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Vatnajökulsþjóðgarður er stærsti þjóðgarður Evrópu og nær yfir þrettán prósent af yfirborði Íslands. Innan þjóðgarðsins er að finna rjómann af íslenskri náttúru, sem starfsfólk þjóðgarðsins kappkostar að gera fólki aðgengilega.

Vatnajökulsþjóðgarði er skipt niður í fjögur rekstrarsvæði en þjónusta við ferðamenn er að miklu leyti í höndum landvarða sem fara til að mynda í göngur með hópum. Þjón-ustan er þó mismunandi eftir svæð-um enda er þjóðgarðurinn afar stór. Auk þjónustu landvarða er upp-lýsingum miðlað til ferðamanna í gestastofum og á upplýsingaskilt-um. Regína Hreinsdóttir og Snorri Baldursson eru þjóðgarðsverðir í Vatnajökulsþjóðgarði, Regína á suðursvæðinu og Snorri á vestur-svæðinu.

„Suðursvæði nær frá Lómagnúpi að Lóni. Gestastofa er í Skafta-felli, sem jafnframt er vinsæl-asti ferðamannastaðurinn á þess-um slóðum,“ segir Regína og getur þess að árlega komi 200.000 gest-ir, langflestir á sumrin. „Svæðið er þó líka fjölsótt á veturna því hér er opið allt árið og aðgengi gott, og auðvitað er alltaf jafnt fallegt að ganga í Skaftafellinu,“ segir hún. Í Skaftafelli eru skipulagðar tvær gönguferðir á dag, ein undir ís-lenskri leiðsögn og önnur á ensku, og barnastund er á hverjum degi. Í júlí verður farið í lengri göngu-ferðir á laugardögum.Ný spennandi svæði er að finna innan suðursvæðisins, Heinabergs-svæði á Mýrum og tvö minni svæði, Hjallanes og Hoffellsfjöllin. „Þessi svæði eru innan þjóðgarðsins og þar eru mjög skemmtilegar göngu-leiðir. Þá má nefna að við erum með landvörslu í Lónsöræfum en Um-hverfisstofnun sér um það svæði að öðru leyti,“ segir Regína

Vestursvæði þjóðgarðsins nær frá Lómagnúpi í suðri, vestur fyrir jökul og norður fyrir Vonar skarð. „Á svæðinu eru margar þekktar eldstöðvar. Grímsvötn er þar sú virkasta á landinu öllu og Bárðar-bunga ein sú stærsta. Þá má ekki gleyma Lakagígum. „Af öðrum þekktum stöðum má nefna Vonar-skarð og Tungnár öræfi, Langasjó, Eldgjá og Skælinga en Skaftár-hreppur og umhverfis ráðuneytið náðu samkomulagi í vor um að bæta þremur síðastnefnd

og Eldgjá, sem er afar dýrmæt við-bót,“ segir Snorri.Landvörslustöðvar eru þrjár á Vestursvæðinu. Í Nýjadal, en landverðir þar hafa eftirlit með Sprengisandsleið og Vonarskarði, í Hólaskjóli, þar sem eftirlit er með Langasjó, Eldgjá og Skælingum og í Blágiljum, en landverðir þar hafa eftirlit með Lakagígum.„Nýmæli á þessu svæði er fjölg-un landvarða þar sem tveir eru á hverri stöð. Frá 10. júní til 15. ágúst er skipulögð fræðsludagskrá á öllum þessum stöðum. Sú dagskrá byggist á fastri viðveru landvarð-anna og skipulögðum gönguferð-um,“ segir Snorri. Meðal þess sem verður þar í boði eru laugardags-göngur í Vonarskarð frá Nýjadal, á Gjátind frá bílastæðinu í Eldgjá og á Kambana frá Lakagígum.Að lokum nefnir Snorri að alla laugardaga í sumar verður opið húsí Jökulhei

Margbrotinn þjóðgarður

Regína Hreins-dóttir, þjóðgarðs-vörður á suður-svæði.

Snorri Baldursson, þjóðgarðsvörður á vestursvæði. 

Austursvæði Vatnajökulsþjóð-garðs nær frá Kverkfjöllum í vestri að Lónsöræfum í austri. „Í Kverkfjöllum er margt áhuga-vert að sjá, til dæmis háhitasvæði í jöklinum og hægt að ganga á fleiri spennandi svæði, til að mynda að upptökum Jökulsár,“ segir Agnes Brá Birgisdóttir þjóðgarðsvörður á svæðinu.
Hún bendir á að landvarsla sé í Hvannalindum. „Þar eru hvorki meira né minna en Eyvindar-rústirnar sem eru merkilegar þjóð-minjar sem Kristján Eldjárn rann-sakaði á sínum tíma. Þetta er sann-kölluð eyðimerkurvin og plöntu- og dýralíf fjölskrúðugt,“ segir hún og bætir við að fræðslugöngur séu í boði um svæðið daglega klukkan 11, „nema á þriðjudögum“.Agnes minnir á að svo sé hæsta fjall landsins, utan jökla, að finna á svæðinu. „Snæfellið er gríðar-lega skemmtilegt og upp á það liggja margar gönguleiðir, meðal annars ein auðveld sem hentar fyrir fjölskylduna.“ Getur þess að þar sé líka gestastofa, Snæfells-stofa, sem er opin daglega í sumar.Frítt er í allar fræðslu göngur nema í jöklagönguna í Kfj

Hentar vel fyrir fjölskylduna

Agnes segir margt skemmtilegt að sjá á 
austursvæðinu.

Innan Vatnajökulsþjóðgarðs er að finna rjómann af íslenskri náttúru. Horft yfir Skaftafellsjökul af Kristínartindum.
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Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

Bláa lónið og Grindavíkurbær  bjóða upp á árlega Jónsmessugöngu laugardagskvöldið 25. júní. Gangan hefst við Sundlaug Grindavíkur kl. 20.30 en sætaferðir verða frá BSÍ og Reykjanesbæ. Gengið verður á fjallið Þorbjörn, þar sem Hreimur Örn Heimisson og Vignir Snær Vigfússon leika tónlist við varðeld. Á eftir heldur dag-skráin áfram í Bláa lóninu. www.grindavik.is

Rithöfundarnir Tobba Marínós og Ármann Reynisson geta vel hugsað sér að ferðast saman.
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Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.
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DÓMSMÁL Embætti sérstaks sak-
sóknara ber á Lýð Guðmundsson, 
stjórnarformann Bakkavarar 
Group, 
fjarstæðu-
kenndar sakir, 
svo mjög að 
hann getur ekki 
orða bundist. 
Þetta segir 
Lýður í grein í 
Fréttablaðinu 
í dag.

Lýður segir 
ásakanir um 
að hann hafi ekki gætt hags-
muna VÍS sem stjórnar formaður 
vera „galnar“. Hann gagnrýnir 
rannsókn sérstaks saksóknara 
og segir einnig að rannsóknar-
skýrsla Alþingis sé „morandi í 
villum“.

Þá segir Lýður að honum 
gremjist að horfa upp á fyrr-
verandi samstarfsmenn flækta í 
rannsókn sem sé byggð á sandi. 
Uppgjörið hér á landi eigi sér 
engin fordæmi, og ákæra á 
hendur Geir H. Haarde sé þjóð-
arskömm.  - ibs / sjá síðu 13

Lýður hjá Bakkavör Group:

Sakargiftir fjar-
stæðukenndar

NEYTENDAMÁL Fjölskylda sem ætlar 
að aka hringveginn í sumar þarf 
að greiða um sjötíu prósentum 
meira fyrir aksturinn nú en fyrir 
fjórum árum, að sögn Tryggva 
Þórs Herbertssonar alþingis-
manns. Hann segir Íslendingum 
gert ókleift að ferðast um landið 
sökum ofurskattlagningar á elds-
neyti og að vísað verði til sumars-
ins 2011 sem ferðasumarsins litla.

Í júní 2007 kostaði lítrinn af 
bensíni 124 krónur en nú kostar 
hann 234 krónur. Skattar á bensín-
lítra voru 64 krónur árið 2007 en 
114 krónur nú. 

„Samkvæmt útreikningum 
Félags íslenskra bifreiðaeig-
enda, FÍB, í febrúar 2010 nam 

eldsneytis reikningur heimilanna 
vegna fjölskyldubílsins um 275 
þúsund krónum í fyrra. Þar af 
voru skattar 136 þúsund krónur. 
Sambærilegir útreikningar fyrir 
2011 eru 453 þúsund krónur og þar 
af eru skattar 225 þúsund krónur. 
Ráðstöfunartekjur meðalheimilis, 
og þar með neysla, minnka því um 
178 þúsund krónur vegna hærra 

eldsneytisverðs,“ segir Tryggvi 
Þór. 

Runólfur Ólafsson, fram-
kvæmdastjóri FÍB, segir félagið 
hafa beint því til stjórnvalda 
að lækka skatta á eldsneyti. 
„Hækkun in hefur skilað sér í því 
að ríkið hefur orðið af tekjum 
miðað við áætlanir fyrir utan þau 
neikvæðu margföldunaráhrif sem 

hún hefur á verslun og viðskipti 
um allt land. Við lögðum þess 
vegna til við stjórnvöld að skatt-
arnir yrðu lækkaðir tímabundið. 
Það hefur verið gert áður, en ekki 
voru taldar forsendur fyrir því 
nú,“ segir Runólfur. 

„Það er orðið svo að þeir efna-
meiri hafa helst ráð á því að heim-
sækja ættingja um langan veg. 
Þetta viljum við helst ekki sjá ger-
ast á okkar litla landi,“ bætir Run-
ólfur við.

Í tillögu til breytinga á lögum 
sem Tryggvi Þór setti fram ásamt 
öðrum var bent á að skattalækkun-
in myndi leiða beint til hækkunar 
ráðstöfunartekna, einkaneyslu og 
hagvaxtar.  - ibs

70% dýrara að aka hringinn
Lítrinn af bensíni kostaði 124 krónur árið 2007 en 234 krónur nú. Skattar á bensínlítra voru 64 krónur en 
114 krónur nú. Ofurskattar á eldsneyti draga úr umferð um hringveginn, segir Tryggvi Þór Herbertsson. 

Skemmtilegur ferðafélagi

www.ms.is

Nú í nýjum

umbúðum með 

skrúftappa 

GRÓÐURMOLD - 50 LTR
Fáðu fjóra en borgaðu fyrir 
þrjá. Stykkjaverð, kr 1290

GRÓÐURMOLD
Fáðu fjóra en bo
þrjá. Stykkjaver

4 fyrir 3

Gerum eitthvað
Sif Sigfúsdóttir hefur opnað 
viðburðasíðu fyrir alla 
fjölskylduna.
tímamót 14

 júní ‘07 júní ‘08 júní ‘09 júní ‘10
Útsöluverð 124 170 178 195     
Skattur á lítra 67  76 83 103     
Bensínkostnaður alls 24.800 34.000 35.600 39.000     
Skattur alls 13.400 15.240 16.580 20.600     

  Sumarfrí
Eknir km 2.000 km
Eyðsla á km 10/100 km
Eyðsla samtals 200 lítrar

Þróun bensínverðs og skatta á eldsneyti 

Heimild: FÍB

Apar aftur í Eden
Von er á þremur prímötum 
í Eden í Hveragerði í haust.
allt 3

SÆMILEGT   Í dag verður bjart V-til 
í fyrstu en gæti dregið fyrir eftir 
hádegið. Hálfskýjað víða annars 
staðar. Líkur á síðdegisskúrum S- 
og SV-til. 

VEÐUR 4
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DORGAÐ Í VEÐURBLÍÐUNNI Um fjögur hundruð börn á aldrinum sex til tólf ára tóku þátt 
í dorgveiðikeppni við Flensborgarbryggju í Hafnarfirði í gær. Dorgveiðikeppnin hefur verið haldin undanfarin 
tuttugu ár í Hafnarfirði. Veitt voru verðlaun fyrir stærsta fiskinn, flesta fiska og furðulegasta fiskinn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SAMGÖNGUR „Ég tel að hagsmunir 
neytenda af því að fá upplýsing-
ar um tíðni tafa og fjölmiðla fyrir 
þeirra hönd vegi þyngra en við-
skiptahagsmunir fyrirtækja að 
halda svona upplýsingum leynd-
um,“ segir Gísli Tryggvason, tals-
maður neytenda. 

Fréttablaðið greindi frá því 
í gær að flugfélagið Iceland 
Express hefði staðist áætlun í 
36,2 prósentum tilvika í fyrra-

sumar. Forstjóri Iceland Express 
segir stundvísina hafa batnað. 
Hann segir unnið hörðum hönd-
um að því að ná stundvísi upp í 75 
prósent. Þó hefur flugi félagsins 
seinkað mikið í þessum mánuði. 

Talsmaður neytenda getur 
lögum samkvæmt beðið Isavia, 
sem annast rekstur flugvalla hér-
lendis, um upplýsingar um tafir 
á áætlanaflugi neiti fyrirtækið 
að birta þær. Kanna þarf hvort 

málið tengist broti gegn neytend-
um ef krefja á fyrirtæki um upp-
lýsingar. Isavia er opinbert hluta-
félag.  

Fréttablaðið hefur óskað eftir 
því að fá aðgang að gögnum 
Isavia um það hvernig öll flug-
félögin hafa staðist áætlun frá í 
fyrrahaust. Upplýsingafulltrúi 
Isavia segir tölfræðina ekki hafa 
verið gerða opinbera til þessa.  

 - jab / sjá síðu 6

Talsmaður neytenda getur krafist gagna um seinkanir flugfélaga á áætlunarflugi:

Upplýsingar um tafir mikilvægar

LÝÐUR 
GUÐMUNDSSON

Eyjamenn í stuði
ÍBV lagði Val öðru sinni í 
sumar á Vodafone-vellinum 
og Þróttur sló Fram óvænt 
út úr Valitor-bikarnum.
sport 22 & 23
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Gunnlaugur, ertu núna orðinn 
stórlax?

„Nei, og ég held mér endist varla 
ævin í það. Verra er þó að þetta 
voru eintómir smálaxar sem ég 
nældi í.“

Gunnlaugur Sigurðsson var á mánudag 
útnefndur Reykvíkingur ársins. Í tilefni 
þess opnaði hann veiðina í Elliðaánum í 
gærmorgun og nældi sér í maríulaxinn.

KJARAMÁL Steingrímur J. Sigfús-
son fjármálaráðherra fagnar því 
að aðilar vinnumarkaðarins hafi 
ákveðið að staðfesta gildistöku 
kjarasamninga sem undirritaðir 
voru í síðasta mánuði. Í samtali við 
Fréttablaðið sagði hann að stöðug-
leikinn sem þriggja ára samningar 
veiti væri „mikilvægur liður í efna-
hagsbatanum sem nú er hafinn“.

Þrátt fyrir margvíslegar athuga-
semdir staðfestu Samtök atvinnu-
lífsins (SA) og Alþýðusamband 
Íslands (ASÍ) kjarasamningana í 
gær. Ef annar hvor aðilinn hefði 
ákveðið að gera það ekki hefði 
aðfararsamningur gilt til janúar-
loka með þeim launahækkunum 
sem um var samið fyrir þetta ár.

Í yfirlýsingu frá ASÍ segir að 
til þess að hægt sé að vinna bug 
á atvinnuleysi þurfi að örva fjár-
festingar og nýsköpun. Lykilatriði 
í því að ná þeim markmiðum sé 
að allir leggist á eitt. Það valdi þó 
áhyggjum að bakslag virðist komið 
í fjárfestingaráform.

ASÍ telur upp fimm atriði í því 
sambandi, meðal annars tafir á 
samgönguframkvæmdum og tafir 
á efnahagsáætlun ríkisstjórnar-
innar og úrlausn skuldavanda 
heimila og fyrirtækja. Þá segir 
að atvinnulífið hafi haldið að sér 
höndum og ekki nýtt sér tækifæri 
til fjárfestinga og óvissa varðandi 
kvótafrumvörp ríkisstjórnarinn-
ar hafi dregið úr fjárfestingu í 
sjávar útvegi.

Í tilkynningu frá SA segir að 
samtökin sýni ábyrgð með því að 
staðfesta samningana. Þeir séu 
mikilvægir til að leiða þjóðina úr 
kreppunni þrátt fyrir að þeir séu 
kostnaðarsamir fyrir atvinnulífið. 

„Ákvörðun um að samningarnir 

tækju ekki gildi 22. júní hefði 
mikla röskun og óvissu í för með 
sér. Samtök atvinnulífsins telja 
slíka ákvörðun ekki réttlætanlega 
þrátt fyrir að yfirlýsing ríkis-
stjórnarinnar hafi ekki gengið 
eftir [...].“

SA sparar heldur ekki gagnrýni 
sína á stjórnvöld varðandi efndir 
á nokkrum lykilatriðum í vilja-
yfirlýsingu stjórnarinnar, meðal 
annars varðandi fjárfestingar og 
sjávarútvegsmál.

Fjármálaráðherra segist bjart-
sýnn á að vel muni takast til á 
næstu misserum og forsendur 
kjarasamninganna muni standast.

 „Enginn getur tryggt fyrirfram 
hversu vel gengur að ná upp fjár-
festingastigi og hagvexti, en við 
erum bjartsýn á að það gangi eftir. 
Þessir samningar eru hluti af því 
að það geti gengið eftir.“

Kjarasamningarnir verða 
endur skoðaðir á ný í janúar næst-
komandi. thorgils@frettabladid.is

Staðfesting samninga 
grunnur stöðugleika
SA og ASÍ staðfestu þriggja ára kjarasamning í gær. Gera þó athugasemdir við 
efndir ríkisstjórnarinnar á málum sem tengjast framkvæmdum og sjávarútvegi. 
Fjármálaráðherra er bjartsýnn á að forsendur samninganna muni halda.

SAMNINGAR HALDA 
Fjármálaráðherra segir 
fagnaðarefni að aðilar 
vinnumarkaðarins hafi 
staðfest þriggja ára 
samninga. ASÍ og SA 
eru þó ekki alfarið sátt 
við efndir stjórnarinnar 

á yfirlýsingum þeim 
tengdum.

NÁTTÚRA Almenningi gefst til 22. 
ágúst kostur á að senda hugmynd-
ir sínar um þróun þjóðgarðsins á 
Þingvöllum til Þingvallanefndar. 
Veitt verða fimm 200 þúsund króna 
verðlaun.

Í tengslum við tilnefningu Þing-
valla á heimsminjaskrá árið 2004 
var mótuð stefna með áherslu á 
verndun á forsendum sjálfbærrar 
þróunar, svo að komandi kynslóð-
ir fái tækifæri til að njóta sérstöðu 
Þingvalla. Hugmyndaleitin er liður 
í því og var skipuð dómnefnd um 
hana sem Ragna Árnadóttir veitir 
forstöðu.

Í fréttatilkynningu segir Ragna 
mikilvægt að almenningur taki þátt 
í að skilgreina hvaða hlutverki Þing-
vellir eigi að gegna í lífi okkar og 
samfélagi. „Við getum horft stolt 
til Þingvalla, einstakrar náttúru, 
sögunnar og menningarlegs hlut-
verks. Við skulum þó ekki veigra 
okkur við að spyrja: Erum við sátt 
við Þingvelli eins og þeir eru í dag? 
Má eitthvað betur fara? Hvað viljum 
við halda í og hvað má bæta? Hug-
myndaleitin er gott tækifæri til að 
láta hugann reika og kynnast Þing-
völlum frá nýjum sjónarhóli.“ 
 - kóp

Þingvallanefnd leitar fanga hjá almenningi og verðlaunar bestu hugmyndirnar:

Þjóðin spurð um Þingvelli

REYKJAVÍK Flestir treysta Hönnu 
Birnu Kristjánsdóttur, oddvita 
Sjálfstæðisflokksins, best af odd-
vitum stjórn-
málaflokkanna 
í Reykjavík. 
Þetta kemur 
fram í könn-
un sem Capa-
cent gerði fyrir 
Sjálfstæðis-
flokkinn. 

Rúmlega 
fimmtíu pró-
sent svarenda sögðust treysta 
Hönnu Birnu best af oddvitunum 
í borgarstjórn. Rúmur fjórðungur 
treystir Degi B. Eggertssyni, odd-
vita Samfylkingarinnar. Sautján 
prósent treysta Jóni Gnarr borgar-
stjóra og 7,1 prósent treystir Sól-
eyju Tómasdóttur, oddvita VG, 
best. Einnig var spurt um fylgi 
flokkanna og mældist Sjálfstæðis-
flokkurinn með 44,5 prósenta fylgi, 
mest flokka. Samfylkingin hlaut 
21,7 prósent, Besti flokkurinn 17,1 
prósent og Vinstri græn 8,7 pró-
sent. 3,8 prósent sögðust myndu 
kjósa aðra flokka.  - þeb

Könnun um oddvita og fylgi:

Flestir treysta 
Hönnu Birnu

HANNA BIRNA 
KRISTJÁNSDÓTTIR

Kosið í stjórn Orkuveitunnar
Kosið var í stjórn Orkuveitu Reykja-
víkur til næsta árs í gær. Kosin voru 
Haraldur Flosi Tryggvason formaður, 
Brynhildur Davíðsdóttir varafor-
maður, Gylfi Magnússon, Kjartan 
Magnússon og Sóley Tómasdóttir. 

REYKJAVÍK

EFNAHAGSMÁL Greiningardeild 
Arion banka býst við verðbólgu-
kúfi fram eftir hausti og gerir ráð 
fyrir að hún fari í 5,2 prósent í 
september. Deildin gerir ráð fyrir 
að verðbólga fari úr 3,4 prósentum 
í maí í 4,3 prósent nú. 

Deildin hefur áður bent á að lítil 
innistæða sé fyrir þeim loforðum 
sem kjarasamningar hljóða upp á 
og muni mörg fyrirtæki sem ekki 
ráða við þá ýta álaginu áfram út 
í verðlag. Þá eru líkur taldar á 
því að kaupmenn muni jafnframt 
nýta tækifærið nú til flytja hærri 
rekstrarkostnað yfir á herðar 
neytenda og muni vöruverð því 
hækka meira en ella hefði mátt 
reikna með.  - jab

Arion banki spáir hækkunum:

Verðbólga eykst 
fram á haustið

KEYPT Í MATINN Greiningardeild Arion 
banka spáir því að vöruverð muni 
hækka á næstunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VINSÆLIR Þingvellir eru vinsæll ferða-
mannastaður og leitað er eftir hug-
myndum um hvernig taka eigi á móti 
ferðamönnum þar. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

NOREGUR Tveggja stúlkna, eins og þriggja ára, er 
saknað eftir að þeim var rænt af grímuklæddum 
mönnum í Noregi í gær. Lögreglan í Noregi telur 
að faðir þeirra geti staðið á bak við ránið. Hans var 
einnig saknað þegar Fréttablaðið fór í prentun í 
gærkvöldi. 

Stúlkurnar tvær voru með móður sinni og starfs-
manni barnaverndar í bænum Brandbu í Upp-
löndum. Mannræningjarnir voru grímuklæddir og 
beittu táragasi þegar þeir námu stúlkurnar á brott. 
Norska ríkisútvarpið greindi frá því að þeir hefðu 
haft í hótunum við móðurina og barnaverndar-
starfsmanninn. Þeir óku á brott með stúlkurnar í 
bláum Saab sem er skráður í Svíþjóð. 

Foreldrar stúlknanna eru frá Írak. Lögreglan ótt-
aðist að reynt yrði að fara með stúlkurnar úr landi 
og því var landamæraeftirlit hert til muna í gær, 
auk þess sem leitað var víða að stúlkunum og mann-
ræningjunum. 

Tveir menn voru síðan handteknir um miðjan 
dag í gær á bílnum, sem hafði verið eftirlýstur um 
alla Evrópu. Stúlkurnar voru ekki í för með þeim. 
Undir kvöld var þriðji maðurinn handtekinn, en í bíl 
hans fundust tveir barnastólar. Í gær var ekki talið 

að hann væri faðirinn. Allir mennirnir sem eru í 
haldi lögreglunnar eru íraskir kúrdar. Þeir voru í 
yfirheyrslum í gærkvöldi en höfðu neitað að tjá sig 
nema lögfræðingar þeirra væru viðstaddir. - þeb

Norska lögreglan yfirheyrði þrjá menn sem eru grunaðir um mannrán: 

Leitað að tveimur stúlkum 

NORSKIR LÖGREGLUÞJÓNAR Víðtæk leit var gerð að stúlkunum 
tveimur í gær. Þá hafa lögregluyfirvöld um alla Evrópu verið 
látin vita af málinu, þar sem talið er að reynt hafi verið að 
koma þeim úr landi. 

GRIKKLAND Hin endurnýjaða ríkis-
stjórn Grikklands hlaut stuðning 
gríska þingsins seint í gærkvöldi. 

Georgios Papandreú myndaði 
nýja ríkisstjórn fyrir helgi. Hann 
þurfti stuðning meirihluta þings-
ins til að geta borið fram niður-
skurðartillögur. 

Fyrst stjórnin hélt velli verður 
niðurskurður upp á 28 milljarða 
evra lagður fyrir í næstu viku. 
Það er forsenda þess að Grikkir 
fái tólf milljarða evra lán frá 
Evrópu sambandinu og Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum.  - þeb

Kosið um ríkisstjórnina í nótt: 

Stjórnin hélt 
velli í Grikklandi

Sátu fastir á klettasyllu
Þyrla Landhelgisgæslunnar, TF-
LÍF, bjargaði tveimur illa búnum 
mönnum sem lent höfðu í sjálfheldu 
á klettasyllu austan við Þverfellshorn í 
Esju síðdegis í gær.  

BJÖRGUN
BANDARÍKIN, AP Sígarettupakkar í 
Bandaríkjunum munu frá og með 
haustinu 2012 sýna neikvæðar 
afleiðingar reykinga á opinskáan 
hátt. Lyfja- og matvælastofnun 
Bandaríkjanna kynnti í gær níu 
mismunandi merkingar sem munu 
þekja efri helming pakkanna. Þar 
má meðal annars sjá nærmynd af 
tannskemmdum, sýkt lungu reyk-
ingamanns og lík manns sem lést 
af völdum reykinga.

Reykingar draga 443.000 
Bandaríkjamenn til dauða á 
hverju ári og er samfélagslegur 
kostnaður reykinga um 200 millj-
arðar dala á ári.  - þj

Tóbaksvarnir í Bandaríkjunum:

Viðvaranir þekja 
hálfan pakkann

SPURNING DAGSINS

HLAÐBORÐ MEÐ ÖLLU, SÓDAVATN OG KAFFI

30 rétta hlaðborð. Heitir og 
kaldir réttir. Tvær tegundir af 
súpu. Nýbakað brauð 
kórónar úrvalið – alla daga!

www.salatbarinn.is

20 viðskiptavini þarf til að virkja tilboðið

HÓPKAUP.IS Í DAG

í krafti fjöldans

hópkaup.is

990 kr. GILDIR Í 24 TÍMA

1.890 kr.
Verð

48%
Afsláttur

900 kr.
Afsláttur í kr.
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SVIPAÐ NÆSTU 
DAGA  Fremur hæg 
N-læg átt, en hæg 
breytileg átt S-
lands næstu daga. 
Líkur á síðdegis-
skúrum, einkum 
SV- og S-lands. Hiti 
5-15 stig, hlýjast á 
S- og V-landi.

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður

GENGIÐ 21.06.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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KJARAMÁL Félag íslenskra atvinnu-
flugmanna og Icelandair funduðu 
hjá ríkissáttasemjara í gær um 
gerð kjarasamninga án þess að 
niðurstaða næðist. Fundur hefur 
verið boðaður í dag en flugmenn 
hafa boðað yfirvinnubann frá og 
með miðnætti á föstudag, náist 
samningar ekki.

Icelandair hefur boðið samn-
ing sem er sambærilegur við aðra 
kjarasamninga, en flugmenn 
segja málið snúast um vinnu-
fyrirkomulag. - þj

Deila Icelandair og flugmanna:

Koma saman til 
fundar í dag

ENN ÓSAMIÐ Flugmenn Icelandair fara 
í yfirvinnubann á föstudag náist ekki 
samningar fyrir þann tíma.

EFNAHAGSMÁL Ísland er hægt og 
rólega að leysa hagrænu vanda-
málin sem bankakreppan orsak-
aði. Þetta kemur fram í nýrri 
skýrslu Efnahags- og framfara-
stofnunar Evrópu (OECD) um 
íslenska hagkerfið. Þar segir að 
vel hafi gengið að framfylgja áætl-
un íslenskra stjórnvalda og AGS 
og samdrætti hafi verið snúið í 
hagvöxt í lok síðasta árs. Þá sé 
útlit fyrir þriggja prósenta hag-
vöxt á næsta ári, sem byggi helst 
á fjárfestingum.

Starfsmenn OECD kynntu 
skýrsluna fyrir blaðamönnum í 
gær, en slík skýrsla hefur komið 
út á tveggja ára fresti undanfarin 
ár. Í henni er settur fram fjöldi til-
lagna um breytingar á hagstjórn 
og lagasetningu með það fyrir 
augum að koma hagkerfinu á fullt 
fyrr en ella. Má þar nefna úrræði 
til að flýta fyrir endurskipulagn-
ingu á skuldum einkaaðila, mennt-
unar- og þjálfunarúrræði fyrir 
atvinnulausa og úrræði til að flýta 
fyrir afnámi gjaldeyrishafta.

Í skýrslunni eru einnig lagðar 
til breytingar sem stuðla eiga að 
hagvexti til lengri tíma. Meðal 
annars er varað eindregið við 
breytingum á kvótakerfinu. Þá 
er hvatt til þess að dregið verði 
verulega úr opinberum stuðn-
ingi við landbúnað, stungið upp 
á upptöku evru sem besta kosti 
Íslands í gjaldmiðilsmálum, lagð-
ar til reglur um fjárlagahalla og 
skuldastöðu ríkisins og mælt með 
sameiningu Seðlabankans og Fjár-
málaeftirlitsins.

Þá er niðurstaða Icesave-
atkvæðagreiðslunnar sögð hafa 
haft lítil áhrif á stöðu hagkerfis-
ins.

Að mati skýrsluhöfunda er 
bankakerfið það sem helst stendur 
hagvexti fyrir þrifum nú. „Ísland 
þarf að varast að enda eins og 
Japan eftir sína kreppu. Þar voru 
bankar ófærir um að lána til arð-
bærra verkefna vegna þess að stór 
hluti fjármagns þeirra var bund-
inn í gömlum lánum til fyrirtækja 
sem áttu sér ekki viðreisnar von. 
Það þarf að gera meira af því að 
endurskipuleggja lán einkaaðila,“ 
sagði David Carey, starfsmaður 
OECD, á blaðamannafundinum í 
gær og bætti við að til lengri tíma 
þyrfti að tryggja eðlilegan aðgang 
Íslands að alþjóðlegum fjármála-
mörkuðum og stuðla að sjálfbærri 
skuldastöðu ríkisins.

Carey sagði einnig að gjald-
eyrishöftin hefðu verið gagn-
leg og nauðsynleg til að tryggja 
stöðug leika frá hruni. Nú væri 
hins vegar mikilvægt að losa 
þrýstinginn á gengi krónunnar 
frá aflandskrónum til að hægt sé 
að afnema höftin sem fyrst. Til 
lengri tíma valdi þau hagkerfinu 
töluverðum skaða.

Loks er það mat skýrslu höfunda 
að framtíðarhorfur Íslands séu 
góðar. Óvissa sé til staðar um 
tímasetningar og stærð boðaðra 
stórframkvæmda en til lengri 
tíma sé staða landsins góð vegna 
dýrmætra náttúruauðlinda og 
sterks laga- og stofnanaumhverfis.

 magnusl@frettabladid.is

Íslenska hagkerfið á upp-
leið en enn ljón í veginum
OECD mælir með því að endurskipulagningu á skuldum einkaaðila verði flýtt og frekari menntunar-
úrræðum komið á fyrir atvinnulausa. Þá varar stofnunin við breytingum á kvótakerfinu og telur upptöku 
evru góðan kost fyrir landið. Þetta er meðal þess sem kemur fram í nýrri skýrslu um íslenska hagkerfið.

FRAMKVÆMDIR Uppbygging orkufreks iðnaðar verður einn helsti aflvaki hagvaxtar 
á Íslandi næstu árin, að mati OECD. Þá mælir stofnunin með því að slík uppbygging 
fari áfram fram að teknu tilliti til umhverfissjónarmiða. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í skýrslu OECD er að finna kafla um sjávarútveg á Íslandi. Þar er mikill og 
góður árangur sagður hafa náðst við stjórn fiskveiða og auðlindin sögð 
nýtt á hagkvæman hátt. Óskynsamlegt sé hins vegar að gera breytingar á 
kvótakerfinu sem grafi undan hagkvæmni í greininni, og ekki skuli stýra 
fiskveiðum með félagsleg sjónarmið að leiðarljósi. Þá er ekki sagt mögulegt 
að koma til móts við sjónarmið um meint óréttlæti kerfisins með því að 
fyrna aflaheimildir, þar sem stærstur hluti eigenda þeirra hafi keypt þær 
á markaði. Hins vegar sé hægt að koma til móts við slík sjónarmið með 
hóflegri hækkun auðlindagjalds. Á fundi þar sem skýrslan var kynnt kom 
fram að Gunnar Haraldsson, starfsmaður OECD, skrifaði umræddan kafla 
en aðspurður sagði hann kaflann ekki fjalla beint um þær tillögur sem ríkis-
stjórnin hefði sett fram um breytingar á kvótakerfinu heldur almennt um þá 
umræðu sem staðið hefði á Íslandi um kvótakerfið um langt árabil.

Vara við breytingum á kvótakerfinu

DÓMSMÁL Karlmaður hefur í 
Héraðs dómi Reykjaness verið 
dæmdur í níu mánaða fangelsi 
fyrir kynferðisbrot gegn pilti 
sem þá var sextán ára. Maðurinn 
var einnig dæmdur til að greiða 
fórnarlambinu hálfa milljón króna 
í miskabætur. Loks var hann 
dæmdur fyrir að veita piltinum 
og félaga hans á svipuðum aldri 
áfengi, áður en hann braut gegn 
fórnarlambinu.

Maðurinn hitti piltana tvo 
og bauð þeim heim til sín. Þar 
veitti hann þeim bjór og vodka. 
Annar piltanna varð veikur af 

drykkjunni og fór heim. Hinum 
piltinum sagði maðurinn að leggja 
sig í rúmi hans. Þegar pilturinn 
vaknaði var maðurinn að fremja 

ýmiss konar kynferðislegt athæfi 
gagnvart honum. 

Dómurinn leit meðal annars til 
þess að maðurinn hefði veitt pilt-
inum ótæpilega áfengi, sem hefði 
valdið því að hann hefði orðið 
mjög drukkinn. Þá hefði piltur-
inn skömmu áður trúað mannin-
um fyrir því hversu illa sér liði og 
hvaða erfiðleika hann hefði gengið 
í gegnum í lífi sínu. Maður inn 
hefði því brotið gegn trúnaði pilts-
ins, kynfrelsi hans og æru. Brot 
mannsins hefði verið alvarlegt 
og beinst að mikilvægum hags-
munum. - jss

Dæmdur í níu mánaða fangelsi og til að greiða hálfa milljón í miskabætur:

Fyllti pilt og braut gegn honum

HÉRAÐSDÓMUR REYKJANESS Dæmdi 
manninn í níu mánaða fangelsi.

VIÐSKIPTI Síminn mun eftirleiðis 
sjá um þjónustu og rekstur upplýs-
ingatæknikerfis Eimskips. Samn-
ingur var undirritaður í febrúar 
og hefur yfirfærsla á kerfi Eim-
skips yfir til Símans staðið yfir. 

Þetta er með umfangsmeiri 
samningum Símans en um er að 
ræða heildarrekstur og hýsingu 
á öllum tölvubúnaði Eimskips, 
símkerfum og netkerfum ásamt 
vettvangsþjónustu og útstöðvar-
þjónustu. Eimskip er með um eitt 
þúsund tölvutengdar vinnustöðvar 
hér og erlendis tengdar tölvuneti 
sínu sem Síminn mun hýsa.   - jab

Eimskip semur við Símann:

Öllu tölvukerfi 
sinnt héðan

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur stað-
fest tveggja ára fangelsisdóm 
Héraðsdóms Reykjavíkur yfir 
karlmanni á sextugsaldri fyrir að 
kveikja í húsi við Tryggvagötu í 
Reykjavík í janúar 2009.

Maðurinn hellti bensíni úr 
plastbrúsa inn í stigagang hússins 
og kveikti síðan í.

Hann kvaðst hafa komist að því 
að fyrrverandi eiginkona hans, 
sem þarna átti heima, hefði verið 
í tygjum við tvo aðra karlmenn. 
Sjálfur hefði hann verið búinn 
að vera ölvaður dögum saman 
og hefði í reiði tekið „þá skyndi-
ákvörðun að loka þessu greni“ 
með því að kveikja í því.  - jss

Tveggja ára fangelsi staðfest:

Kveikti í „greni“
til að loka því



Hlaupaskór með loftpúðum undir tábergi og hæl.  
Dömustærðir.

Hlaupaskór með loftpúðum undir tábergi 
og hæl.  Herrastærðir.

Hlaupaskór. Herrastærðir.Hlaupaskór. Dömustærðir.

Engir fætur eru eins. Þess vegna býður Intersport upp á fría göngugreiningu 

til að sjá hvernig fætur þínir eru uppbyggðir. Út frá greiningunni getum við  

búið til innlegg sem leiðrétta fótastöðuna, auka þægindi og bæta árangur 

þinn um leið. Það tekur aðeins 10 mínútur að búa til hvert par af innleggjum. 

Talaðu við afgreiðslumann í skódeildinni.

Hlaupaskór með geldempun. 
Dömu- og herrastærðir.

Par af innleggjum.
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SAMGÖNGUR Matthías Imsland, 
forstjóri Iceland Express, segir 
stundvísi hjá félaginu hafa batnað 
mjög mikið í vetur.

Fréttablaðið sagði í gær frá 
því að í fyrrasumar hafi Iceland 
Express aðeins staðist áætlun í 
36,2 prósent tilvika. Einnig kom 
fram að Icelandair hefði staðist 
áætlun í 73,8 prósent tilfella þessa 
þrjá sumarmánuði og SAS í 93,3 
prósent tilvika.

Samkvæmt tölum frá Iceland 
Express var árangur félagsins að 
þessu leyti yfir vetrarmánuðina 
miklu betri. Þannig hafi að meðal-
tali 65 prósent af flugi félagsins 
staðist áætlun mánuðina septem-
ber til maí. Stundvísi Icelandair 
það sem af er þessu ári er 76 pró-
sent samkvæmt upplýsingum frá 
því félagi.

„Við höfum metnað til að standa 
okkur vel og ná stundvísinni 
hjá okkur upp í 75 prósent á árs-
grundvelli og eru að vinna hörðum 
höndum að því,“ segir Matthías og 
nefnir sem dæmi um aðgerðir að 
nú sé alltaf aukaflugvél til taks ef 
bilanir komi upp og að brottfarar-
tímar að morgni hafi veri færðir 
aftur fyrir brottfarartíma Iceland-
air til að skapa svigrúm.

Þrátt fyrir þetta hefur flugi 
Iceland Express seinkað mikið 
nú í júní. Algengt er að komu- og 
brottfarartímum seinki um tvær 
klukkustundir. „Við skiptum um 
þjónustuaðila og því miður voru 
ákveðnir hnökrar í byrjun sumars-
ins en það er algjört forgangsmál 
hjá okkur að koma þessu í lag,“ 
segir Matthías.

Fréttablaðið hefur óskað eftir 

því við Isavia, sem annast rekstur 
flugvalla hérlendis, að fá aðgang 
að gögnum fyrirtækisins um það 
hvernig öll flugfélögin hafa staðist 
áætlun frá í fyrrahaust.

„Þessi tölfræði hefur ekki verið 
gefin út opinberlega. Það hefur 
aftur á móti verið í athugun í ein-
hvern tíma hvort við ættum að 
gefa þessar tölur út,“ svarar Hjör-
dís Guðmundsdóttir, upplýsinga-
fulltrúi Isavia, og bendir á að sem 

opinbert hlutafélag heyri Isavia 
ekki undir upplýsingalög eins og 
aðrar ríkisstofnanir.

Þess má geta að í frumvarpi 
ríkisstjórnarinnar um ný upplýs-
ingalög sem nú er til með ferðar 
hjá allsherjarefnd Alþingis er gert 
ráð fyrir því að svokölluð opinber 
hlutafélög, eins og Isavia ohf., 
hafi upplýsingaskyldu gagnvart 
almenningi.  

 gar@frettabladid.is

Nýtt á Íslandi

Brúnt gagnvarið efni
Tilbúið til notkunar.
Ekki nauðsynlegt að mála strax.
Sömu gæði gagnvarnar og áður.
Betri grunnur fyrir dökka liti.

Ráðgjöf

landslagsarkitekts

BROTTFARIR

KOMUR
FRÁ ÁÆTLUN BROTTFÖR SEINKUN
KAUPMANNAHÖFN 00.30 01.37 1.07
WINNIPEG 07.10 09.42 2.32
NEW YORK 07.20 09.12 1.52
LONDON 16.20 18.18 1.58
EDINBORG 16.20 16.44 0.24
KAUPMANNAHÖFN 16.30 18.46 2.16
VARSJÁ 16.50 19.03 2.13
GAUTABORG 17.00 19.44 2.44

MEÐALTALSSEINKUN 20. JÚNÍ 1.53

TIL ÁÆTLUN BROTTFÖR SEINKUN
VARSJÁR 08.35 10.17 1.42
EDINBORGAR 08.40 11.28 2.48
LONDON 08.55 11.22 2.27
KAUPMANNAHAFNAR 08.55 11.26 2.31
OSLÓ 08.55 10.51 1.56
BOLOGNA 17.45 20.56 3.11
NEW YORK 17.50 19.45 1.55
BOSTON 17.55 20.36 2.41

MEÐALTALSSEINKUN 20. JÚNÍ 2.24

Flug Iceland Express 20. júní 2011

Heimild: Keflavíkurflugvöllur

 Iceland Express Icelandair
júní - ágúst 2010 36,2% 73,8%
september 2010 67,1% -
október 2010 81,3% -
nóvember 2010 57,1% -
desember 2010 33,8% -
janúar 2011 69,5% 85,4%
febrúar 2011 71,4% 77,7%
mars 2011 69,6% 80,5%
apríl 2011 70,1% 85,3%
maí 2011 * 56,8% 76,0%
júní 2011 ** - 57,7%

Heimild: Iceland Express og Icelandair

Flug á áætlun

*Eldgos
**Vinnustöðvun fl ugvirkja 

Iceland Express hefur bætt 
stundvísina segir forstjórinn
Stundvísi Iceland Express hefur batnað frá í fyrra segir forstjórinn og boðar enn meiri framfarir. Miklar 
seinkanir eru þó enn hjá félaginu. Isavia ohf. segist ekki heyra undir upplýsingalög og neitar í bili að birta 
gögn um seinkanir flugfélaganna. Samkvæmt frumvarpi stjórnarflokkanna á Alþingi verður því breytt.

Við skiptum um 
þjónustuaðila og því 

miður voru ákveðnir hnökrar 
í byrjun sumarsins en það er 
algjört forgangsmál hjá okkur 
að koma þessu í lag.

MATTHÍAS IMSLAND 
FORSTJÓRI ICELAND EXPRESS

HJÖRDÍS 
GUÐMUNDSDÓTTIR

MATTHÍAS 
IMSLAND

FRIÐLÝSING Hverfjall og Dimmuborgir 
í Skútustaðahreppi verða friðlýst við 
hátíðlega athöfn í dag.
 MYND/UMHVERFISSTOFNUN

NÁTTÚRA Dimmuborgir og Hver-
fjall í Skútustaðahreppi verða 
friðlýst í dag við hátíðlega athöfn. 
Svandís Svavarsdóttir umhverfis-
ráðherra undirritar friðlýsinguna. 
Athöfnin fer fram við rætur Hver-
fjalls og inni í Dimmuborgum.

Hverfjall, sem heimamenn 
nefna Hverfell, er í eigu jarðar-
innar Voga, og verður umsjón 
þess á hendi Umhverfisstofnunar. 
Dimmuborgir eru í eigu Land-
græðslu ríkisins og verður gerður 
sérstakur samningu við Land-
græðsluna um rekstur og umsjón 
þeirra. Heildarflatarmál Hver-
fjallssvæðisins er 312.72 hektarar 
en Dimmuborga 423,5 hektarar.  
 - kóp

Svandís friðar tvö landsvæði:

Dimmuborgir 
friðlýstar í dag

Myndir þú vilja kaupa 
kanínukjöt?
Já 45,9%
Nei 54,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Hefur þú lent í miklum 
seinkunum í flugi með Iceland 
Express? 

Segðu þína skoðun á vísir.is 

DÓMSMÁL Karlmaður hefur verið 
dæmdur til að greiða 75 þúsund í 
sekt til ríkissjóðs og 90 þúsund í 
bætur til manns sem hann réðst 
á í júní. Lögregla sá til mannsins 
þar sem hann sparkaði til fórnar-
lambsins á Ingólfstorgi. 

Maðurinn sem ráðist var á 
kvaðst hafa setið í bíl við Glaum-
bar þegar maður kastaði af sér 
vatni á bílinn. Hann sagðist hafa 
beðið manninn að hætta en sam-
skipti þeirra endað með látum og 
leiðindum. - jss

Slasaður eftir högg og spörk:

Dæmdur í sekt 
eftir líkamsárás

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært konu á fertugsaldri fyrir að 
draga sér fé af bankareikningum 
tveggja heimilismanna á sambýli 
Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra 
á Vesturlandi.

Konunni er gefið að sök að hafa 
tekið samtals tæpar 660 þúsund 
krónur út af reikningunum og 
blandað saman við sitt eigið fé og 
ráðstafað í eigin þágu og fjölskyldu 
sinnar. Ýmist tók hún út upp hæðir 
í reiðufé eða lét millifæra fjár-
muni á eigin bankareikning með 
beiðnum símleiðis við gjaldkera. 

Hæsta millifærslan nam sextíu 
þúsund krónum en lægsta úttekt-
in var tíu þúsund krónur.

Konan sem um ræðir misnotaði 
aðstöðu sína sem forstöðumaður 
Svæðisskrifstofunnar og umboðs-
maður bankareikninganna tveggja 
í Landsbankanum á Akranesi með 
þessum hætti. Innistæður reikn-
inganna voru ætlaðar heimilis-
mönnum sambýlisins og er konan 
ákærð fyrir umboðssvik og brot 
í opinberu starfi. Málið var dóm-
tekið í Héraðsdómi Vesturlands í 
gær og er dóms að vænta nú í júlí. 
Tekið skal fram að konan greiddi 
allt til baka eftir að málið uppgötv-
aðist og var kært til lögreglu.  - jss

Kona á fertugsaldri ákærð fyrir umboðssvik og brot í opinberu starfi:

Dró sér fé frá fólki á sambýli

FJÁRMUNIR Mest tók konan út sextíu 
þúsund krónur í einu lagi en lægsta 
úttektin nam tíu þúsund krónum.

SVÍÞJÓÐ Efnahagskreppan hefur 
leitt til aukinnar skipulagðrar 
glæpastarfsemi kringum Eystra-
salt. Þetta kemur fram í skýrslu 
ISDP sem fjármögnuð er af 
sænska ríkinu, að því er greint er 
frá á vefsíðu Göteborgs-Posten. 

Aukinn virðisaukaskattur á 
áfengi og tóbak er meðal þess sem 
hefur leitt til aukinna ólöglegra 
viðskipta. Óttast er að fórnar-
lömbum mansals hafi fjölgað.

Fyrirtæki eru sögð hafa ráðið 
svart vinnuafl frá ráðningarstof-
um undir stjórn glæpagengja.  - ibs

Áhrif efnahagskreppunnar:

Glæpum fjölgar 
við Eystrasaltið

KJÖRKASSINN
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EVRÓPUMÁL Íslendingar geta farið 
eins hratt eða hægt og þeir vilja í 
aðildarviðræðum sínum við Evr-
ópusambandið, þeir eru „í bíl-
stjórasætinu“. Svo segir skrif-
stofustjóri á stækkunarskrifstofu 
ESB, sem sér m.a. um aðildar-
umsókn Íslands, Alexandra Cas 
Granje. Hún flutti í gær fyrir-
lesturinn „Sjónarhorn frá Brussel“ 
hjá Alþjóðamálastofnun HÍ.

„Íslendingar eiga sinn réttmæta 
sess innan ESB ef þeir vilja,“ segir 
Cas Granje. Þetta sé spurning um 
vilja íslenskra stjórnmálamanna 
og almennings. Fyrirlestur henn-
ar var haldinn við þau tímamót 
að rýniferlinu, þar sem löggjöf 
Íslands og ESB er borin saman, 

lauk á mánudag.
Skrifstofu-

stjórinn sagði 
að svo kynni 
að virðast að 
Ísland hefði 
ratað á sérstak-
lega sléttan og 
breiðan veg í 
viðræðunum. 
En Ísland fari 
sömu leið og 

aðrar þjóðir. Munurinn sé sá að 
landið hafi þegar tekið upp stóran 
hluta löggjafar ESB og sé lengra 
komið efnahagslega og pólitískt 
séð en önnur umsóknarríki.

Kannanir á stöðu landsins í jafn-
réttismálum, lýðræðismálum, og 

öðru sýndu að Ísland væri afar 
vel statt, betur en sum núver-
andi aðildarríki. Cas Granje eyddi 
nokkru máli í pólitíska hlið aðild-
arviðræðnanna.

„Stækkun ESB er innbyggð í 
erfðaefni sambandsins,“ segir Cas 
Granje, enda stuðli stækkun að 
samvinnu landa og að því að þau 
jafni ágreining friðsamlega.

Hún telur erfitt verða að semja 
um hvalveiðar, landbúnaðar- og 
sjávarútvegsmál. Bæta þurfi 
íslenskt matvælaöryggi. Einnig 
skemma fyrir deilur við einstök 
aðildarríki. En miklu skipti að 
markmið Íslands og ESB séu oft 
þau sömu, svo sem sjálfbærni í 
sjávarútvegi.  klemens@frettabladid.is

Ísland í bílstjórasæti
Samkvæmt „sjónarhorni frá Brussel“ gekk rýniferli Íslands og ESB vel og viðræður 
geta gengið eins hratt eða hægt og Íslendingar vilja. Landið stendur sterkt að vígi.

ALEXANDRA CAS 
GRANJE

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HEITAR TILFINN-
INGAR Tveir menn voru 
með háreysti í byrjun 
fyrirlestrar. Sá til vinstri jós 
fúkyrðum yfir viðstadda  
og skilja mátti orð hans 
sem hótun í garð gesta-
fyrirlesarans: „Þú brosir 
kannski núna en þú munt 
ekki brosa síðar meir,“ 
sagði hann.

Skrifstofur Kennarasambands
Íslands

verða lokaðar frá kl. 12 á hádegi miðvikudaginn 
22. júní, vegna útfarar Ómars Árnasonar.

Kennarasamband Íslands
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Frestur til að sækja um 
110% aðlögun húsnæðislána
er til 1. júlí
Hefur þú kynnt þér breytt skilyrði?

Nánari upplýsingar hjá ráðgjöfum okkar eða á www.islandsbanki.is

ORKUMÁL Möguleikar norðurslóða í 
orkumálum liggja ekki síst á sviði 
endurnýjanlegra orkugjafa, jarð-
hita og fallvatna, sem eru hluti af 
duldum verðmætum svæðisins. 

Þetta sagði Ólafur Ragnar 
Grímsson, forseti Íslands, í ávarpi 
sínu á ráðstefnu í Alaska í upp-
hafi vikunnar, og bætti við að þó 

umræða hafi stjórnast af mögu-
leikunum á sviði jarðefna eldsneytis 
geti framþróunin á Íslandi verið 
öðrum löndum fyrirmynd.

Ólafur minntist einnig á mögu-
leikana á auknum vöruflutningum 
um Norður-Íshafið á næstu árum 
og þörfina á skýrri stefnumörkun 
hvað það varðar.

„Sú þörf sést ef til vill best á 
auknum áhuga Kínverja á sam-
vinnu við Ísland. Raunin er að á 
síðasta áratug hef ég fundað oftar 
með kínverskum ráðamönnum og 
fulltrúum en ég hef tölu á.“

Ólafur bætti því við að hann 
hefði því miður ekki fengið nærri 
eins margar heimsóknir frá 
Bandaríkjunum.

Loks stakk hann upp á því að 
Ísland, Alaska og Rovaniemi-hérað 
í Finnland mynduðu með sér sam-
vinnuvettvang um málefni tengd 
norðurslóðum.  - þj

Forsetinn vekur athygli á tækifærum í orkuöflun:

Dulin verðmæti 
liggja í hreinni orku 

HREINAR ÁHERSLUR Á NORÐURSLÓÐ 
Forseti Íslands sagði á ráðstefnu í Alaska 
að ríki á norðurslóðum gætu lært margt 
af þróun íslenskra orkumála. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík

- Lifið heil

www.lyfja.is
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Regenovex

Lóritín 10 mg
10 og 30 stk.

Regenovex er árangursrík, fljótleg og 
náttúruleg lausn gegn eymslum og 
óþægindum í liðum líkamans. 
Gel, plástrar og 
perlur til að taka inn. 
Þú finnur árangurinn 
samstundis. 

Danatekt ferðasápan 
sem er ómissandi í langferðina.
Danatekt Hår og kropvask er mild 
sápa sem þvær hár og húð 
án þess að að nota þurfi vatn.
Danatekt - heilnæmar húðvörur 
án parabena.

Lóritín

HeelenMygga og After Bite

Danatekt

Göngutaskan er ómissandi í farteskið hvort sem þú ætlar í langa og stranga ferð um 

hálendið eða léttan skreppitúr á næsta fjall. Festu hana í beltið eða stingdu henni í bak-

pokann. Byrjaðu ferðina með því að koma við í Lyfju og notaðu ferðina til að fylla á 

sjúkrakassann í bílnum eða bústaðnum og njóttu öryggis í allt sumar. 

öryggi í hverju skrefi

„Láttu ekki bíta þig“. 
Mygga er góð vörn gegn biti frá moskító-
flugum, mýflugum, flóm og flestum 
öðrum skordýrum. Lyktar vel og klístrast 
ekki. Virkar í a.m.k. 6 klst.

„Burt með kláðann!“
After Bite er öflugt krem sem slær 
á kláða og bólgu undan biti frá moskító- 
og mýflugum, flóm og flestum öðrum 
skordýrum. Berist eingöngu á bitið 
eða stungusvæðið. Notist ekki 
á börn undir tveggja ára aldri.

Heelen margnota hlífðarhúð
Klippt niður eftir þörfum, límist vel 
á húðina og hægt að þvo og nota 
aftur og aftur.

Bjargvættur á ferðalaginu.

Compeed
Compeed plástur 
Verndar fætur 
og hindrar 
blöðrumyndun.
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500.000.000
200.000.000

+300.000.000

ÞÚ TALDIR RÉTT:
500 MILLJÓNIR ALLTAF Á MIÐVIKUDÖGUM!

MIÐINN GILDIR 22. JÚNÍ 2011

A. 12 14 17 21 41 48

B. 05 16 23 36 37 38

C. 07 09 13 22 34 38

D. 03 06 19 24 25 31

E. 11 19 21 25 38 42

F. 01 25 35 36 39 46

G. 18 19 20 23 28 46

H. 22 27 29 39 40 42

Tvöfaldur
1. vinningur
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Tvöfaldur fyrsti vinningur

efnir í 200 milljónir og

furpotturinn stefnir í 300

milljónir. Ekki gleyma að
ð, fáðu þér miða fyrir
fjögur í dag á næsta

ð eða á lotto.is

Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

110% leiðin – átt þú rétt?
· Ef skuldir eru umfram 110% af verðmæti fasteignar er hægt að sækja
  um að skuldirnar verði færðar niður að 110% af verðmæti eignarinnar.

· Á við um lán til kaupa á íbúð til eigin nota sem áttu sér stað fyrir árið 2009.

· Ef veðrými er á öðrum eignum umsækjanda lækkar niðurfærsla skulda sem því nemur.

· Kannaðu málið fyrir 1. júlí nk., en þá rennur út frestur til að sækja 
  um þessa niðurfærslu.

· Sækja skal um rafrænt á www.ils.is. 

· Umsóknarfrestur er til 1. júlí 2011.
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DANMÖRK Öllum erlendum borgur-
um í Danmörku sem gerast sekir 
um glæpi verður vísað úr landi, 
verði frumvarp stjórnarflokkanna 
samþykkt á föstudag.

Frumvarp Sörens Pind, ráð-
herra innflytjendamála, nýtur 
stuðnings tveggja stærstu 
stjórnar andstöðuflokkanna, en 
samkvæmt því verður erlendum 
brotamönnum sem dæmdir eru 
til fangavistar sjálfkrafa vísað 
úr landi. Þó eru gerðar undan-
tekningar ef dómstólar fallast á 
að sýnt hafi verið fram á að brott-
vísunin brjóti sannarlega í bág við 
alþjóðasamninga.

Með því er sönnunarbyrði komið 
yfir á þá dæmdu, en samkvæmt 
núgildandi lögum verður ákæru-
valdið að krefjast brottvísunar.

Í samtali við danska blaðið 
Information segir Eva Smith, 
lögfræðiprófessor við Kaup-
mannahafnarháskóla, að nýja lög-
gjöfin muni leiða til þess að oftar 
verði farið á svig við samninga og 
það sé áhyggjuefni.

Formaður Mannréttinda-
stofnunar tekur undir það og 
segir að eftir því sem fleiri vafa-
tilvik komi upp, verði líklegra að 
farið verði yfir mörk sem alþjóða-
samningar setja. - þj

Samstaða um brottvísun erlendra brotamanna:

Verður vísað úr landi

HERT LÖG Erlendum afbrotamönnum verður sjálfkrafa vísað úr landi samþykki 
danska þingið ný lög innflytjendaráðherrans Sörens Pind.  NORDICPHOTOS/AFP

NOREGUR Talsmenn norska olíu-
risans Statoil blása á bölspár þrátt 
fyrir að framleiðsla hafi dregist 
saman jafnt og þétt síðustu átta ár 
og segja stórsókn í vændum.

Fréttablaðið sagði nýlega frá 
málinu, en í tilkynningu frá 
fyrir tækinu, sem norskir fjöl-
miðlar fjalla um, segir að stefnt 
sé að því að auka framleiðsluna 
úr 1,9 milljón tunnum á dag árið 
2010 upp í 2,5 milljónir tunna árið 
2020.

Til þess að svo megi verða 
hefur Statoil lagt mikla áherslu á 
rannsóknir og mun meðal annars 

verja þrettán milljörðum Banda-
ríkjadala til rannsókna í ár og 
öðru eins á næsta ári.  - þj 

Talsmenn olíurisans Statoil leggja mikla áherslu á rannsóknir:

Stórsókn í vændum

FULL FERÐ ÁFRAM Statoil hefur boðað 
stóraukna olíuframleiðslu í kjölfar frétta 
um samdrátt. 
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EVRÓPUMÁL Makedónía gæti fallið 
úr hópi umsóknarríkja, eða ríkja 
sem eru næst því að komast í 
ESB. Þetta segir framkvæmda-
stjóri stækkunarmála ESB, Stef-
an Fule, í viðtali við makedónska 
fjölmiðla, sem síðan Euractiv 
greinir frá. Önnur umsóknarríki 
eru Ísland, Króatía, Svartfjalla-
land og Tyrkland.

Stjórnvöld í Makedóníu eru 
sögð nota dómskerfi og lögreglu 
landsins til að þagga niður í gagn-
rýnisröddum og Fule vill bæta 
úr því áður en lengra er haldið 
í aðildarferlinu. Þá hafa deilur 
Grikkja og Makedóníumanna 
staðið í vegi fyrir framgangi 
aðildarviðræðnanna.  - kóþ

ESB vill umbætur í ferlinu:

Makedónía 
gæti dottið út

FASTEIGNAMARKAÐUR Velta á fast-
eignamarkaðnum á höfuðborgar-
svæðinu vikuna 10. júní til og 
með 16. júní tvöfaldaðist miðað 
við sama tíma í fyrra. 

Að því er fram kemur á vef 
Þjóðskrár var 70 kaupsamning-
um þinglýst í síðustu viku. 
Heildarveltan var 1.840 milljónir 
króna og meðalupphæð á samn-
ing var 26,3 milljónir króna. 

Í tölum Þjóðskrár kemur fram 
að í vikunni 11. júní til 17. júní í 
fyrra var 35 samningum þinglýst. 
Heildarvelta var 947 milljón ir og 
meðalupphæð samninga því rétt 
rúmar 27 milljónir.  - þj

Fasteignir á höfuðborgarsvæði:

Veltan á mark-
aði tvöfaldaðist

FASTEIGNIR Sjötíu kaupsamningum var 
þinglýst á höfuðborgarsvæðinu í síðustu 
viku. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MENNTUN Alls hafa 178 nemendur 
útskrifast frá Keili á síðustu 
vikum. 140 nemendur útskrif-
uðust hinn 16. júní, þar af 57 af 
háskólabrú skólans. Fimmtíu 
einkaþjálfarar voru útskrifaðir, 
ellefu íþróttaþjálfarar og 22 flug-
þjónar. 

Þá útskrifuðust 38 nemar 
frá útibúi skólans á Akureyri 
viku fyrr. Tuttugu útskrifuðust 
þaðan sem einkaþjálfarar, tveir 
sem íþróttaþjálfarar og sextán 
af háskólabrú. Í sumar verður 
útskrifað af öðrum brautum. - þeb

178 útskrifaðir og fleiri eftir:

Mikill fjöldi út-
skrifast frá Keili

Í matargerðarlínunni GOTT Í MATINN teflum við fram 
góðum grunnhráefnum sem tilheyra mörgum ólíkum 
áherslum í matargerð. 
Í sumarblaðinu í ár leggjum við áherslu á fjölskyldu-
vænan mat sem hægt er að töfra fram við margvísleg 
tækifæri og njóta þess að borða hann í eldhúsinu 
heima, í sumarbústaðnum, á skjólgóðum svölum eða í 
gróskumiklum garði á mildum sumardegi. Uppskriftirnar 
í nýja sumarblaðinu eru fljótlegar og einfaldar og síðast 
en ekki síst einstaklega góðar. 

MEÐAL EFNIS 
Í SUMARBLAÐINU:

frá MS, bíður þín í flestum matvöruverslunum landsins.

Njótið vel og verði ykkur að góðu!

www.gottimatinn.is
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STJÓRNSÝSLA Einungis 32,3 pró-
sent landsmanna bera frekar eða 
mjög mikið traust til Landlæknis-
embættisins ef marka má nýja 
skoðanakönnun MMR. 

Alls sögðust 26,7 prósent 
treysta embættinu frekar lítið 
eða mjög lítið en 41,1 prósent tók 
ekki afstöðu í könnuninni, sem 
var gerð 9. til 15. júní.

Nokkur munur var á afstöðu til 
embættisins eftir aldri, menntun, 
starfi og tekjum. Eldra fólk bar 
minna traust til embættisins en 
yngra fólk. Um 18,7 prósent sér-
fræðinga kváðust bera lítið traust 
til embættisins borið saman við 
38 prósent iðnaðarmanna.   - mþl

Skoðanakönnun MMR:

Lítið traust 
á Landlæknis-
embættinu

VIÐSKIPTI „Það tekur langan tíma 
að búa til fyrsta ársreikninginn 
eftir svona mikil umskipti. Það er 
umfangsmeira verk en alla jafna,“ 
segir Jón Finnbogason, forstjóri 
Byrs. 

Uppgjör bankans fyrir síðasta 
ár átti lögum samkvæmt að liggja 
fyrir í mars en hefur enn ekki verið 
lagt fram. Að sögn Jóns skýrist 
töfin ekki síst af því að samhliða 
uppgjörinu þarf að birta stofn-
efnahagsreikning fyrir nýja bank-
ann sem reis á rústum þess gamla 
í apríl í fyrra. Til samanburðar liðu 
um þrettán mánuðir frá falli gamla 

Landsbankans og þar til fyrsta upp-
gjör nýja bankans var birt. 

Óendurskoðað uppgjör hefur 
legið frammi í rafrænu gagnaher-
bergi sem bjóðendur í bankann 
hafa fengið að sjá og segja þeir það 
ekki gefa skýra mynd af stöðunni.

Þeir sem Fréttablaðið hefur rætt 
við segja erfitt að átta sig á fjár-
hagsstöðu Byrs. Þeir segja endur-
mat á útlánasafni hans í kjöl-
far nýlegra gengislánadóma hafa 
brennt gat í bækur bankans og 
útiloka ekki að afkoma hans hafi 
verið neikvæð í fyrra um fjóra til 
níu milljarða króna.     - jab

Ekki útilokað að afkoma Byrs sé neikvæð um allt að níu milljarða króna eftir endurmat á útlánasafni:

Byr átti að skila ársuppgjöri í mars

BYR BER VIÐ HIMIN Endurútreikningar  
á gengislánum Byrs eru taldir hafa sett 
skarð í afkomu bankans. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Fyrri hluti tilboðs í nýtt hlutafé Byrs 
rann út á fimmtudag í síðustu viku 
og er talið víst að fjórir bankar hafi 
lagt fram tilboð í bankann; Arion 
banki, Íslandsbanki, Landsbankinn 
og MP banki. Á mánudag verður 
tilkynnt hverjir fá að halda áfram í 
tilboðsferlinu. Þeir fá ítarlegri fjár-
hagsupplýsingar um Byr en liggja 
fyrir í rafræna gagnaherberginu. 
Gert er ráð fyrir að sölunni ljúki 
um miðjan næsta mánuð. 

Söluferlið á Byr
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is
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Fréttir berast nú reglulega frá Grikklandi 
af erfiðleikum og stjórnmálalegri upp-

lausn og vaxandi vantrú er á vilja og getu 
Grikkja til að leysa vandann. Áhættuálag 
á landið er orðið svo gríðarlegt að árangur 
af skynsamlegri umbótaáætlun gæti orðið 
skjótvirkur. Samstöðuleysið er lík-
lega alvarlegasta efnahagsvanda-
mál Grikkja.

Saga Grikkja er okkur holl 
áminning. Grikkir ofskuldsettu 
sig með ámóta hætti og íslensk 
sveitarfélög, heimili og fyrirtæki, 
á þeim tíma þegar aðgangur að 
lánsfé á góðum kjörum var ótak-
markaður. Í kjölfar aðildar Grikk-
lands að evrunni átti gríska ríkið 
– og þannig líka grísk sveitar-
félög og fyrirtæki – kost á ódýr-
ara lánsfé en nokkru sinni fyrr 
og freistuðust til að taka mikið 
að láni, því afborganirnar voru 
svo auðveldar. Nú, þegar áhættuálag eykst, 
hækkar tilkostnaðurinn við skuldirnar.

Allir eru sammála um að Grikkland sé 
spillt land. Og víst er að þar í landi eru 
skattar ekki innheimtir nema eftir hentug-
leika, vildarvinum er raðað í opinber emb-
ætti og njóta eftirlaunaforréttinda. En þessi 

mynd er okkur líka kunn. Þetta er ekkert 
ósvipað og Ísland árið 1975. Vildarvinir 
fengu þá að fresta skattgreiðslum á lágum 
nafnvöxtum á meðan óðaverðbólga vann á 
skattskuldinni. Vildarvinir fengu líka lán 
á lágum nafnvöxtum í bönkum í ríkiseigu. 

Opinber störf voru frátekin fyrir 
vildarvini.

Allt á þetta að vera okkur holl 
áminning. Við njótum nú þess að 
skynsamir stjórnmálamenn tóku 
á því ófremdarástandi sem ríkti 
á Íslandi á áttunda og níunda 
áratugnum. Bundinn var endi á 
pólitískar lánveitingar á niður-
greiddum vöxtum og skattkerf-
ið endurbætt, með staðgreiðslu 
skatta og virðisaukaskatts-
innheimtu með ströngum viður-
lögum. Fyrir vikið höfum við 
búið við heilbrigða innviði til að 
takast á við efnahagserfiðleika 

síðustu ára. 
Margt er enn ógert á Íslandi. Við verðum 

að halda áætlun um afgang á ríkisfjármálum 
árið 2013 til að tryggja að Ísland sogist ekki 
inn í hringiðu vanskila og efnahagslegra 
erfið leika. Og við verðum að læra að samein-
ast um verkefnin sem varða leiðina út.

HALLDÓR

En þessi mynd 
er okkur líka 
kunn. Þetta er 
ekkert ósvip-
að og Ísland 
árið 1975.

Um Grikkland í vanda
Efnahags-
mál

Árni Páll 
Árnason
efnahags- og 
viðskiptaráðherra

Meiri Vísir.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meira sjónvarp,
meira útvarp,
meiri fréttir,
meiri upplýsingar,
meiri umræða,
meira líf,
meiri íþróttir,
meiri virkni,
meira úrval.
Þú færð meira af öllu á Vísi.
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Meira sjónv
meira útva
meiri fréttir
meiri upplý
meiri umræ
meira líf,
meiri íþrótt
meiri virkni
meira úrva
Þú færð m

Fylgstu með Pepsideildinni í Boltavaktinni á Vísi. Beinar textalýsingar allra leikja, 
útvarpslýsing á leik í hverri umferð í Boltavarpinu og umfjöllun strax að loknum leik.  
Myndbönd með viðtölum öll mörkin í sjónvarpi Vísis.
Vertu á Boltavaktinni með Vísi í sumar.

E
fnahags- og framfarastofnunin, OECD, hefur nú sagt 
sitt álit á hugmyndum ríkisstjórnarinnar um rót-
tækar breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu. Það er 
mjög samhljóða skýrslu innlendra hagfræðinga, sem 
sjávar útvegsráðherra fékk til að rýna frumvarp sitt til 

breytinga á fiskveiðistjórnunarlögunum.
Hagfræðingar OECD vara þannig eindregið við breytingum 

á kvótakerfinu í þágu byggða- og félagslegra sjónarmiða, sem 
dragi úr hagkvæmni kerfisins. Þeir eru jafnframt sammála 
hagfræðinganefnd sjávarútvegsráðherra um þá óhagkvæmni 
og sóun sem þegar á sér stað vegna byggðakvóta og strandveiða.

OECD bendir réttilega á að nú 
sé orðið of seint að gera nokkuð 
við hinu upphaflega ranglæti 
kvótakerfisins, þegar útgerðar-
mönnum voru afhent mikil 
verðmæti án þess að nokkurt 
gjald kæmi fyrir. Yrði sú leið 
farin að fyrna núverandi veiði-
heimildir, sem flestar útgerðir 

keyptu á markaðsverði, væri afleiðingin nýtt óréttlæti.
OECD hvetur hins vegar til þess að auðlindagjaldið verði 

hækkað, þó ekki svo mikið að útgerðarfyrirtækin standi ekki 
undir því. Þetta er sömuleiðis í takt við niðurstöður hagfræðinga-
nefndarinnar, sem sagði hækkun veiðigjaldsins í frumvarpi 
sjávarútvegsráðherra hóflega eina og sér, ef ekki kæmu líka til 
allar þær breytingar sem augljóslega munu bitna á hagkvæmni 
í atvinnugreininni.

Hagfræðingar OECD benda á að hækkun veiðigjaldsins sé leið 
til að auka sátt um fiskveiðistjórnarkerfið. Atvinnugreinin tæki 
á sig aukna skattlagningu, en fengi á móti meiri vissu um að hún 
héldi veiðiréttindunum.

Út úr áliti hagfræðinganna, bæði þeirra sem unnu álitsgerðina 
fyrir sjávarútvegsráðherra og þeirra sem starfa fyrir OECD, 
má lesa að skynsamlega leiðin til sátta í sjávar útveginum er 
að hækka veiðileyfagjaldið en hreyfa sem minnst við öðrum 
þáttum kvótakerfisins. Þannig er komið til móts við það sjálf-
sagða réttlætis sjónarmið að útgerðin greiði þjóðinni fyrir afnota-
rétt sinn af auðlindinni. Þannig er sömuleiðis tryggt að sjávar-
útvegurinn sé áfram arðbær atvinnugrein sem stendur undir 
slíkri gjaldtöku.

Í stjórnarliðinu er farið að örla á skilningi á því að þessar 
hugmyndir eru skynsamlegri en þær sem lentu inni í frumvarpi 
sjávarútvegsráðherra og geta stórskaðað eina af undirstöðu-
atvinnugreinum landsmanna. Árni Páll Árnason, efnahags- og 
viðskiptaráðherra, hefur þannig talað fyrir því að byrjað verði á 
málinu upp á nýtt og tryggt að hér starfi arðbær sjávarútvegur 
sem standi undir hagsæld þjóðarinnar.

Því verður satt að segja ekki trúað að enn sé meirihluti fyrir 
frumvarpi sjávarútvegsráðherra á Alþingi eftir að jafnýtarleg 
og vel rökstudd gagnrýni hefur komið fram um efnahagslegar 
afleiðingar þess. Þeim sem vilja halda málinu til streitu getur 
ekki verið alvara þegar þeir segjast vilja bæta lífskjörin á 
Íslandi.

Hagfræðingar hafa betri hugmyndir að sátt um 
fiskveiðistjórnunarkerfið en stjórnmálamenn:

Sáttaleiðin

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Hin stórhættulega nefnd
Þá er komið að því – það gerðist sem 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og 
Ragnheiður Elín Árnadóttir, þingmenn 
Sjálfstæðisflokksins, óttuðust svo 
mjög. Dómnefnd um framtíðarskipan 
Þingvalla er tekin til starfa og innan-
borðs er hinn stórhættulegi 
Andri Snær Magnason. Í 
gær var kynnt hug-
myndaleit um vellina 
og dómnefndin mun 
taka afstöðu til inn-
sendra hugmynda. 
Og spurningin? Jú: 
Hvernig má bjóða 
gestum að upplifa og 

njóta sérstöðu Þingvalla með virðingu 
fyrir náttúru og sögu og í góðri sátt 
við komandi kynslóðir?

Umdeildi maðurinn
Miðað við spurninguna er kannski 
ekki nema von að þeim stöllum Þor-
gerði og Ragnheiði hafi þótt Andri 

Snær allt of umdeildur 
til að taka þátt í 
starfi nefndar-
innar. Hug-
myndir Andra 
eru líklega svo 
róttækar að 
þær rúmast 
trauðla 

innan heimsminjaskrár SÞ, en 
Þingvellir eru þar á blaði. Eða var 
þetta kannski bara stormur í vatns-
glasi, pólitískt vindhögg?

Áreiðanlegt félag
Athyglisverðar tölur voru birtar í 
Fréttablaðinu í gær þegar í ljós kom 
að vélar flugfélagsins Iceland Express 

voru of seinar í tæplega 64 pró-
sentum tilvika. Vissulega há tala, 
en má ekki líka segja að félagið 
hafi sýnt ákveðna stefnufestu 

og áreiðanleika? Mátti ekki 
fara að treysta á að vélar þess 

yrðu seinar?
 kolbeinn@frettabladid.is



MIÐVIKUDAGUR  22. júní 2011

Nýverið var undirritaður sótt-
ur heim að morgni og færður í 

yfirheyrslu af starfsmönnum emb-
ættis sérstaks saksóknara (ESS) í 
tengslum við rannsókn embættisins 
á starfsemi VÍS. Handtakan kom 
mér verulega á óvart, enda var ég 
fullviss þá og er enn að ekkert ólög-
legt átti sér stað í starfsemi VÍS 
þau ár sem ég tengdist félaginu. 
Við skýrslutöku hjá ESS voru born-
ar á mig fjarstæðu kenndar sakir, 
í raun svo fráleitar að ég get ekki 
orða bundist. 

Á hrunárinu 2008 skilaði VÍS 
242 milljóna króna hagnaði eftir 
skatta. Til samanburðar þá tapaði 
Tryggingamiðstöðin 17,6 milljörð-
um og Sjóvá tapaði 30,2 milljörðum. 
Ástæða þessa mikla munar er ekki 
tilviljun. Þegar Exista keypti allt 
hlutafé í VÍS á árinu 2006 átti VÍS 
fyrir stóran eignarhlut í Kaupþingi 
banka. Eftir kaupin var ákveðið 
að geyma öruggustu eignir sam-
stæðunnar í VÍS en áhættusamari 
eignir (t.d. hlutabréf í Kaupþingi) í 
móðurfélaginu Exista. Lögum sam-
kvæmt þurfa tryggingafélög alltaf 
að eiga næga sjóði til að geta mætt 
framtíðartjónum. VÍS átti eftir 
þessa breytingu öruggar eignir 
til að mæta öllum skuldbindingum 
vegna áætlaðra tjóna. Til viðbótar 
átti VÍS tæpa 10 milljarða króna í 
eiginfé í árslok 2008. Öldungis frá-
bær staða eftir mesta eignahrun í 
sögu þjóðarinnar. 

Umboðssvik gegn sjálfum mér
Þótt stefna VÍS um fjárfestingar 
hafi í raun aðeins fylgt erlendum 
viðmiðum taldi Fjármálaeftirlitið 
(FME) rétt að rannsaka hvort góð 
afkoma VÍS á árinu 2008 byggðist 
á hagnýtingu innherjaupplýsinga. 
Þeirri rannsókn var sjálfhætt. 
FME var þó ekki af baki dottið 
og nú stend ég í þeim sporum að 
vera sakaður um hið gagnstæða 
– að hafa misbeitt stöðu minni 
hjá VÍS þannig að fjármunir hafi 
tapast. ESS tók svo við keflinu af 
FME og gerði lýðum ljóst að meint 
brot mín vörðuðu hvorki meira né 
minna en við allan auðgunarbrota-
kafla hegningar laga. Mátti ég láta 
segja mér tíðindin þrisvar eins og 
Njáll forðum enda hljóma sakirnar 
fyrir mér, ólöglærðum manni, líkt 
og ég hafi stolið peningum VÍS. 
Stað reyndin er þó sú að meint brot 

lúta ekki að því að ég hafi hagnast 
persónu lega heldur er ég sakaður 
um að hafa ekki gætt hagsmuna 
VÍS sem stjórnarformaður, sem 
heitir í lögfræði umboðssvik. Mér 
finnst þessi ásökun galin enda var 
Exista eigandi alls hlutafjár VÍS 
og ég var stærsti eigandi Exista. 
Með því að gæta ekki hagsmuna 
VÍS hefði ég því skaðað sjálfan 
mig mest. 

Ruglið úr rannsóknarskýrslunni
FME er fullkunnugt um þessa for-
sögu málsins enda hafa henni verið 
gerð rækileg skil í bréfa skiptum 
við stofnunina. Samt er ákveðið 
að leggja upp í það sem Ólafur 
Hauksson, sérstakur saksókn-
ari, kallaði svo ósmekklega í við-
tali við mbl.is 1. júní „óvissuferð“. 

ESS réttlætti ferðalagið með því 
að fyrir lægi kæra frá FME. Emb-
ættinu ber engu að síður, áður en 
lagt er upp í slíka „óvissuferð“, 
að huga að réttmæti kærunnar og 
hvort hún eigi við einhver rök að 
styðjast. Í yfirheyrslunni varð mér 
fljótt ljóst að þetta hafði ESS ekki 
gert. Margar spurningar sem fyrir 
mig voru lagðar voru mér óskiljan-
legar og það sem verra var spyrj-
andinn virtist ekki átta sig á þeim 
heldur. Á einum tímapunkti í yfir-
heyrslunni var Rannsóknarskýrsla 
Aþingis dregin upp og spurt beint 
upp úr henni, eins og hún væri 
hluti af rannsóknargögnunum. 
Þótt væni sjúkustu sófa saksóknarar 
þjóðarinnar hafi keppst við að lofa 
skýrsluna fyrir „mikil gæði“, sumir 
jafnvel sama dag og þessi mörg 
þúsund blaðsíðna doðrantur kom 
út, þá var aldrei rætt við mig né 
nokkurn hjá Exista við gerð henn-
ar. Það er vitaskuld með ólíkindum 
miðað við hve miklu rými er varið 
í Exista í skýrslunni. Og hvað við 
kemur Exista er skýrslan morandi 
í villum og röngum ályktunum og 
því frábað ég mér með öllu að þurfa 
sitja undir slíku rugli í yfirheyrslu. 

Uppgjör án fordæma
FME stærir sig af því hafa sent 
nálega 70 mál til ESS frá því að 
nýr forstjóri tók við. Margir hrapa 
sjálfsagt að þeirri ályktun að þetta 
sé til merkis um að hér hafi verið 
rekið fjármálakerfi sem byggð-
ist almennt á óheiðarlegu fólki 
sem skirrðist ekki við að ganga á 

svig við lög. Mér finnst blasa við 
að þetta séu merki um að rann-
sóknin sé komin í ógöngur. Því til 
enn frekari staðfestingar nefni ég 
þá staðreynd að 216 manns höfðu 
réttarstöðu sakbornings í málum 
sem ESS hafði til meðferðar í mars 
2011. Eflaust hefur þeim fjölgað 
eitthvað síðan. 

„Uppgjörið“ hér á landi við 
hrunið á sér engin fordæmi 
erlendis. Ekkert sambærilegt á sér 
stað á Írlandi eða Grikklandi svo 
dæmi séu tekin. Þá hefur enginn 
forstjóri banka á Wall Street verið 
ákærður í kjölfar hrunsins, þótt þar 
hafi allir fjárfestingar bankarnir í 
raun orðið gjaldþrota. Enginn hefur 
verið ákærður vegna hinna svo-
kölluðu undirmálslána í Bandaríkj-
unum, en almennt eru þau talin ein 

helsta orsök þess óskapnaðar sem 
skall á fjármálamörkuðum haustið 
2008. Ástæðan er ekki að lögreglu-
yfirvöld í Bandaríkjunum hafi ekki 
verið að skoða þessi mál, heldur að 
illa hefur gengið að finna lögbrot. 
Þar leyfast ekki „óvissuferðir“ eins 
og ESS stundar hér. Þá má bæta því 
við að enginn stjórnmálamaður í 
heiminum hefur verðið ákærður í 
tengslum við hrunið nema Geir H. 
Haarde. Landsdómsmálið er vita-
skuld þjóðar skömm enda augljós-
lega pólitík í sinni ömurlegustu 
mynd. 

Óendanlega sárt
Mér gremst það mjög að horfa upp á 
fyrrum samstarfsmenn mína missa 
lífsviðurværi sitt og æru vegna 
þess eins að þeir framfylgdu stefnu 
og ákvörðunum stjórna fyrirtækja 
þar sem ég var í fyrirsvari. Ég mun 
standa reikningsskil gjörða minna 
og óttast þau ekki. Ég hafði sjálf-
ur mikla persónulega hagsmuni af 
rekstri og viðgangi þessara fyrir-
tækja. Mig tekur það óendanlega 
sárt að sjá rannsakendur reyna að 
flækja samstarfsmenn mína, fag-
menn með áratugareynslu á sínu 
sviði, inn í rannsókn sem er byggð 
á sandi. Þeir, eins og aðrir sakborn-
ingar, mega búast við því að hafa 
stöðu sakbornings svo árum skipt-
ir. Óhjákvæmilega markar slíkt þá 
og þeirra nánustu fyrir lífstíð. Og 
þegar mál þeirra verða látin niður 
falla þá mun hinn sérstaki saksókn-
ari eflaust bregða út af vananum og 
sleppa því að hringja í fjölmiðla. 

„Óvissuferð“ sérstaks saksóknara
Fjármál

Lýður 
Guðmundsson
stjórnarformaður 
Bakkavör Group

Landsdómsmálið er vitaskuld þjóðar-
skömm enda augljóslega pólitík í sinni 
ömurlegustu mynd. 
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„Ég hef sjálf verið með sex börn með 
lögheimili heima hjá mér og hef í 
gegnum tíðina reynt að finna eitthvað 
að gera fyrir þau öll. Þessi vefsíða er 
því að vissu leyti leið til að auðvelda 
mér vinnuna,“ segir Sif Sigfúsdóttir 
glaðlega. Hún stofnaði nýlega vefinn 
www.gerumeitthvad.is þar sem finna 
má viðburði fyrir alla fjölskylduna alla 
daga ársins og um allt land.

„Ég er búin að ganga með þessa hug-
mynd í maganum í tvö ár enda fannst 
mér vanta síðu þar sem hægt væri að 
finna yfirlit yfir allt það sem er að ger-
ast,“ segir Sif, sem fékk forritara með 
sér í verkefnið í fyrra en sér nú sjálf 
um alla forritun og vinnslu á myndum, 
auglýsingum og texta. 

„Fyrsta hugmyndin var að einblína á 
viðburði fyrir börn en svo ákvað ég að 
bæta við flokkum fyrir eldri borgara, 
20 ára og eldri og að lokum allt landið,“ 

segir Sif. Hún bendir á að vefurinn sé 
þannig einkar sniðugur fyrir fólk sem 
hyggi á ferðalög út á land. 

Vefinn vinnur Sif í frítíma sínum en 
annars er hún markaðs- og samskipta-
stjóri á félagsvísindasviði Háskóla 
Íslands. „Sumar konur prjóna á kvöld-
in, ég vef,“ segir hún og hlær. 

En hvernig fær hún upplýsingar um 
allt sem er að gerast? „Efst á síðunni 
er flipi þar sem hægt er að senda mér 
upplýsingar og fæ ég fullt í gegnum 
hann bæði frá einstaklingum, lista-
söfnum og ýmsum öðrum. Svo er ég 
sjálf alltaf á tánum og hendi inn upp-
lýsingum þegar ég sé eitthvað áhuga-
vert,“ upplýsir Sif og segir mun meira 
að gera fyrir fjölskylduna en hún hélt 
í fyrstu. Til dæmis séu í boði marg-
ir smáir en skemmtilegir viðburðir 
sem oft á tíðum séu lítið auglýstir. „Ef 
við tökum Viðey og Árbæjarsafn sem 

dæmi þá er alveg heilmikið að gerast 
þar í allt sumar,“ segir hún og bendir 
einnig á göngur Ferðafélags Íslands. 

Sif segist hafa fengið mjög góð við-
brögð við síðunni. „Tuttugu þúsund 
manns hafa skoðað hana frá því í 
mars,“ segir hún en vinsælustu undir-
flokkarnir eru börn og 20+ en í seinni 
flokknum er að finna ýmsa smærri 
tónleika og viðburði.

„Ég er enn þá rétt að byrja og geri 
þetta áhugans vegna. Ég hef unnið síð-
una eftir kenningum markaðsfræð-
ingsins Guy Kawasaki, sem sagði að 
allar viðskiptahugmyndir þyrftu að 
gleðja heiminn, uppfylla þörf og auka 
lífsgæði,“ segir Sif og telur síðuna 
falla vel að þeirri hugmyndafræði. 
Hún hvetur að lokum alla til að senda 
sér upplýsingar um uppákomur um allt 
land á síðunni gerumeitthvad.is

 solveig@frettabladid.is

SIF SIGFÚSDÓTTIR:  OPNAÐI VEFINN WWW.GERUMEITTHVAD.IS

Sumar konur prjóna, ég vef
GERIR EITTHVAÐ Sif Sigfúsdóttur fannst vanta vefsíðu þar sem hægt væri að finna upplýsingar um allt það sem er á döfinni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Þuríður Svava 
Kjartansdóttir
Sólvöllum 7, Selfossi,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
laugardaginn 18. júní. Útförin verður gerð frá 
Selfosskirkju miðvikudaginn 29. júní kl. 13.30.

Óli Þ. Guðbjartsson
Kjartan Ólason Valgerður Bjarnadóttir
Anna María Óladóttir Jóhann M. Lenharðsson
Guðbjartur Ólason Margrét Sverrisdóttir
Haraldur Óli Kjartansson
Melkorka Kjartansdóttir Elín Svava Kjartansdóttir
Þórunn Anna Guðbjartsdóttir Óli Þorbjörn Guðbjartsson

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
auðsýndu okkur samúð og hlýhug við 
fráfall föður okkar,

Aðalsteins Sigfúsar 
Árelíussonar
frá Geldingsá.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Asparhlíðar fyrir 
yndislegheit og góða umönnun.
Kærar þakkir til ykkar allra.

Lára Kristín Sigfúsdóttir
Hafsteinn Sigfússon
Halldór Heiðberg Sigfússon
Sigrún Heiðdís Sigfúsdóttir
Sólveig Sigfúsdóttir
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi, langafi og bróðir,

Friðþjófur I. Strandberg
sjómaður, 

til heimilis að Melgerði 32, Kópavogi,

lést á líknardeild Landspítalans laugardaginn 18. júní.
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Guðrún Magnúsdóttir Strandberg
börn, tengdadætur, barnabörn, barnabarnabörn og bróðir.

Elskulegur sonur minn, bróðir minn, 
mágur og frændi,

Bragi Kristjánsson
Sólvallagötu 9, Keflavík,

lést á Sjúkrahúsinu í Keflavík hinn 17. júní 
síðastliðinn. Útförin fer fram í kyrrþey.

Guðbjörg Þórhallsdóttir
Baldur Kristjánsson
Svala Björgvinsdóttir
Sigríður Baldursdóttir
Sif Baldursdóttir

Innilegar þakkir til allra er sýndu 
okkur samúð og hlýju við andlát og 
útför okkar ástkæra föður, tengdaföður, 
afa og langafa,

Stefáns Frímanns 
Jónssonar
múrarameistara, Kirkjuvegi 11, 
Reykjanesbæ.

Sérstakar þakkir til starfsfólks D-deildar Heilbrigðis-
stofnunar Suðurnesja fyrir einstaka umönnun og hlýtt 
viðmót.
 
Börn hins látna, fjölskyldur og aðrir aðstandendur.

AFMÆLI

EYRÚN 
MAGNÚS-

DÓTTIR 
fyrrverandi 
sjónvarps-
kona er 32 

ára.

ÞÓR 
TÚLINÍUS 
leikari er 52 
ára.

MERYL 
STREEP leik-

kona er 62 
ára.

KRIS 
KRISTOFFER-
SON leikari og 
kántrísöngvari 
er 75 ára.

Merkisatburðir
168 f.Kr. Rómverjar sigra Makedóníumenn í orrustunni við 

Pydna.
1372 Englendingar bíða ósigur fyrir sameinuðum flota Frakka 

og Kastilíumanna í orrustunni við La Rochelle.
1636 Herstjóraveldið í Japan bannar allar ferðir Japana til og frá 

landinu. Bannið gildir til ársins 1853.
1939  Hitamet er sett á Teigarhorni í Berufirði: Mesti mældur hiti 

á Íslandi frá upphafi mælinga, 30,5°C.
1941 Þýskaland hefur innrás í Sovétríkin.
1977 Hópferðabíll veltur í Biskupstungum og liggur við stórslysi. 

Í bílnum eru 46 farþegar af skemmtiferðaskipi og meiðast 
margir þeirra en enginn alvarlega.

1991 Á Snæfellsjökli falla hjón niður í alldjúpa sprungu en er 
bjargað.

STEINGRÍMUR HERMANNSSON fyrrverandi forsætisráðherra (1928-2010) fæddist þennan dag.

„Verðleikar Gunnars Thoroddsens réðu mestu um það að stjórn hans varð að veruleika. 
Fáir hefðu getað leikið stjórnarmyndun hans eftir.“

Á þessum degi árið 1986 skoraði argentínski 
knattspyrnumaðurinn Díego Maradona tvö 
mörk í heimsmeistarakeppni í leik gegn Eng-
landi. Mikil spenna var fyrir leikinn, enda höfðu 
samskipti þjóðanna utan fótboltavallarins verið 
ærið stirð vegna Falklandseyjastríðsins.

Lið Argentínu þótti sterkara og hafði ein-
beittan sigurvilja. Fyrsta markið sem Maradona 
skoraði var hins vegar mjög umdeilt. Í fyrstu 
virtist hann hafa skallað boltann í markið en 

síðar kom í ljós að hann hafði kýlt boltann í 
netið með vinstri hendi án þess að dómarar 
tækju eftir. Þegar Maradona var spurður út í 
markið eftir leikinn sagði hann að markið hefði 
verið skorað að hluta með hausnum og að hluta 
með „hendi guðs“, eða Mano de Dios. 

Örfáum mínútum síðar skoraði Maradona 
mark sem árið 2002 var valið besta mark í sögu 
HM. Argentína sigraði síðar Þjóðverja í úrslitum 
og varð þar með heimsmeistari í knattspyrnu.

ÞETTA GERÐIST  22. JÚNÍ 1986

Maradona fær hjálp frá guði



Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

Bláa lónið og Grindavíkurbær  bjóða upp á árlega Jónsmessugöngu 
laugardagskvöldið 25. júní. Gangan hefst við Sundlaug Grindavíkur kl. 
20.30 en sætaferðir verða frá BSÍ og Reykjanesbæ. Gengið verður 
á fjallið Þorbjörn, þar sem Hreimur Örn Heimisson og Vignir 
Snær Vigfússon leika tónlist við varðeld. Á eftir heldur dag-
skráin áfram í Bláa lóninu. www.grindavik.is

É
g sé strax fyrir mér Ítalíu,“ 
segir Ármann Reynisson 
rithöfundur þegar Frétta-
blaðið forvitnast um hvert 

hann og rithöfundurinn og fjöl-
miðlakonan Tobba Marínós, myndu 
skella sér saman í ferðalag.

 „Það er einmitt eitt af mínum 
uppáhaldslöndum,“ segir Tobba. 
„Við gætum heimsótt Írisi vinkonu 
mína sem býr í Mílanó. Hún er ljós-
myndari og gæti smellt af okkur 
mynd. Maðurinn hennar er kokkur 
svo við gætum borðað hjá honum.“

„Þá sé ég fyrir mér að fljúga til 
Mílanó með tómar töskurnar, heim-
sækja tískuhúsin og klæða okkur 
upp fyrir ferðina,“ stingur Ármann 
upp á og Tobba segir þau ekki 

Rithöfundarnir Tobba Marínós og Ármann Reynisson geta vel hugsað sér að ferðast saman.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Færu út með 
tómar töskur

3

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

Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.

<Þvottvélin tekur 
 heitt og kalt vatn Afkastamikill 

þurrkari >

Þvottavél Þurrkari12 kg

Amerísk
gæðavara

Amerísk
gæðavara

SUMARHÚS OG FERÐALÖG

B Reykja k Opið virka daga frá kl
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Sýningin er opin:

Fimmtudagur 23. júní kl. 17.00 – 19.00

Föstudaginn 24. júní kl. 12.00 – 18.00

Laugardaginn 25. júní kl. 12.00 – 18.00

Sunnudaginn 26. júní kl. 12.00 – 18.00

Aðgangur ókeypis alla dagana!

       www.blomibae.is

Garðyrkju- og blómasýningin 2011

Hveragerði 23. – 26. júní

Hveragerði

„Reykjadalur er mikil útivistar-
perla. Þar er mikil náttúru fegurð 
og þegar gengið er um dalinn má 
sjá litrík hverasvæði, auk þess 
sem magnað er að ganga meðfram 
Djúpagili þar sem sjá má fagra 
fossa.“ Þannig lýsir Jóhanna Mar-
grét Hjartardóttir, menningar- og 
frístundafulltrúi Hveragerðis bæjar, 
gönguleiðinni upp Reykjadalinn frá 
Hveragerði. Leiðin er afskaplega 
vinsæl enda býður hún ekki aðeins 
upp á eitthvað fyrir augað heldur 
er einnig upplagt að hafa með sér 
sundföt til að baða sig í heitri laug.

„Þetta er mjög vel merkt og 
afskaplega greiðfær leið og engin 
hætta á að týnast; hins vegar þarf 
að fara varlega í kringum heita 
hveri, sem geta verið varasamir,“ 
segir Jóhanna, sem hefur farið um 
dalinn í ófá skipti. 

Dalinn má nálgast á tvennan 
máta. Annars vegar er hægt að 
leggja bílnum rétt við Árhólmana 
við hesthúsin í Hveragerði og ganga 
upp Rjúpnabrekkurnar að Reykja-
dalsánni, upp að Ölkelduhnúk og til 
baka. Hins vegar er hægt að ganga 
leiðina ofan frá, eins og Jóhanna 
hefur oft á tíðum gert með skóla-
hópa. „Þá er farið á bíl upp á Hellis-
heiði. Þá gengur maður frá Ölkeldu-
hálsinum, niður Klambragil og í átt 
að Hveragerði,“ upplýsir Jóhanna 
og segir þá leið á margan hátt auð-
veldari.

Um einn og hálfan til tvo tíma 
tekur að ganga að heitu lauginni 
frá Árhólmanum. „Laugin er rétt 
fyrir neðan Klambragil, en þar 
hefur maður Ölkelduhnúkinn og 
Dalaskörðin fyrir ofan sig og rétt 
sér í Dalaselið,“ lýsir Jóhanna.

Margar fleiri leiðir eru í boði út 
frá Hveragerði, að sögn Jóhönnu. 
Næsti dalur við Reykjadal er 
Grænsdalur, sem þykir einstakur, 
en þar má finna allar tegundir af 
hverum. „Það svæði er hins vegar 
svolítið hættulegt,“ segir hún.  

Hún bendir einnig á Heilsu-
hringinn, sem er tæplega þriggja 
kílómetra löng leið sem byrjar 
við Sundlaugina í Laugarskarði, 
liggur meðfram Reykjafjalli niður 
með og yfir ána og aftur upp í 
sundlaug. „Á þessari leið eru svo-
kölluð heilsutæki,“ segir hún. Að 
lokum nefnir Jóhanna Hvera-
leiðina, sem skemmtilegt er að 
ganga, en hún liggur frá hvera-
svæðinu í hjarta bæjarins og teng-
ist hverum í kringum bæinn.

solveig@frettabladid.is

Pottaferð í Reykjadal
Útivistarmöguleikar út frá Hveragerði eru æði margir. Ein vinsælasta gönguleiðin er upp Reykjadalinn í 
Ölfusi, en hún þykir afskaplega fögur. Þar er einnig hægt að hvíla lúin bein í heitri laug.

Eldhestar fara oft í ferðir upp í Reykjadal og skemmta ferðalangar sér iðulega vel, 
eins og sést á þessari mynd. MYND/ELDHESTAR

Gönguleiðir út frá Hveragerði.

Hveragerði  er fremur ungt bæjarfélag, en þorpsmyndun hófst þar árið 
1929. Hveragerðishreppur var stofnaður 1946 og varð bæjarfélag 1987. 
Árið 2011 voru íbúar orðnir 2.316.
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verða í vandræðum með að versla 
saman. „Mér líst mjög vel á það, 
Ármann er mikill smekkmaður.“

 Ármann stingur upp á að frá Míl-
anó haldi þau til Verona, þaðan til 
Feneyja og svo til Flórens. „Ættum 
við ekki að heimsækja nokkr-
ar vínekrur og smakka góð vín?“ 
spyr Tobba og Ármann segir þau 
hæglega geta gert það í Flórens, 
Toscana-héraðið sé þar í grennd. 
„Frá Flórens færum við svo til 
Rómar í selskapslífið og eftir 
það gætum við tekið því rólega á 
Amalfíströndinni,“ segir Ármann. 
„Mér finnst alltaf nauðsynlegt að 
fara á strönd þó sjálfur sé ég eng-
inn sólstrandarmaður.“ „Ég er aftur 
á móti mikið fyrir sólarströnd,“ 
segir Tobba, „Ármann gæti þá bara 

blandað eitthvað gott á barnum 
handa mér, meðan ég lægi í sólbaði.“

„Svo er bráðsniðugt að skreppa 
í nudd hjá indverskum nuddurum 
frá Kerala,“ segir Ármann en Tobba 
segist ekki geta slappað af. „Ég færi 
þá bara að versla meðan Ármann 
væri í nuddinu.“

Bæði sjá þau fyrir sér að gista á 
góðum hótelum. Helst fimm stjörnu 
ef Ármann fengi að ráða en Tobba 
hefur aðrar hugmyndir. „Ég sting 
upp á fjögurra stjörnu hótelum, svo 
við höfum meiri pening í búðirnar. 
Við þurfum minnst mánuð í þessa 
ferð,“ segir hún hlæjandi. „Ég held 
að þessi ferð sameini allan þann 
fjölbreytileika sem ungt fólk eins 
og við þarf,“ segir Ármann. Þegar 
blaðamaður skilur við þau skötu-
hjúin eru þau farin að rabba um rit-
störfin sín á milli og komin hálfa 
leið til Ítalíu í huganum.   - rat, jma

„Ættum við ekki að heimsækja nokkrar vínekrur og smakka góð vín?” spyr Tobba, 
sem skipuleggur Ítalíuferð í huganum ásamt Ármanni Reynissyni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Framhald af forsíðu
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Sýningarsvæði og uppákomur
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Lystigarðurinn á Fossflöt
Á útisvæði eru sýnendur með stærri garðvörur og
skraut. Garðplöntusýning, blómaskreytingar, 
miðsumarsblóma-stöng og blómasviðið.

Markaðurinn
Hér verður markaðsstemmningin ráðandi.

Blómagerði
Sýningarsvæði innandyra í íþróttahúsi bæjarins.

Gúrkugerði
Grænmetisframleiðendur kynna framleiðslu sína.

Garðyrkjufélag Íslands 
- með græna fingur út um allt.

Blómaskreytingar 
Félagsmenn í Félagi blómaskreyta sýna listir sínar.

Garðplöntuframleiðendur 
Félagsmenn í FG sýna stoltir framleiðslu sína.

Félag íslenskra landslagsarkitekta
Kynning á nýjum smágarði.

Skógræktarfélag Íslands
„Skógur“ þemað í ár - Skógræktarfélagi Íslands
boðið sem sérstökum gestum BÍB.

Garðshorn
Sýning á smágörðum úr smágarðasamkeppni frá 2009.

Tjaldsvæði
Góð aðstaða til gistingar og afþreyingar.

Garðasúpan um allan bæ
Hvergerðingar bjóða gestum og gangandi upp á súpu.
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Apar gera sig heimakomna í Eden 
í haust, ári á eftir áætlun. Tafirnar 
má rekja til þess að tilskilin leyfi 
skorti, segja forráðamenn staðar-
ins.

„Við þurftum að fá innflutnings-
leyfi fyrir öpunum frá yfirdýra-
lækni. Reglurnar eru flóknar og 
útheimta meðal annars að aparn-
ir fari í sérstaka einangrunar-
stöð, þar sem Hrísey tekur ekki 
við dýrum nema þau falli undir 
skilgreininguna gæludýr. Okkur 
vannst einfaldlega ekki tími til að 
ljúka allri þessari vinnu í fyrra, 
þar sem það fór svo mikill tími í 
að koma staðnum í stand. Nú hillir 
undir lokin á þessu öllu,“ útskýrir 
Gunnar Magnússon, eigandi Edens 
og þakkar bæjarráði Hvera-
gerðis fyrir veittan stuðning.

Gunnar tók við staðn-
um á síðasta ári, ásamt 
konu sinni Auði Gunnars-
dóttur. Þau hafa síðan þá 
unnið baki brotnu við að 
færa hann aftur í 
upprunalegt 
hor f.  „Við 
vildum endur-
vekja Eden í 
sinni upprunalegu 
mynd eins og Bragi 
Einarsson hugsaði 
sér staðinn og mörg 
okkar minnast með 
hlýhug. Upphaflegu 
innréttingarnar 
eru komnar á sinn 
stað og gamla 
góða Edens-heitið. 
Aparnir eru hluti 
af þessu starfi 
þar sem margir 
setja jöfnumerki 

milli þeirra og blóma-
skeiðs Edens, auk þess 
sem við teljum víst 
að þeir eigi eftir að 
trekkja töluvert að.“

Að sögn 
Gunn-
ars 
koma 
aparn-

ir til með að verða 
þrír talsins, prímatar frá 
dýragarðinum í Ham-
borg. „Þetta verða geð-
góð lítil grey sem lifa 
á ávöxtum, svona í ætt 
við apann herra Níels 
sem margir kannast 

við úr bókunum um Línu 
Langsokk,“ lýsir hann 

en segir enn ekki liggja fyrir af 
hvoru kyninu þeir verða. „Starfs-
maður frá okkur fær svo ráðlegg-
ingar úti um meðhöndlun þeirra, 
enda gerum við allt sem í valdi 
okkar stendur til að gera búsetu 
þeirra sem bærilegasta.“ 

Aparnir eru þó ekki einu dýrin 
sem munu gleðja gesti Eden. „Hér 
eru þegar komnir í hús nokkrir 
litríkir og fallegir skrautfuglar, 
við fundum ekki talandi kráku 
eins og vakti hér mikla athygli 
á sínum tíma,“ segir Gunnar og 
hlær. „Draumurinn er síðan að 
fjölga fuglunum og fá almennilega 
tjörn til að fylla af skrautfiskum,“ 
segir hann léttur í lund. „Þá myndi 
staður inn sko standa undir nafni.“

roald@frettabladid.is

Aparnir koma í haust
Mörgum þótti mikið um á síðasta ári þegar fréttist að aftur væri von á öpum í Eden í Hvergerði. Inn-
flutningur dýranna tafðist en nú er allt útlit fyrir að þeir verði komir í hús með haustdögum. 

 

Apar munu bætast við minjagripaverslun, veitingastað og plönturnar í Eden.



22. júní 4

Yfirvöld í Flórens og Feneyjum  munu fylgja fordæmi Rómarbúa og leggja 
sérstakan skatt á hótelgesti. Frá ársbyrjun hafa hóteleigendur í Róm þurft að 
rukka hvern einasta gest aukalega um þrjár evrur fyrir hverja nótt. Gjaldið á 
að nota til að bæta sorphirðu og gera borgirnar þægilegri fyrir ferðamenn.

„Listaferðir eru óplægður akur 
í íslenskri ferðaþjónustu. Í ára-
raðir hafa ferðalangar getað 
valið um golfferðir, skíðaferðir 
og alls konar sérferðir sem tengj-
ast áhugamálum þeirra en hingað 
til ekki gefist kostur á að virkja 
sköpunar gáfuna markvisst á 
ferðalögum,“ segir Valgerður Páls-
dóttir, eigandi ferðaskrifstofunnar 
Art Travel, sem hún setti nýlega á 
fót fyrir skapandi fólk.

„Skapandi fólki er dýrmætt að 
fá tækifæri til að sinna áhugamáli 
sínu um leið og það er í fríi, en það 
má gera með því að sækja sértæk 
námskeið eða fá vinnuaðstöðu í 
hópi fólks með sama áhugamál,“ 
segir Valgerður, sem fer hægt 
en öruggt af stað með Art Travel 
og kvaddi um miðjan mánuðinn 
fyrsta hóp erlendra ferðamanna 

sinna til landsins.
„Það gefur fólki 

gr íðarmik ið að 
fara úr sínu dag-
lega amstri, láta 
nostra við sig í mat 
og drykk, hvílast í 
sveitakyrrð og geta ein-
beitt sér og fengið inn-
blástur í nýju og fögru 
umhverfi. Stemning 
sem verður þegar 
hópur fólks vinnur 
saman að listsköpun 
er einstök og gaman 
að upplifa þegar 
margir sem teiknuðu 
og máluðu sem börn 
finna sig aftur með 
pensil í hönd,“ segir 
Valgerður kát eftir 
ánægjulega upplifun 

listelskra Íslendinga 
á helgarnámskeiðum 

hennar á Sólheimum í 
Grímsnesi í vor.

„Þegar sumri hallar 
verða í boði ótal spenn-

andi helgarnámskeið í 
olíumálun, vatnslitun, text-
íl, refilsaumi, ljósmyndun 
og mósaík víða um land, 
þar sem fremstu lista-
menn á hverju sviði sjá 
um kennsluna,“ segir Val-
gerður. 

Nánari upplýsingar 
um komandi námskeið 
innanlands og utan, eins 
og listaferðir til Collbato 
utan við Barcelona og 
eyjunnar Sardiníu, verða 
á www.arttravel.is í júlí. 

thordis@frettabladid.is

Fyrr í mánuðinum tók Valgerður á móti fyrsta erlenda ferðamannahópnum, sem 
kom í tíu daga menningar- og upplifunarveislu til Sólheima. Þar kenndi hinn virti 
sænski myndlistarmaður Lars A. Persson hæfileikaríkum og skemmtilegum Norð-
mönnum og Svíum vatnslitun. Meðal þeirra var Toril Kojan, ritstjóri Kunst, stærsta 
listatímarits á Norðurlöndum. Hér eru þau Lars og Toril í Íslandsreisunni.

Valgerður Pálsdóttir, námsráðgjafi og 
leiðsögumaður, stofnaði ferðaskrif-
stofuna Art Travel, sem skipuleggur frí 
og námskeið fyrir skapandi fólk.   
    FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Listagyðja á faraldsfæti
Listelskum er guðs gjöf að stunda listsköpun í friðsælli náttúru þar sem innblástur leynist allt um kring 
og fátt kallar annað en fegurð lífsins og að lifa því. Það er inntak listaferðaskrifstofunnar Art Travel.

ÍSLENSKTÍSLENSKT

KISUNAMMIKISUNAMMI

Fæst í Bónus, Samkaup,
10-11, Fjarðarkaup og Inspired

Keflavíkurflugvelli

ÍSLENSKT

KISUNAMMI
Harðfisktöflur sem

kisur elska
VINSÆLVARA

Rýmum fyrir 
nýjum vörum

ÚTSALA! 
Glæsilegar yfirhafnir

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
MENNING

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

...ég sá það á Vísig þg

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!
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ÞJÓÐGARÐAR

Ýmsir áhugaverðir viðkomustaðir 
eru á hálendinu norðan Vatnajökuls. 
Hjörleifur Finnsson þjóðgarðsvörður 
á svæðinu veit allt um málið.

„Askja í Dyngjufjöllum er vin-
sæll áfangastaður meðal ferða-
manna og þá einkum þeirra er-
lendu. Þeim finnst þeir þarna vera 
komnir inn í skáldsögu eftir J.R.R. 
Tolkien og ekki að ósekju þar sem 
aðkoman að Öskjuvatni í djúpa gígnum í 
þessu eyðimerkur landslagi er stórbrotin,“ 
lýsir hann. Getur þess að mörgum finnist 
gaman að dýfa tánni ofan í Víti við hliðina. 
„Reyndar er litli gígurinn í kaldari kantin-
um í dag til að baða sig í,“ bætir hann við 
og brosir.  

Hjörleifur segir Herðubreiðarlindir 
sömuleiðis eftirsóttan áfangastað, en svæð-
ið er í umsjón þjóðgarðarins þótt það liggi 
utan hans. „Þar er margt að sjá, Herðu-

breið, Lindará og dvalarstað Fjalla-
Eyvindar,“ telur hann upp og tekur 
fram að landsmenn laðist þó fremur 
að gróðursældinni en útlendingar. 

Hjörleifur segir þó varla 
hægt að heimsækja norðursvæði 
Vatnajökuls þjóðgarðs án þess að 
hafa viðkomu í Jökulsárgljúfrum. 
„Þar er kjörið að skoða Dettifoss, 
Hljóðakletta og Ásbyrgi þar sem 

er mikil náttúrufegurð og algjört Mallorca-
veður á sumrin þó sjálfum finnist mér lita-
dýrðin á haustin einna fallegust,“ segir hann 
og bætir við að á svæðinu sé Gljúfrastofa, 
ein af þremur gestastofum þjóðgarðarins. 
„Þar er upplýsingagjöf og áhugaverð sýning 
um jarðfræði, gróður og dýralíf svæðisins.“

Loks bendir hann á að á sumrin fari 
landverðir í Öskju og Herðubreiðarlindum 
í fræðslugöngur  sem gestum er frjálst að 
taka þátt í. Nánari upplýsingar á www.vjp.is.

Minnir á söguheim Tolkiens

Vatnajökulsþjóðgarður er 
stærsti þjóðgarður Evrópu 
og nær yfir þrettán prósent 
af yfirborði Íslands. Innan 
þjóðgarðsins er að finna 
rjómann af íslenskri náttúru, 
sem starfsfólk þjóðgarðsins 
kappkostar að gera fólki 
aðgengilega.

Vatnajökulsþjóðgarði er skipt niður 
í fjögur rekstrarsvæði en þjónusta 
við ferðamenn er að miklu leyti í 
höndum landvarða sem fara til að 
mynda í göngur með hópum. Þjón-
ustan er þó mismunandi eftir svæð-
um enda er þjóðgarðurinn afar stór. 
Auk þjónustu landvarða er upp-
lýsingum miðlað til ferðamanna í 
gestastofum og á upplýsingaskilt-
um. Regína Hreinsdóttir og Snorri 
Baldursson eru þjóðgarðsverðir 
í Vatnajökulsþjóðgarði, Regína á 
suðursvæðinu og Snorri á vestur-
svæðinu.

„Suðursvæði nær frá Lómagnúpi 
að Lóni. Gestastofa er í Skafta-
felli, sem jafnframt er vinsæl-
asti ferðamannastaðurinn á þess-
um slóðum,“ segir Regína og getur 
þess að árlega komi 200.000 gest-
ir, langflestir á sumrin. „Svæðið 
er þó líka fjölsótt á veturna því hér 
er opið allt árið og aðgengi gott, og 
auðvitað er alltaf jafnt fallegt að 
ganga í Skaftafellinu,“ segir hún. 
Í Skaftafelli eru skipulagðar tvær 
gönguferðir á dag, ein undir ís-
lenskri leiðsögn og önnur á ensku, 
og barnastund er á hverjum degi. 
Í júlí verður farið í lengri göngu-
ferðir á laugardögum.

Ný spennandi svæði er að finna 
innan suðursvæðisins, Heinabergs-
svæði á Mýrum og tvö minni svæði, 
Hjallanes og Hoffellsfjöllin. „Þessi 
svæði eru innan þjóðgarðsins og 
þar eru mjög skemmtilegar göngu-
leiðir. Þá má nefna að við erum með 
landvörslu í Lónsöræfum en Um-
hverfisstofnun sér um það svæði 
að öðru leyti,“ segir Regína.

Vestursvæði þjóðgarðsins nær 
frá Lómagnúpi í suðri, vestur fyrir 
jökul og norður fyrir Vonar skarð. 
„Á svæðinu eru margar þekktar 
eldstöðvar. Grímsvötn er þar sú 
virkasta á landinu öllu og Bárðar-
bunga ein sú stærsta. Þá má ekki 
gleyma Lakagígum. „Af öðrum 
þekktum stöðum má nefna Vonar-
skarð og Tungnár öræfi, Langasjó, 
Eldgjá og Skælinga en Skaftár-
hreppur og umhverfis ráðuneytið 
náðu samkomulagi í vor um að bæta 
þremur síðastnefndu svæðunum 
við þjóðgarðinn eins og Langasjó 

og Eldgjá, sem er afar dýrmæt við-
bót,“ segir Snorri.

Landvörslustöðvar eru þrjár 
á Vestursvæðinu. Í Nýjadal, en 
landverðir þar hafa eftirlit með 
Sprengisandsleið og Vonarskarði, í 
Hólaskjóli, þar sem eftirlit er með 
Langasjó, Eldgjá og Skælingum og 
í Blágiljum, en landverðir þar hafa 
eftirlit með Lakagígum.

„Nýmæli á þessu svæði er fjölg-
un landvarða þar sem tveir eru 
á hverri stöð. Frá 10. júní til 15. 
ágúst er skipulögð fræðsludagskrá 
á öllum þessum stöðum. Sú dagskrá 
byggist á fastri viðveru landvarð-
anna og skipulögðum gönguferð-
um,“ segir Snorri. Meðal þess sem 
verður þar í boði eru laugardags-
göngur í Vonarskarð frá Nýjadal, á 
Gjátind frá bílastæðinu í Eldgjá og 
á Kambana frá Lakagígum.

Að lokum nefnir Snorri að alla 
laugardaga í sumar verður opið hús 
í Jökulheimum þar sem landvörð-
ur er á staðnum og boðið er upp á 
heitt kakó.

Margbrotinn þjóðgarður

Regína Hreins-
dóttir, þjóðgarðs-
vörður á suður-
svæði.

Snorri Baldursson, 
þjóðgarðsvörður á 
vestursvæði. 

Austursvæði Vatnajökulsþjóð-
garðs nær frá Kverkfjöllum í 
vestri að Lónsöræfum í austri. 
„Í Kverkfjöllum er margt áhuga-
vert að sjá, til dæmis háhitasvæði í 
jöklinum og hægt að ganga á fleiri 
spennandi svæði, til að mynda að 
upptökum Jökulsár,“ segir Agnes 
Brá Birgisdóttir þjóðgarðsvörður 
á svæðinu.

Hún bendir á að landvarsla sé 
í Hvannalindum. „Þar eru hvorki 
meira né minna en Eyvindar-
rústirnar sem eru merkilegar þjóð-
minjar sem Kristján Eldjárn rann-
sakaði á sínum tíma. Þetta er sann-
kölluð eyðimerkurvin og plöntu- og 
dýralíf fjölskrúðugt,“ segir hún og 
bætir við að fræðslugöngur séu í 
boði um svæðið daglega klukkan 
11, „nema á þriðjudögum“.

Agnes minnir á að svo sé hæsta 
fjall landsins, utan jökla, að finna 
á svæðinu. „Snæfellið er gríðar-
lega skemmtilegt og upp á það 
liggja margar gönguleiðir, meðal 
annars ein auðveld sem hentar 
fyrir fjölskylduna.“ Getur þess að 
þar sé líka gestastofa, Snæfells-
stofa, sem er opin daglega í sumar.

Frítt er í allar fræðslu göngur 
nema í jöklagönguna í Kverk-
fjöllum. „Stundum er svo boðið 
upp á morgunleikfimi ef land-
verðirnir eru í stuði,“ segir Agnes 
og brosir.

Hentar vel fyrir 
fjölskylduna

Agnes segir margt skemmtilegt að sjá á 
austursvæðinu.

Mörgum þykir gott að svamla um í Viti. MYND/VILHELM

Innan Vatnajökulsþjóðgarðs er að finna rjómann af íslenskri náttúru. Horft yfir Skaftafellsjökul af Kristínartindum.

Hjörleifur Finnsson
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Á náttúruminjaskrá er listi 
yfir öll friðlýst svæði á Íslandi 
og mörg önnur merkileg 
svæði sem enn hafa ekki 
verið friðlýst.

Á Íslandi eru 102 friðlýst svæði 
og tvö á heimsminjaskrá, Þing-
vellir og Surtsey,“ segir for-
stjóri Umhverfisstofnunnar, 
lögfræðingur inn og umhverfis-
fræðingurinn Kristín Linda 
Árnadóttir. „Friðlýst svæði 
eru um allt land og oft kemur 
það fólki á óvart hvaða svæði 
eru friðlýst. Hér á Suðvestur-
landi eru það til dæmis Rauð-
hólar og Reykjanesfólkvangur 
og á Suðurlandi eru það Gull-
foss og Friðland að Fjallabaki. 
Á Vestur landi eru Eldborg og 
Hraunfossar friðlýst svæði 
og á Vestfjörðum má nefna 
Breiðafjörð og Hornstrand-
ir. Á Norður landi eystra má 
nefna Dettifoss og Mývatn og 
vestra eru það Hveravellir og 
Guðlaugs tungur. Á Austurlandi 
eru Teigarhorn og Díma í Lóni.“ 

Kristín Linda segir það koma 
mörgum á óvart að þekktir 
ferðamannastaðir séu friðlýst 
svæði. „Friðlýst svæði er ekki 
það sama og bannsvæði eins 
og margir halda,“ segir hún og 
brosir. „Við hvetjum fólk til að 
heimsækja þessar náttúru perlur 
en það verður að ganga vel um 
þær, enda náttúru perlur. Það 
verður að sýna aðgát á þessum 

svæðum, taka með sér ruslið, 
fara varlega með eld og ekki 
taka neitt með sér nema minn-
ingar.“ 

Á mörgum friðlýstum 
svæðum eru landverðir. 
„Við hvetjum fólk til að fá 
upplýsingar hjá land vörðunum 
um friðlýstu svæðin. Þeir hafa 
mikla þekkingu á náttúrunni, 
staðháttum og því sem er 
sérstakt við svæðin og eru alltaf 
tilbúnir að veita þjónustu. Þá 
bjóðum við víða upp á fræðslu-
dagskrá á friðlýstu svæðunum 
eins og í Vestmannaeyjum um 
Surtsey og í Snæfellsjökuls-
þjóðgarði á Hellnum. Sums 
staðar er fræðsluefnið eink-
um ætlað börnum en allt er 
þetta ætlað til að auka skilning 
og dýpka á náttúrunni og sögu 
hennar.“ 

Kristín Linda gefur ekki upp 
hver hennar uppáhaldsnáttúru-
perla er en nefnir að fólk gæti 
sett sér það markmið að skoða 
þær allar eða þær sem eru í 
heimabyggðinni. „Mig langar þó 
að nefna eina sem er Mývatn, en 
þar er svo margt að skoða, bæði 
jarðsvæðið og fuglalífið. Þar er 
einnig ný og endurbætt sýning 
í kennslustofu og land verðir 
fara reglulega í fræðsluferðir 
með gesti. „Ég hvet fólk til þess 
að skoða heimasíðuna okkar, 
www.umhverfisstofnun.is. Þar 
eru góðar upplýsingar um frið-
lýstu svæðin, sem eru oft fleiri 
í heimabyggð en fólk grunar.“

Yfir hundrað svæði 
friðlýst um allt land 

,,Við hvetjum fólk til að fá upplýsingar hjá landvörðunum um friðlýstu svæðin. Þeir hafa mikla þekkingu á náttúrunni, staðháttum og því sem er sérstakt við 
svæðin og eru alltaf tilbúnir að veita þjónustu,” segir Kristín Linda.

Fjölbreytt landslag, sérstakt en viðkvæmt lífríki, öræfaauðn og kyrrð eru 
megineinkenni Friðlands að Fjallabaki, en þangað leita árlega þúsundir manna 
til að njóta þessara náttúrugæða.

Lífríki Mývatns er einstakt og er nafn 
vatnsins dregið af þeim aragrúa af mýi sem 
þar er. Þar er að finna fleiri andartegundir 
en á nokkrum öðrum stað á jörðinni. Í Mý-
vatnssveit er náttúrufar fjölbreytt og lands-
lag sérstætt, enda mótað af miklum elds-
umbrotum. Mývatn er á flekamótum jarð-
skorpufleka Norður-Ameríku og Evrasíu. 
Þá rekur í sundur um tvo sentimetra á ári 
en á samskeytunum kemur upp hraunkvika 
sem fyllir í skarðið og er eldvirkni þarna 
mikil. Dimmuborgir og Hverfjall eru meðal 
þeirra náttúrugersema sem eru á svæðinu 
og verða friðlýst í dag, hinn 22. júní. Um-
hverfisstofnun er með gestastofu, sem var 
nýlega endurnýjuð, við Mývatn og er hægt 
að fræðast þar nánar um svæðið.

Mývatn og Laxá

Mývatn varð til þegar Laxárhraun eldra stíflaði 
farveg Laxár fyrir um 3.800 árum. 

Snæfellsjökull er virk eldkeila sem hefur hlaðist 
upp í mörgum hraun- og sprengigosum á síðustu 
800 þúsund árum.

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull er á utan-
verðu Snæfellsnesi á Vesturlandi. Hann 
er um 170 km² að stærð og eini þjóðgarður 
landsins sem nær að sjó. Snæfellsjökull er 
1.446 metra hár og hefur oft verið kallaður 
konungur íslenskra fjalla. Hann var lengi 
talinn hæsta fjall landsins. Gestastofa 
þjóðgarðsins er á Hellnum. Hún er opin frá 
20. maí til 10. september frá klukkan 10-17. 
Þar er upplýsingamiðstöð þjóðgarðsins og 
áhugaverð náttúru- og verminjasýning.

Snæfellsjökull

Fljótlega eftir að Surtsey myndaðist sáu 
vísindamenn tækifæri til að fylgjast 
með þróun eyjar innar og landnámi líf-
vera. Surtsey var friðuð árið 1965 meðan 
gos stóð enn yfir og var friðunin bundin 
við eldfjallið ofansjávar. Surtsey er mest 
rannsakaða eldfjallaeyja heims, þar sem 
hægt er að reka jarðsögu eyjarinnar 
frá upphafi – myndun, mótun og þróun 
líf ríkis. Á fundi heimsminja nefndar 
UNESCO í Québec í Kanada 7. júlí 2008 
var samþykkt að setja Surtsey á heims-
minjalistann sem einstakan stað náttúru-
minja á grundvelli mikilvægis rannsókna 
og vöktunar á landnámi dýra og plantna 
ásamt þróun eyjunnar og framvindu líf-
ríkis Surtseyjar. Gestastofa fyrir frið-
landið Surtsey, Surtseyjarstofa, var opnuð 
2. júlí 2010 í Vestmanneyjabæ. Þar er að 
finna upplýsingar um myndun og þróun 
eyjarinnar frá upphafi og hvernig hún 
mun þróast í nánustu framtíð.

Surtsey

Loftmyndir hafa verið teknar reglu lega af Surtsey 
síðan í febrúar 1964.  MYND/SNÆVARR GUÐMUNDSSON 

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000  Umsjónarmenn auglýsinga: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is  s. 512 5462.
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Í sumar gefst landsmönnum 
einstakt tækifæri til að koma 
á framfæri hugmyndum um 
framtíðarþróun þjóðgarðsins á 
Þingvöllum.

„Ég vænti mikils af hugmynda-
leitinni. Þingvellir eiga ríkan sess 
í hugum landsmanna og við sem 
störfum fyrir þjóðgarðinn skynj-
um vel þær sterku tilfinningar 
sem þjóðin ber til þessa staðar. 
Þess vegna held ég að það muni 
ekki standa á landsmönnum að 
sendi inn sínar hugmyndir um 
hvernig þróa eigi þennan helga og 
sameiginlega reit okkar til fram-
tíðar,“ segir Ólafur Örn Haralds-
son, þjóðgarðsvörður á Þingvöll-
um. 

Á blaðamannafundi Þingvalla-
nefndar sem haldinn var í gær var 
kynnt hugmyndaleit sem nefndin 
efnir nú til á meðal landsmanna 
um framtíðarþróun þjóðgarðsins 
á Þingvöllum. Meginspurningin 
sem varpað er fram í hugmynda-
leitinni er: Hvernig má bjóða gest-
um að upplifa og njóta sérstöðu 
Þingvalla með virðingu fyrir nátt-
úru og sögu og í góðri sátt við kom-
andi kynslóðir? Sérstök dómnefnd 
hefur verið skipuð til að leggja mat 
á þær hugmyndir sem berast fyrir 
22. ágúst næstkomandi og mun 
hún veita allt að fimm hugmynd-
um viðurkenningu. 

BRUNI VALHALLAR 
MARKAÐI ÞÁTTASKIL
Ólafur segir að bruni Val hallar 
í júlí 2009 hafi markað ákveð-
in þáttaskil og nú vilji menn gefa 
öllum landsmönnum tækifæri til 
að hafa áhrif á hvernig brugðist 
verði við. „Valhöll var mikil vægur 
hluti af innviðum þjóðgarðsins, 
þar sem hægt var að taka á móti 
gestum og fólk gat fengið bæði 
gistingu og veitingar. Með brun-
anum hvarf þessi aðstaða og nú 
þurfum við að ákveða í samein-
ingu hvernig við viljum þróa þenn-
an stað til framtíðar. Viljum við að 
þarna rísi aftur hótel eða veitinga-
staður þar sem fólk getur hald-
ið upp á stóra viðburði í lífi sínu 
eins og brúðkaup eða stórafmæli, 
og ef svo er, hvar á það að vera? 
Á Alþingi að eiga þarna samastað 
þar sem hægt er að halda fundi og 
opinberar móttökur? Þetta eru að-
eins tvær þeirra fjölmörgu spurn-
inga sem vöknuðu þegar Valhöll 
brann og sem við þurfum óhjá-
kvæmilega að taka afstöðu til. 

Með hugmyndaleitinni viljum við 
hins vegar ekki að einblína á þetta 
heldur köllum eftir hugmyndum á 
mun víðara sviði um hvers konar 
starfsemi landsmenn telja að eigi 
að vera í þjóðgarðinum og hvern-
ig eigi að þróa hann áfram án þess 
að ganga á rétt komandi kynslóða.“ 

Ólafur tók við starfi þjóðgarðs-
varðar í byrjun árs 2010 eftir frá-
fall þáverandi þjóðgarðsvarðar, 
Sigurðar Oddssonar. Í dag eru lið-
lega þrjú og hálft fast stöðugildi 
í þjóðgarðinum á Þingvöllum, en 
auk þjóðgarðsvarðar, sem hefur 
aðstöðu bæði á Þing völlum og í 
Reykjavík, hafa fræðslufulltrúi 
og yfirlandvörður aðsetur á Þing-
völlum allt árið og ritari í lið-
lega hálfu starfi á skrif stofunni í 
Reykjavík. Á sumrin fjölgar land-
vörðum og þegar flestir eru við 
störf í þjóðgarðinum eru þar tíu 
til þrettán starfsmenn. 

STANDA VÖRÐ 
UM SÖGU OG NÁTTÚRU
Ólafur segir starfið í þjóð-
garðinum mjög erilsamt en 
skemmtilegt. Auk allra Íslend-
inganna sem leggi leið sína í þjóð-
garðinn á ári hverju komi þang-
að líka á bilinu áttatíu til níu-
tíu prósent allra erlendra gesta 

sem sæki landið heim. „Hingað 
koma mjög margir hópar, bæði 
stórir og smáir, sem óska eftir 
leiðsögn um svæðið, þannig að 
hér er í gríðarlega mörg horn að 
líta. Auk landvörslu og þjónustu 
við ferðamenn sjá starfsmenn 
þjóðgarðsins um viðhald göngu-
stíga, eftirlit með tjaldstæðum, 
sölu veiðileyfa og vöktun vatns-
ins, rekstur fræðslumiðstöðvar 
og samskipti við eigendur þeirra 
áttatíu sumar húsa sem eru innan 
þjóð garðsins.“ Enn eitt verkefnið 
bættist við nýlega þegar mynd-
arleg gjá opnaðist í miðri göngu-
leiðinni niður Almannagjá. Þessu 

þurfti að bregðast við og setja í 
réttan farveg þannig að öryggi 
gesta væri tryggt án þess að raska 
menningar minjum sem þarna 
kynnu að leynast. 

Ólafur segir að eitt veigamesta 
hlutverk þeirra sem starfi í þjóð-
garðinum á Þingvöllum sé að varð-
veita sögu- og menningarminjar 
sem tengist staðnum og að standa 
vörð um stórmerkilega náttúru 
svæðisins. „Það hlýtur að vera eitt 
af meginhlutverkum okkar að bera 
þennan sameiginlega og dýrmæta 
arf þjóðarinnar á borð fyrir fólk 
á forsendum þjóðgarðsins þannig 
að þeir sem hingað komi fái sem 
gleggsta mynd af því sem hér er 
að finna.“

BÆTT ÞJÓNUSTA OG AUKNAR TEKJUR
Ólafur segist hafa frá byrjun 
starfs síns lagt mikla áherslu á 
að bæta þjónustuna við ferðafólk 
og að auka tekjur um leið. Hann 
nefnir sem dæmi Fræðslumiðstöð-
ina á Hakinu á barmi Almanna-
gjár, en þar hefur verið sett upp 
lítil verslun sem selur minjagripi, 
landkynningarbækur og vin sælar 
ferðamannabækur. Þar hafa verið 
sett upp átján vönduð salerni sem 
fólk greiðir fyrir afnot af, auk 
þess sem þar er hægt að fá kaffi-

sopa og vatn. „Allt er þetta liður 
í að bæta þjónustuna við þá sem 
koma á staðinn um leið og aflað 
er tekna til að standa undir henni. 
Það kæmi mér ekki á óvart að 
í framtíðinni þyrftu menn á Ís-
landi eins og víðast annars staðar 
að borga fyrir að koma á fjölsótta 
ferðamannastaði þar sem krafist 
er ákveðinnar þjónustu.“ 

Aðspurður segir Ólafur að þótt 
þjóðgarðurinn hafi þolað furðu 
vel aukinn fjölda ferðamanna á 
svæðinu sé því ekki að leyna að 
enn vanti talsvert upp á að stíg-
ar og merkingar séu í nógu góðu 
lagi. „Hafa verður í huga að lang-
stærstur hluti þess stóra hóps sem 
kemur í þjóðgarðinn á hverju ári 
fer um mjög takmarkað svæði. 
Það felur í sér bæði kosti og galla. 
Kosturinn er sá að með góðu skipu-
lagi, góðum stígum og merkingum 
er hægt að bregðast við þannig að 
staðurinn geti tekið við þessari um-
ferð. Fyrir vikið þarf ekki að dreifa 
þjónustunni víða um svæðið og það 
verður auðveldara að halda utan 
um tekjurnar af henni. Ókosturinn 
er hins vegar sá að stór hluti þess 
hóps sem heimsækir staðinn nær 
ekki að upplifa nema takmarkaðan 
hluta af allri þeirri náttúrufegurð 
og friðsæld sem hér er að finna.“ 

Væntir mikils af hugmyndaleitinni

Þjóðgarðurinn hefur þolað mikla fjölgun ferðamanna furðu vel en Ólafur segir að enn vanti talsvert upp á að stígar og merkingar séu í nógu góðu lagi. MYND/EINAR SÆMUNDSEN

Ólafur Örn  Haraldsson þjóðgarðsvörður 
segir að nú þurfi Íslendingar að ákveða 
í sameiningu hvernig eigi að þróa 
þjóðgarðinn til framtíðar. MYND/GVA

Í sumar verða fimmtudagskvöld-
göngur á sínum stað í dagskrá þjóð-
garðsins á Þingvöllum og hefjast þær 
við fræðslumiðstöðina klukkan 20 á 
hverju fimmtudagskvöldi í júní og júlí.

DAGSKRÁIN ÞAÐ SEM EFTIR LIFIR SUMARS ER 
SEM HÉR SEGIR:
23. júní Þjóðleiðir til Þingvalla Sigurður G. 
Tómasson útvarpsmaður ræðir um þjóðleiðir 
til Þingvalla og möguleg tengsl þeirra við nýja 
sprungu í Kárastaðastíg.

30. júní Víkingaminjar á heimsminja-
skrá Agnes Stefánsdóttir, fornleifafræðingur 
og verkefnisstjóri hjá Fornleifavernd ríkisins, 

fjallar um raðtilnefningu víkingaminja á 
heimsminjaskrá UNESCO.

7. júlí Myndin af Þingvöllum Einar Garibaldi, 
myndlistarmaður og sýningarstjóri sýningar-
innar Myndin af Þingvöllum í Listasafni Árnes-
inga, ræðir um Þingvelli og áhrif þeirra á 
myndlist.

14. júlí Náttúruvernd og stjórnarskrá Ómar 
Þ. Ragnarsson, fjölmiðlamaður og skemmti-
kraftur, fjallar um Þingvelli, náttúruvernd og 
stjórnarskrá. 

21. júlí Ýmsar sagnir frá Þingvöllum Val-
garður Egilsson, læknir, rithöfundur og leið-
sögumaður, fær sjálfdæmi um umræðuefni 
og rifjar upp ýmsar sagnir úr sögu Þingvalla 

frá þjóðveldisöld fram á síðustu öld.

28. júlí Sögur og sagnir á þjóð-
veldis öld Magnús Jónsson sagnfræð-
ingur fjallar um mismunandi Íslend-
ingasögur og tengsl þeirra 
við Þingvelli.

Þriðjudagskvöld í Þing-
vallakirkju 2011 Tón-
leikaröðin „Þriðjudags-
kvöld í Þingvallakirkju“ 
hóf göngu sína í 
fimmta sinn þriðju-
daginn 14. júní. Þessir 
klukkustundar löngu tón-
leikar hafa mælst vel fyrir 
og hefur kirkjubekkurinn 

oft verið þétt setinn. Tónleikarnir hefjast 
klukkan 20 og er aðgangur ókeypis en 
tekið við frjálsum framlögum við kirkju-

dyr. Tvennir tónleikar eru eftir í þessari 
tónleikaröð í sumar en það eru:

28. júní Kolbeinn Bjarnason 
flautuleikari og Guðrún 
Óskarsdóttir semballeikari 
bjóða upp á áhugaverða 
blöndu af gamalli og nýrri 
tónlist á þriðju tónleik-
unum.
5. júlí Á síðustu tónleik-
unum í þessari röð flytur 
miðaldasönghópurinn 
Voces Thules tóna aftan 
úr öldum.

FIMMTUDAGSKVÖLD Á ÞINGVÖLLUM 2011
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● HREYFANLEG SKYNJUN Á LANDSLAGI STÓR
BROTINNA JÖKLA  Landslag Vatnajökulsþjóðgarðs er sýnt á 
óvenjulegan hátt á ljósmyndasýningu sem nú stendur yfir í Skafta-
fellsstofu. Svavar Jónatansson hefur frá árinu 2007 ferðast með 
vöru- og fólksflutningabifreiðum hringinn í kringum landið og 
myndað landslagið út um hliðarrúðuna. Þannig opnar hann dyrnar 
að hreyfanlegri skynjun á landslag stórbrotinna jökla og umlykjandi 
fjalla.

Sýningin, sem er samstarfsverkefni Innland/Útland og Vatna-
jökulsþjóðgarðs, samanstendur af myndbandsverki sem er unnið 
úr rúmlega 200.000 ljósmyndum verksins Innland/Útland ásamt 
stækkuðum ljósmyndum frá svæðinu. Undir hljómar frumsamin 
tónlist Daníels Ágústs Haraldssonar. Sýningin er styrkt af Vinum 
Vatnajökuls og er hún öllum opin.

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT

OR

Skannaðu QR kóðann  
með snjallsímanum þínum

RÚTAN SEM
ÞÚ MÁTT 
EKKI MISSA AF!

Bókaðu á www.flugrutan.is

Áætlunarferðir Flug  rútunnar 
eru í tengslum við allar 
komur og brottfarir flugvéla 
um Keflavíkurflugvöll
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Áætlun Flugrútunnar frá BSÍ 
til Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar

Alltaf laus sæti!

Mán. Þri. Mið. Fim. Fös. Lau. Sun.

Gildir frá 27. mars til 29. október 2011.

● STÆRSTI ÞJÓÐGARÐ
UR HEIMS  Stærsti þjóðgarður 
heims er Þjóðgarður Grænlands, 
stofnsettur 1974. Hann heitir á 
grænlensku Nunap Eqqissisi-
matitap og nær yfir allt Norð-
austur-Grænland norðan við 
Ittoqqortoormiit við Scoresby-
sund, frá Knud Rasmus sens-
landi í norðri til Mestersvig í 
suðaustri. Flatarmál hans er 
970.000 ferkílómetrar og strand-
lengjan um 16.000 kílómetrar. 
Innan þjóðgarðsins eru nyrstu 
byggðu landsvæði heims. Nú 
búa þar engir að staðaldri en 
heimskautafólk bjó þar í þús-
undir ára. Áætlað er að um 15 
þúsund sauðnaut hafist við á 
strandsvæðum þjóðgarðsins, 
auk fjölda ísbjarna og rostunga. 
Meðal annarra spendýra eru 
heimskautarefir, hreysikettir, 
læmingjar og heimskautahérar. 
Af sjávarspendýrum innan þjóð-
garðsins má nefna hringanóra, 
kampsel, vöðusel og blöðrusel 
auk náhvals og mjaldurs. Fugla-
tegundir sem verpa á svæðinu 
eru fjölmargar, meðal annars 
himbrimi, helsingi, heiðagæs, 
æðarfugl, æðarkóngur, fálki, 
snæugla, sanderla, rjúpa og 
hrafn.
 Heimild: wikipedia.org

● ALÞINGI  Þingvellir voru 
þingstaður Íslendinga til 1798 
en miklar breytingar höfðu 
orðið á þinghaldi á tímabilinu. 
Svo stiklað sé á stóru var Alþingi 
upphaflega bæði lög gjafar- og 
dómssamkunda, með fram-
kvæmdarvald í eigin höndum. 
Þing sátu 39 goðar og 9 upp-
bótargoðar auk lögsögumanns 
sem sat yfir þinghaldi. Árið 
1262, með tilkomu Gamla sátt-
mála, féll framkvæmdar valdið 
til Noregskonungs og fulltrúa 
hans, hirðstjóra og sýslumanna. 
Sátu þá þing 36 lögréttumenn 
auk tveggja lögmanna í stað 
lögsögumanns. Alþingi hélt lög-
gjafarvaldi sínu til 1662 þegar 
Íslendingar afsöluðu sér sjálf-
stjórn til einveldis Danakonungs 
en ríkiserfðir höfðu fært Ísland 
undir Danmörku á 14. öld. Eftir 
það gegndi Alþingi einungis 
dómshlutverki. Árið 1798 var Al-
þingi flutt til Reykjavíkur í tvö 
ár en síðan lagt alveg niður árið 
1800 og Landsyfirréttur tók við 
dómsvaldi.
 Heimild: visindavefur.is
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John Galliano  á ekki sjö dagana sæla. Hann var rekinn frá Dior fyrir ummæli um Adolf 
Hitler en liggur nú undir ámælum vegna myndbands sem náðist af honum nýlega þar 

sem hann segist elska einræðisherrann þýska.

VILLTAR HLIÐAR 
SÖRUH BURTON
Sarah Burton vakti heimsathygli fyrir hönnun sína á brúðarkjól 
Katrínar Middleton. Á tískuvikunni í Mílanó sýndi hún karlmannaföt 
í vor- og sumarlínu Alexanders McQueen og var greinilega undir 
áhrifum frá bresku rokki og róli.

Eldtungurnar myndu hæfa hvaða rokkstjörnu sem er. NORDICPHOTOS/AFP

SUMARGLEÐI
KAREN MILLEN
KJÓLAR OG TOPPAR 

25% 
afsláttur

Kringlan og Smáralind

Kringlan / Smáralind / Debenhams

25-50% 

afsláttur 
af völdum

sumarvörum

Ný sending



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

BÍLAR &
FARATÆKI

KIA Sorento EX diesel 6/2008 ek. 
65þús. sjálfsk. einn mjög sparneytinn 
ásett verð 3.790.000.-

NISSAN X-TRAIL SE DIESEL 4/2008 
ek.80þús. sjálfsk. ný ryðvarinn bíll í fínu 
standi ásett verð 3.490.000.-

PEUGEOT 307 2.0 XSi 4/2006 ek.61þús. 
flottur bíll ásett verð 1.590.000.-

SKODA Octavia Ambiente 1.6 6/2005 
ek.119þús ásett verð 1.190.000.- 
TILBOÐSVERÐ 990.000.-

VORTEX heithúðun á allar gerðir 
pallbíla og fleira uppl. Bílaryðvörn í 
síma 587-1390.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
Mikið úrval bíla með 

möguleika á allt að 90% láni.
www.bilahollin.is

JEEP Grand cherokee laredo 4x4. 
Árgerð 2007, ekinn 66 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.990.000.TILBOÐ 
2.690.000.- Rnr.332516.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

ATH erum með staðgreiðslu kaupendur 
af Nissan terrano 2000-2005 og toyotu 
Yaris 1300 2006-2008

SKODA Fabia ambiente. Árgerð 2007, 
ekinn 66 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.590.000. Rnr.100695.

MAZDA 3 s/d t plus. Árgerð 2006, 
ekinn 57 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.790.000. Rnr.220905.

TOYOTA Avensis s/d sol. Árgerð 2005, 
ekinn 92 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.790.000. Rnr.102438.

NISSAN Double cab 4wd disel. Árgerð 
2006, ekinn 80 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.590.000. tilboð 1.399.000 kr 
Rnr.220767.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

Ford Mustang GT Convertible V8 
Stórglæsilegur sportbíll ekinn aðeins 
18 þ.milur bíll í sérflokki, er á staðnum 
sjón er sögu ríkari verð 1650 þús.

Til sölu fellihysi Palomino Colt 9 fet 
árgerð 2004 mjög snyrtilegt og vel 
umgengið hús, skyggni, gaskútar ofl 
verð 990 þús.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

TOYOTA Corolla h/b sol. Árgerð 2005, 
ekinn 42 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.690.000. Tilboð 1.590.000 
Rnr.200116. Toyota Kletthálsi simi 570-
5220.

TOYOTA Hilux d/c 2.5. Árgerð 2004, 
ekinn 104 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
2.590.000. Rnr.180056. Toyota 
Kletthálsi simi 570-5220.

TOYOTA Avensis wagon sol. Árgerð 
2007, ekinn 103 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 2.090.000. Rnr.180113. Toyota 
Kletthálsi simi 570-5220.

TOYOTA Land cruiser 120 vx 8 
manna. Árgerð 2009, ekinn 26 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 8.800.000. 
Rnr.130596. Toyota Kletthálsi simi 570-
5220.

CHRYSLER Crossfire. Árgerð 2004, 
ekinn 74 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.700.000 Tilboð 2.150.000. 
Rnr.150518. Toyota Kletthálsi simi 570-
5220.

Notaðir bílar Kletthálsi
Sími: 570 5220

www.toyotakopavogi.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Sumarið er komið í korputorgi, erum 
með salinn fullan af ferðavögnum. 
Húsbílar, hjólhýsi, fellihýsi og 
tjaldvagnar. Komdu og skoðaðu 
uppsetta ferðavagna í salnum.

JEEP Grand Cherokee srt8 Diablo. 
Árgerð 2007, ekinn 50 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 5.390.000. TILBOÐ 
4.290.000. Rnr.101684.

FIAT Hymer t575gt. Árgerð 2007, ekinn 
49 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 8.450.000. 
Ríkulega búinn bíll. Rnr.101423.

PALOMINO Yearling 4100. Árgerð 2005, 
Sjónvarpsloftnet, sérstyrkt grind, 12V 
tengi, fortjald og dúkur. Verð 1.350.000. 
Rnr.204271.

TABBERT Davinci 585 dm kojuhús. 
Árgerð 2006, Alde, markísa, sólarsella, 
DVD. Verð 3.390.000. Rnr.204249.

FLEETWOOD Americana colonial. 
Árgerð 2005. Verð 1.490.000. 
Rnr.101756.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

FORD FOCUS 1.6 BEINSKIPTUR ÁRG 
9/2000 EK 191Þ KM TOPPEINTAK VERÐ 
AÐEINS 590 Þ STGR Vantar bíla á skrá 
og á staðinn, Arnarbílar S: 5672700

Arnarbílar ehf
Hamarshöfða 1, 110 

Reykjavík
Sími: 567 2700

www.arnarbilar.is

TOYOTA Avensis wagon sol. Árgerð 
2007, ekinn 87 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.690.000. Rnr.111457.

LAND ROVER Range rover sport hse. 
Árgerð 2006, ekinn 47 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur.leður lúga Verð 6.890.000..
UMBOÐSBÍLL 1 EIGANDI..SUPER 
EINTAK Rnr.119831.

KIA Sorento ex. Árgerð 2007, ekinn 
80 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.690.000.170HÖ Rnr.271893.

TOYOTA Yaris. Árgerð 2007, ekinn 44 
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 1.890.000. 
Rnr.111086.

M.BENZ Cls 500 . Árgerð 2005, ekinn 
121 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
5.990.000.VILL SKIPTA Á +3.000Þ Á T.D 
BENZ ML EÐA SVIPAÐ Rnr.111437.

TOYOTA Land cruiser 120 vx 35”. Árgerð 
2008, ekinn 73 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 8.590.000. Rnr.216835.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna 
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla 
á skrá, Komdu á staðinn, sendu okkur 
skráningar á 100bilar@100bilar.is eða í 
síma 5179999, 100bílar.is,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, 

Lokað á laugardögum.
www.100bilar.is

PALOMINIO Bronco 800 pallhýsi 
camper. Árgerð 2007 Nýskráð 2009 
Ásett Verð 1.690þ TILBOÐ 1.090þ Stgr. 
Rnr.153281. Er á staðnum. Óskum 
einnig eftir fleiri ferðavögnum á 
söluskrá okkar www.hofdabilar.is

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir ferðavögnum á 
söluskrá okkar og á staðinn.

www.hofdabilar.is

Til sölu PEUGEOT 280 L 2,5 disel , 
árg 1990. Markísa, Eldavél og Salerni. 
220 v. Flottur og heillegur húsbíll. 
Verð 1.990 þús. Vaktað útisvæði með 
öryggismyndavélum. Vantar ferðavagna 
á staðinn. Mikið útipláss.

Til Sölu HOBBY 540 UL EXCELLENT, 
árg 2007. Markísa með einni hlið, 
Rafmagnshitun og gashitun, Boiler. 
Gólfteppi. Lítið notað og vel með farið 
hús. Tvö rúm. Verð. 3.290 þús. Tilboð. 
3.100 þús. Á staðnum. Óskum einnig 
eftir öllum ferðavögnum á skrá. Mikil 
eftirspurn og góð sala

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

AUDI TT 2007 árgerð 
UMBOÐSBÍLL

Nýja lagið, Leður, Xenon, Bakkskynjari, 
18” álfelgur, Ný dekk, Sjálfsk eða 
Sportbeinsk í stýri, 4 sæta, ek. 78þ.
km, Loftkæling, Vindskeið ofl ofl. 
Toppeintak Verð 5 milljónir Ath skipti S. 
eftir lokun 663 2430

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

 Bílar til sölu

Fallegur Benz E320 ‘97. Mikið yfirfarinn 
og nýsk. Ásett v. 1.090þús. S. 896 5225
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Bmw X5 3.0l beinsk.4X4 m/öllu árg. 
‘02 ek.212þ verð 1,5 milljón 693 2991.

Til sölu Ford Rimor lágþekja 
árgerð 2006 ekinn 34 þ.km. 
Dísel,sjálfskiptur,afturhjóladrifinn,stór 
sólarsella verð 7,8 milj. uppl. 775-8212 
og 897-0490.

VW GOLF HIGHLINE 4MOTION árg.’03 
sk.’11 ek.116 þús. Ný heilsársdekk og 
nýleg tímareim. Fæst fyrir 790 þús. stgr. 
Uppl. í s.692-0177.

Lanos 2000 árg. ný skoðaður, í 
toppstandi. Verð 175 þús. Uppl. í síma 
662 2882.

50% ódýrara eldsneyti. Einföld metan 
breyting á bílnum. Engin útborgun. 
Greiðist að fullu með rekstrarsparnaði 
og þú átt fullt af peningum afgangs! 
Reiknaðu út þinn bíl á www.
islandus.is. Bjóðum einnig ódýrari 
nýja og notaða bíla frá öllum helstu 
bílaframleiðendum. Hundruð ánægðra 
viðskiptavina. www.islandus.com - 
Sími 5522000.

Vertu nú sniðug/ur í sumar ! Breyttu 
heimilsbílnum í ferðabíl og haltu áfram 
að njóta íslenskrar náttúru. Gott tjald 
á toppinn á bílinn og málið er leyst. 
Passar á flestar gerðir bifreiða. Gott 
pláss fyrir tvo. Stærð: 205 x 160 cm. 
Tvær gerðir í boði. Stigi og dýna fylgir 
með. Auðvelt að geyma þegar ekki í 
notkun. Venjulegt verð frá kr. 230.000,- 
Nú Tilboð: kr. 199.000,- Komdu og 
skoðaðu því sjón er sögu ríkari. Happy 
Campers efh, Rofabær 9, S: 5787860

Polo árg. 2004. 
Sparneytinn og ÓDÝR!

Beinskiptur, ekinn 124 þúsund km. 
Nýskoðaður. Ásett verð 690 þús. Fæst 
á aðeins 590 þús. staðgreitt! Uppl. í 
síma 821 2545.

VW Caddy árg. 2004 til sölu. Ekinn 110 
þ. Verð 650 þús. Uppl. í síma 663 1550.

Til sölu Subaru Legacy outback, árg. ‘98, 
ek. 183 þús, 2,0 l vél, ssk, dráttarkrókur, 
sko ‘12. Verð 350 þús. S. 868 8565.

 0-250 þús.

Bíll óskast á 25 - 150 þ. Þarf að vera 
skoðaður og gangfær. Hringið/SMS í 
S: 8430422

Ford escort 96 ek160. þ, cd,1400, beins, 
5d. Þarfnast smá lagf. Sk12.V 130. þ 
659 0879

 250-499 þús.

ÁRG 2000 ofurtilboð
Rúmgóður fjölskyldubíll Renoult Megan 
senic árg 2000, fimm gíra, fimm dyra, 
fjarlæsingar, skoðaður 2012, ek. 190 
þús. Eyðslugrannur bíll á tilboði 290 
þús. Sími: 891-9847.

 1-2 milljónir

FORD MONDEO TIL SÖLU
árg. 11/2007. ekinn 105 þús. 
beinskiptur. Einn eigandi. Verð 
1.960.000 Uppl. í síma 8973660.

 Bílar óskast

Subaru Legacy óskast!
99-2003 sjálfskiptann station, ekinn 
undir 170 þús, má þarfnast smá 
lagfæringa,200-700 þús staðgreitt í 
boði fyrir rettan bíl s.691 9374

BÍLL ÓSKAST. Corolla, 
Yaris, Avensis, Micra, 
Almera, Golf, Polo,

Árg. 1998-2003 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. í síma 772-5450.

Óska eftir að kaupa Suzuki Jimny 
árgerð 2004-2008. Uppl. í síma 822 
1216.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

Til sölu Hobby Siesta 600 árgerð 2007 
ekinn 22.000 km með 2,3 l - 130 
hp. vél. Bílnum fylgir margvíslegur 
aukabúnaður, verð 8.000.000.- 
upplýsingar gefur Halldór í síma: 862 
3232

Til sölu BT Cruiser húsbíll, einn með 
öllu. Árg. 04’. Ek. 24 þús mílur. Verð 
6,8 milljónir eða tilboð. Uppl. í síma 
893 7651.

 Mótorhjól

Mótorhjól susuki boluward árg. ‘05 
800 cub ek. 7000 míl grá sans. Töskur, 
glerhlíf, topphjól, gott fyrir byrjendur. 
byrjendur. Verð 890 þús. Tilboðsverð 
800 þús. S. 868 2352.

 Fjórhjól

Eigum til úrval nýrra og notaðra 
fjórhjóla. VDO Verkstæðið Borgartún 
36 S: 588 9747 www.vdo.is

 Reiðhjól

 Kerrur

6 hesta kerra til sölu Íslensk smíði - 
2008 Mjög vönduð og vel með farin, 
góð í drætti. Verð kr. 2 milljónir Uppl. Í 
síma 825 0050.

Sumartilboð á kerrum
Brenderup 1205S - 203x116x35cm 
-750kg - TILBOÐSVERÐ 165.000,- 
Skoðaðu úrvalið inni á heimasíðunni 
okkar www.Lyfta.is - 421 4037 - 
Njarðarbraut 1k - Reykjanesbæ.

HUMBAUR kerrur í miklu úrvali á 
staðnum. HUMBAUR umboðið á 
Íslandi, www.topplausnir.is Lyngás 8, 
Garðabæ, s: 517 7718

 Hjólhýsi

Coleman Cheyanne, árg 00, 10 fet + 
geymslukassi, sólarrafhlaða, heitt vatn, 
ísskápur, markísa, tveir gaskútar og 
ýmsir aukahlutir.Vel með farið alltaf 
geymt inni, verð 1100þús. Aðeins bein 
sala S: 825 0652

 Fellihýsi

Clipper 106 ST árg. ‘08. 9 1/2 ft + 
geymslukassi. Sólarsella, grjótgrind, 
markísa, heitt og kalt vatn. V. 1780þús. 
Uppl. í s 865 1811.

Vertu nú sniðug/ur í sumar ! Breyttu 
heimilsbílnum í ferðabíl og haltu áfram 
að njóta íslenskrar náttúru. Gott tjald 
á toppinn á bílinn og málið er leyst. 
Passar á flestar gerðir bifreiða. Gott 
pláss fyrir tvo. Stærð: 205 x 160 cm. 
Tvær gerðir í boði. Stigi og dýna fylgir 
með. Auðvelt að geyma þegar ekki í 
notkun. Venjulegt verð frá kr. 230.000,- 
Nú Tilboð: kr. 199.000,- Komdu og 
skoðaðu því sjón er sögu ríkari. Happy 
Campers efh, Rofabær 9, S: 5787860

 Tjaldvagnar

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

Til sölu Combi-Camp árg.’03. með 
fortjaldi og geymslukassa.Öll tjöld 
nýleg.Verð 650þ.Uppl. í síma 894 5632

 Vinnuvélar

LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR 
OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS 
HÍFINGARVINNU. DS-LAUSNIR ehf 561-
8373 www.dslausnir.is

 Bátar

 Bílaþjónusta

PETRONAS 15/40W HÁGÆÐA 
SMUROLÍA AÐEINS KR 495.-Ltr. EINNIG 
FROSTLÖGUR, GLUSSI, RÚÐUVÖKVI 
OG GÍROLÍA Á HEILDSÖLUVERÐI. 
DS-LAUSNIR EHF 561-8373 www.
dslausnir.is

MOTHERS Bón & Bílhreinsivörurnar 
fást hjá WWW.MOTHERS.is og hjá 
Höfðabílum Fosshálsi 27 fyrir ofan 
Ölgerðina S.8982832 eða mothers@
mothers.is

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði.

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
Dráttarbeisli í Primera ‘98, Elantra ‘98, 
Almera ‘98. 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.

Sérpöntum 
varahluti frá USA

Opnunartími verslunar:
Virka daga frá kl. 8-18. 
Lokað um helgar.

Vagnhöfði 23 - S: 590 2000 
benni.is - verslun@benni.is

Auka- og varahlutir frá USA
Fáðu tilboð hjá okkur í þá vara- og aukahluti sem þig 
vantar. Hröð þjónusta og einstök fagþekking. Getum 
pantað bæði  “original” og “aftermarket” varahluti.

Sérfræðingar í bílum
Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur / Sími 535 3570 / www.kraftvelaleigan.is

Bjóðum úrval tækja til leigu

Til sölu

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

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Sonata 97, Impreza 99 og Skoda felicia 
99, Peugeot 306 99, 206 og 406 
ST. Nissan Almera 97, Ford 250 99, 
Megane 01. Opel Vectra ‘98 Kaupi bíla 
til niðurrifs. Sími 661 5270.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

Partatorg.is Notaðir varahlutir í 
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.

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 primera ‘98. Baleno Wagon 
‘97. MMC Space Wagon ‘97, Kia Sephia 
‘99, Yaris ‘00, Corolla ‘94 ,’98, Escord 
‘98. Accent ‘95 & ‘97 & ‘98. Impreza ‘97 
& ‘99. Legacy ‘96. Almera ‘98. Carina 
‘97, Vento ‘97, Lanos ‘99, Elantra Wagon 
‘97 og ‘99 Civic ‘99. Golf ‘95, Sunny ‘94. 
Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 8568.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
s lát tuor f ,  s lát tutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir 
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554 
0661.

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

Garðaþjónusta 
Reykjavíkur 

 20% afsláttur fyrir eldri 
borgara.

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

Útsala af trjám og runnum í öllum 
stærðum í allt sumar. Garðplöntustöðin 
Gróandi Grásteinum - 271 Mosfellsbær 
- Sími 566 7339.

Er mosinn að eyðileggja 
grasflötinn!

Erum með góðar lausnir við því. Eiríkur 
Garðyrkjumaður S. 774 5775.

Sólpallasmíði Reykjavíkur
Vönduð vinnubrögð og hagstætt verð. 
S. 772 0864.

Viltu fækka túnfíflunu
Sérhæfum okkur í að uppræta túnfífla 
og annað illgresi af fletinum þínum, 
GRÆNN FLÖTUR ER OKKAR FAG. 
Garðaþjónusta RVK S. 772 0864.

Er öspin til ama ?
Sérhæfðir í trjáfellingum. 
Ábyrgðartryggðir. Uppl. í s. 773 0317.

GARÐSLÁTTUR,MOSATÆTING Við 
sláum ekki bara gras, við gerum það 
flott líka. S. 896 19 33

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. 
Alm. garðavinna. Ágúst Haukur 
garðyrkjufræðingur s. 848 9600.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

 Bókhald

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

 Málarar

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

Málarar geta bætt við sig verkefnum. 
Góð verð í boði. S. 611 7737.

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. S. 896 5758.

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. 
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
568-3063 eða inná www.k2.is

Öll viðhaldsþjónusta fasteigna ásamt 
ný framkvæmdum, Sumarhúsasmíði 
og sólpallagerð. Uppl í síma 820 0122 
eða 897 4720

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Laga raðbletti á þökum
hreinsa þakrennur og tek að mér ýmis 
smærri verkefni. Uppl. í s. 847 8704 eða 
manninn@hotmail.com

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.  S. 899 4254.

 Tölvur

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

 Nudd

Nudd
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

THE NEW SPANISH!! Experient Massage 
in Reykjavik Any Time 8236377

NEW!! LUXURY HIGH LEVEL MASSAGE, 
IN DOWN TOWN ANYTIME !s.899 5836

NUDD NUDD NUDD. Fantastic Whole 
Body Massage in Down Town. S. 692 
2126, ALENA

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. 
Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og 
peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Múrarar

Múrarameistari geta bætt við sig 
verkefnum. Góð verð í boði. S. 611 
7737.

 Rafvirkjun

Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar. 
Tilboð eða tímavinna Löggiltur 
rafverktaki Sveinn. S. 663 7789. Rafengi 
ehf.

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

 Trésmíði

E. Sigurðsson ehf
Tek að mér viðhaldsvinnu, gifsvinnu 
og alla almenna trésmíðavinnu s: 
6918842.

 Önnur þjónusta

Fatabreytingar
Allar fatabreytingar og 

viðgerðir. 

Fljót og góð þjónusta.
Skraddarinn á Horninu, 

Skúlagata 26 

Sími 552 5540. & 861 4380. 

Opið frá 10-17 alla virka daga.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Til sölu sem nýtt rúm 200 x 160 
cm bólstrað hvítu leðri og náttborð, 
hagstætt verð uppl: 893 5030.

Málverkasafn úr dánarbúi til sölu, selst 
á sanngjörnu verði S: 615-1771

Ísskápar, þvottavélar, Eumenia m. 
þurrkara á 30þ. Stór ljósritunarvél á 10þ. 
Video á 5þ. Ryksuga á 5þ. Örbylgjuofn 
á 4þ. Stálvaskar á 5þ, uppþvottavélar. 
Barnaþríhjól, barnahjól, sjónvörp. S. 
896 8568.

 Óskast keypt

Carat - Haukur 
gullsmiður Smáralind - 
Kaupum gull og silfur
Staðgreiðum gull og silfur í 

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

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.

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

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

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

Upplýsingar í síma 661 7000.
www.kaupumalltgull.is

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

Óska ef tir notuðum 
bílskúrshurðarjárnum fyrir tréhurð t.d. 
Viking járn og gorma eða IPA. S. 892 
7285

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, 
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. 
Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

Óska eftir timbri 1”x6” Áttu 100, 500 
eða 1000 m. eða meira. Uppl. í síma 
892-2221

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu 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
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. 
Unique experience for men, women 
and couples. Tel: 698 8301 www.
tantra-temple.com

NUDD - DEKUR - 
ÍÞRÓTTANUDD

Íþróttanudd, Gigtarnudd (krepptir 
fingur), Svæðanudd, Dekur f. pör, 
vini og hópa, skrúbb, pottur, nudd og 
máltíð. Góð tilboð. JB Heilsulind. S. 
823 8280.

Faglærður nuddari. Bíð upp á gott 
slökunar og djúpp nudd. Kem einnig í 
heimahús. S. 894 4817

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig 
að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 
9515 Haukur Vigfússon.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

 Dýrahald

Þrír kassavanir kettlingar fást gefins á 
gott heimili. Uppl. í s. 662 0003.
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Yndislegir labradorhvolpar til sölu 3 
rakkar eftir, tilbúnir til afhendingar. 
Frábærir fjölskylduhundar með 
veiðihundagen. verð 70.000 uppl. í 
8640972

Tveir, fallegir og vel uppaldir, 10 vikna 
kettlingar fást gefins á góð heimili. Þeir 
eru kassavanir, mannelskir og finnst 
gaman að horfa á sjónvarp. Annar 
er ljósgráyrjóttur (sérkennilegur og 
fallegur litur) en hinn er svartur og 
hvítur með fegurðablett á snoppunni. 
Uppl í síma 616 6368 og 517 7077.

Vorsteh hvolpar til sölu! Ættbókafærðir 
hjá HRFÍ Frábærir alhliðaveiðihundur 
og sömuleiðis frábærir á heimili. 
Afhending er 1.júlí nánari upplýsingar 
má finna á www.saethor.is eða í síma 
690 2244.

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 
þvottavél. 824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Stúdíó eða herbergi. Skammtíma-eða 
langtímaleiga. S. 821 4848.

Ódýr gisting í júlí og ágúst S: 821 4848 
og 578 4848

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.

2. herb. 40fm íbúð til leigu á svæði 
200. Gæludýr leyfð. Leiga 68þús. Uppl. 
í s. 849 6816 og 896 9819.

Einbýlishús til leigu á Kjalarnesi. Laust 
1.júlí. Uppl. í s. 554 3879 og 849 7272.

Til leigu 50 fm. stúdioíbúð á Álftanesi. 
Langtímaleiga. Uppl. í síma 699 7887.

122 fm íbúð í hjarta borgarinnar við 
Hlemm til leigu.Lyfta, næg bílastæði. 
Uppl. í s. 893 5517.

Til leigu 5 herb. íbúð í 101. Rétt við 
miðbæinn. Endurgerð fyrir fáum árum. 
Leiga 185 þ. á mán. Laus frá 1. ág. Uppl. 
í s. 891 8674.

 Húsnæði óskast

Par m. 2 börn óska eftir 3-4herb. íbúð 
í Sala-, Linda- eða Kórahverfi. Öruggar 
greiðslur og góð meðmæli. S: 691 
3889.

Óska eftir 4-5 herbergja húsnæði 
til langtímaleigu helst í víkur eða 
staðarhverfi. Upplýsingar í síma 824 
2356.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 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 & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

 Gisting

Íbúðargisting við Nyhavn í 
Kaupmannahöfn. 80 fm. Facebook: 
Gisting Kbh. Uppl. í s. 004550127560.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Kjötsmiðjan ehf.
óskar eftir að ráða starfskraft 

sem fyrst.
Áhugasamir hafið samband við 

Birgi í síma 894 4982.

Staða leikskólakennara 
er laus til umsóknar frá 
og með 10. ágúst 2011.

Áherslur skólastarfs eru á gæði 
í samskiptum og skapandi starf 
í anda Reggió-stefnunnar. Rík 
áhersla er á virðingu og gleði 
í öllum samskiptum sem eru 
lykilhugtök í daglegu starfi 

skólans. 

Viðkomandi þarf að vera fús til 
samstarfs á grundvelli stefnu 
skólans. Heimasíða skólans er 

www.regnbogi.is
Áhugasamir sendi tölvupóst á 

regnbogi@regnbogi.is 
eða hafið samband við 

undirritaða í síma 899-2056 
eða 557-7071. 

Lovísa Hallgrímsdóttir 
leikskólastjóri

Sumar starfsmaður 
óskast í veiðibúð

Þarf að hafa vit á veiðiskap, vera 
stundvís, snyrtilegur og brosandi. 
Sendið uppl.á zircon@simnet .is

Vanur gröfumaður óskast á 3,5t. 
beltagr. í ljósl.verk. frá 4.júlí í ca 2,5 
mán. Sendið uppl.á ljosleidir@gmail.
com

Tannlæknastofa í Hafnarfirði vantar 
aðstoðarmann tannlæknis í vinnu 2-3 
daga (mán.-miðv.) í viku. Viðkomandi 
þarf að geta byrjað fljótlega. Umsókn 
um vinnuna ásamt starfsferilskrá 
sendist á tölvupóstfangið jaxlinn(hjá)
jaxlinn.is. Skoðið heimasíðuna www.
jaxlinn.is

Vel launuð aukavinna 
á kvöldin

Okkur vantar íslenskumælandi fólk í 
símasölu 2-5 kvöld vikunnar frá kl.18-22 
Góð laun í boði. Aldur 22+++ Uppl. í 
síma 699-0005 milli kl.15-19 virka daga

Beitningamenn óskast á 15 tonna bát 
sem rær frá Tálknafirði. S. 861 0381 og 
846 3526.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Skólaskrifstofa 
Hafnarfjarðar

Lausar stöður í 2011-2012
Áslandsskól ( 585 4600/664 5501 leifur@aslandsskoli.is)
 Náttúrufræðikennsla á unglingastigi

Hraunvallaskóli (590 2800/664 5872 lars@hraunvallaskoli.is)
 Dönskukennsla

Setbergsskóli (565 1011/664 5880  maria@setbergsskoli.is)
 Námsráðgjafi

Allar upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla, sjá 
nánar á heimasíðum skólannna.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.
Umsóknarfrestur er til og með 27. júní 2011.

Óskum eftir traustum og góðum viðgerðarmönnum til
starfa við véla- og tækjaviðgerðir.  Framtíðarstarf hjá
öruggu og gamalgrónu fyrirtæki.

Vinsamlegast sendið umsóknir á afgreiðslu
Fréttablaðs eða á  box@frett.is - merkt

“Tækjaviðgerðir”

�������	

������	�����

Fundir / Mannfagnaður

Atvinna

Seylar
801 Selfoss
STÓRT EINBÝLI Á FRÁBÆRUM STAÐ

Stærð: 304 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1981

Fasteignamat: 34.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.000.000
RE/MAX Lind og Valdimar Svavarsson kynna: EINBÝLISHÚS Í SVEITASÆLUNNI. Þetta hús er í
Árbæjarhverfi við Selfoss en tilheyrir Ölfusi. Um er að ræða 269,8 fm einbýli auk 37,7 fm innbyggðum
tvöfaldum bílskúr, samtals 304,5 fm. Þetta hús stendur á 1.800 fm eignarlóð, stór og vel gróinn garður
er við húsið. Húsið býður upp á mikla möguleika og væri auvelt að nýta sem tvær eignir. GERIÐ
TILBOÐ.
ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR VALDIMAR SVAVARSSON Í SÍMA 821-0808

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Valdimar Svavarsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

valdimar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 18:00-18:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

8210808

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Fasteignir
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Innilegar þakkir færum við öllum 
er sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför ástkærs bróður okkar,

Páls Gíslasonar

Ásgeir Gíslason
Alexía M. Gísladóttir
Kolbeinn Gíslason

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Þórður Snæbjörnsson
garðyrkjubóndi, Bjarkarheiði 21, 
Hveragerði,

andaðist á Heilbrigðisstofnun Suðurlands 
sunnudaginn 19. júní. Útförin fer fram frá 
Hveragerðiskirkju föstudaginn 24. júní kl. 13.30.

Ingibjörg J. Jónasdóttir
Sturla Snæbjörn Þórðarson
Herdís Þórðardóttir  Sigurður Egilsson
Jónas Þór Þórðarson
Ingibjörg Erna Þórðardóttir Sveinn Guðmundsson
afabörn og langafabörn

Ástkær eiginmaður minn, stjúpfaðir, 
tengdafaðir, afi, langafi og bróðir, 

Sveinn Sæmundsson
löggiltur endurskoðandi,
Sóltúni 10, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 
sunnudaginn 19. júní. Útförin verður auglýst síðar.

Sigríður H. Jóhannsdóttir
Gyða Þorgeirsdóttir Hallur Karlsson
Ragnheiður Hallsdóttir
Jóhann Karl Hallsson
Hafdís Svava Ragnheiðardóttir
Jón Sæmundsson
Tómas Sæmundsson
Sigrún Sæmundsdóttir
Baldur Sæmundsson

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

Sigrúnar Hrefnu 
Guðmundsdóttur
Dalbraut 23.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Velferðarsviðs 
Reykjavíkurborgar.

 
Guðfinna Sif Sveinbjörnsdóttir Kjartan Ó. Kjartansson
Hrefna Sigríður Briem Bjarni Þór Þórólfsson
Guðbjörg Forberg
og barnabörn

Ástkær dóttir mín og systir okkar,

Sigríður Sigtryggsdóttir
Vesturbrún 17,

andaðist á heimili sínu miðvikudaginn 15. júní.
Útför hennar fer fram frá Grafarvogskirkju 
miðvikudaginn 22. júní kl. 15.00. Blóm og kransar eru 
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á Þroskahjálp.

Elín Sigurðardóttir
Sigurlaug Anna Sigtryggsdóttir
Erla Sigtryggsdóttir og fjölskyldur

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Ragnar Borg
fyrrum ræðismaður og 
framkvæmdastjóri,

lést á dvalarheimilinu Grund 15. júní. Útförin fer fram 
frá Dómkirkjunni í Reykjavík miðvikudaginn 22. júní 
kl. 15.00.

Ingigerður Þóranna Melsteð Borg
Anna Elísabet Borg           Rein Norberg
Elín Borg                           Benedikt Hjartarson
Óskar Borg                        Berglind Hilmarsdóttir
Páll Borg                           Ingunn Ingimarsdóttir
Eva, Rakel, Thelma, Inga, Hildur Emma og Elín Ósk.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma,

Björg Jóhannsdóttir
Bólstaðarhlíð 13,
Reykjavík,

lést á Hrafnistu í Reykjavík mánudaginn 20. júní.

Jóhann Ólafsson Jeanne Miller
Sigrún Ólafsdóttir Helgi Bergþórsson
ömmubörn og langömmubörn

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
afi og langafi,

Svavar Davíðsson
framkvæmdastjóri,

sem lést á Hjartadeild Landspítalans við Hringbraut 
laugardaginn 18. júní, verður jarðsunginn frá 
Kristskirkju Landakoti þriðjudaginn 28. júní kl. 15.00.  

Birna Baldursdóttir
Baldur Ó. Svavarsson  Kristín E. Guðjónsdóttir
Nína Björk Svavarsdóttir
Bryndís Björk Svavarsdóttir Stefán Magnússon
barnabörn og barnabarnabörn

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

STANGVEIÐI Veiðidagur 
fjölskyldunnar verður 
næsta sunnudag. „Þá gefst 
landsmönnum kostur á 
að veiða án endurgjalds í 
fjöl mörgum vötnum víðs 
vegar um landið,“ segir í 
tilkynningu frá Landssam-
bandi stangaveiðifélaga, 
sem ásamt veiðiréttarar-
höfum hefur staðið fyrir 
Veiðidegi fjölskyldunnar í 
meira en tvo áratugi.

Alls verða 27 vötn vítt 

og breitt um landið í boði. 
Meðal þeirra eru Elliða-
vatn, Þingvallavatn, 
Eyrar vatn, Hítarvatn, 
Vatnsdalsvatn í Vatnsfirði, 
Hópið, Vestmannsvatn, 
Ljósavatn, Kringluvatn, 
Urriðavatn, og Þveit. - gar

Fjölskyldur frítt í veiði einn dag

VIÐ ÞINGVALLAVATN Veiða má 
frítt fyrir landi þjóðgarðsins á 

sunnudag.

Opnuð verður sýning á verk-
um í eigu Listasafns Íslands 
í Þjóðmenningarhúsinu 
í dag. Sýningin er fyrsti 
áfangi yfirgripsmikillar sýn-
ingar sem ætlað er að veita 
sýn yfir þróun íslenskrar 
myndlistar frá miðöldum 
til samtímans. Sýningin 
er sett upp í samstarfi við 
Þjóðminjasafn Íslands og 
Stofnun Árna Magnússonar 
í íslenskum fræðum.

Fyrsti áfangi sýningar-
innar verður settur upp í 
risi Þjóðmenningarhússins 
og gefur góða hugmynd um 
fjölbreytileika íslenskrar 
myndlistar frá nítjándu öld 
til samtímans. Sýnd verða 
valin landslagsmálverk 

nokkurra brautryðjenda, 
abstrakt málverk og skúlp-
túrar frá miðri tuttugustu 
öld auk fjölbreytilegrar sam-
tímalistar.

Sýningin er aðeins fyrsta 
skrefið sem stigið verður í 
því skyni sýna íslenska list 
úr aldanna rás í Þjóðmenn-
ingarhúsinu. Nú verða verk 
sýnd í risinu en árið 2012 
verða fleiri herbergi tekin 
undir sýninguna. Að lokum 
mun fyrsta hæð hússins 
helguð lokaáfanga yfirlits-
sýningar um list á Íslandi 
í aldanna rás þegar Stofn-
un Árna Magnússonar flyst 
í nýtt húsnæði í námunda 
við Háskóla Íslands og Þjóð-
minjasafnið. - mmf

Frá miðöldum til samtímans

LIST Í ÞJÓÐMENNINGARHÚSINU Íslensk list í aldanna rás verður sýnd í 
Þjóðmenningarhúsinu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tónlistarhátíðin Við Djúpið 
er nú haldin í níunda sinn 
á Ísafirði og voru fyrstu 
tónleikarnir í gærkvöldi. 
Hátíðin er alltaf haldin í 
kringum lengsta tíma árs-
ins og stendur nú frá 21. til 
26. júní. 

Hátíðin er sambland nám-
skeiðahalds og tónleika-
dagskrár. Einn helsti styrk-
leiki hátíðarinnar er nándin 

sem skapast á milli þátt-
takenda, kennara og gesta 
hennar þar sem Ísafjörður 
myndar umgjörðina.

Efnt var til leitar að 
nýjum tónskáldum í 
tengslum við hátíðina og er 
það í þriðja sinn sem það 
er gert. Að þessu sinni var 
verkefnið í tengslum við 
Rás 1 og sendiráð Banda-
ríkjanna á Íslandi. Dóm-

nefnd valdi þrjá þátttakend-
ur til að semja verk fyrir 
óbókvartett og verða verk 
nýju tónskáldanna þriggja, 
Antons Svanbergs, Halldórs 
Smárasonar og Sebastians 
Ingvarssonar, frumflutt á 
tónleikum þann 25. júní.

Nánari upplýsingar um 
dagskrá hátíðarinnar má 
finna á www.viddjupid.is.

- mmf

Ný tónskáld spreyta sig við Djúpið

UMGJÖRÐIN Tónleikar nýrra tón-
skálda verða haldnir á laugardag-
inn. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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BAKÞANKAR 
Sifjar 

Sigmars  -
dóttur

Fáir þora að segja nokkuð um það upp-
hátt af ótta við að vera uppnefndir 

kald rifjaðir markaðsdýrkendur og frjáls-
hyggjublesar – eða jafnvel bara almennir 
lúsablesar. En það er hvíslað í myrkustu 
skúmaskotum samkvæma, á kaffistofunni 
í gætilega völdum félagsskap, í heita pott-
inum eftir að óþekktu andlitin fara upp úr. 
Spurningin liggur í loftinu: Hvað er málið 
með landsbyggðina?

HÓPUR hagfræðinga felldi áfellisdóm yfir 
frumvarpi sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðherra um breytingar á lögum um stjórn 
fiskveiða. Stjórnarflokkarnir, einkum 
þingmenn Vinstri grænna, virðast ætla að 
afskrifa gagnrýnina á þeim forsendum að 
málið snúist ekki aðeins um „hagfræði“ 
heldur einnig „byggðasjónarmið“. Það hrikt-
ir í stoðum heimsmyndar okkar einfeldning-
anna sem héldum að verið væri að endur-
skoða lögin um þessa helstu náttúruauðlind 
okkar Íslendinga til að hámarka tekjur 
ríkisins af fiskinum og þar með tryggja að 

almenningur allur nyti góðs af honum en 
ekki aðeins fáir útvaldir. 

ÞESSI ósiður Alþingis að nota 
óskylda málaflokka í einhvers konar 
byggðastefnulegum tilgangi keyrir 
fram úr öllu hófi. Alþingi samþykkti 
á dögunum að stofna nýja prófess-
orstöðu við fjársveltan Háskóla 
Íslands kennda við Jón Sigurðsson. 
En í stað þess að láta Háskólanum 

eftir að ákvarða hvar starfskrafturinn yrði 
best nýttur ákvað Alþingi einhliða að starfs-
skyldur hans skyldu vera við Rannsóknar-
setur Háskóla Íslands á Vestfjörðum.

AÐ troða byggðastefnu inn í alla skapaða 
hluti og reyna þar með að slá tvær flug-
ur í einu höggi grefur undan upphaflega 
ætlunar verkinu; að nýta fiskinn í sjónum 
sem best; að efla menntakerfið. Meira að 
segja nýsköpunin sem fjálglega er talað um 
á tyllidögum að eigi að vera bjarg vættur 
knésettrar þjóðar í kjölfar kreppu er ekki 
undanskilin banvænu daðri við lands-
byggðina. Flestir sem komið hafa nálægt 
sprotageiranum hér á landi hafa fengið 
eftirfarandi ráð: „Flyttu höfuðstöðvar fyrir-
tækis þíns út á land“. Hvers vegna? Jú, þar 
er miklu auðveldara að fá nýsköpunarstyrki. 
Sjö af níu styrkjum Impru á Nýsköpunar-
miðstöð eru fráteknir fyrir landsbyggðina. 
Þegar kemur að styrk til atvinnumála 
kvenna sem auka á hlut kvenfólks í við-
skiptum hafa konur utan af landi forgang 
fram yfir konur af höfuðborgarsvæðinu. Að 
dæma starfsemi út frá staðsetningu fremur 
en verðleikum getur ekki talist árangursrík 
leið til að efla nýsköpun.

ÞAÐ má vel reyna að halda hverju einasta 
krummaskuði með íbúafjölda teljandi á 
fingrum annarrar handar í byggð. Það þarf 
hins vegar að gera með hagnaðinum sem 
hlýst af fiskveiði, menntun og nýsköpun en 
ekki á kostnað hans.

Banvænt daður

Allt sem þú þarft

*Meðan birgðir endast

Þú færð Fréttablaðið á 26 stöðum á Suðurlandi. 

Það er engin ástæða til að missa af neinu í sumar. Fréttablaðið er aðgengilegt 

um land allt. Því er dreift ókeypis í lúgur og kassa á kjarnadreifingarsvæði okkar. 

Auk þess er það selt í lausasölu á kostnaðarverði á 120 sölustöðum um land allt. 

Þú getur alltaf fengið Fréttablaðið beint í símann, fartölvuna eða 

spjaldtölvuna hvar sem er og hvenær sem er á Vísi.is eða fengið það sent 

með tölvupósti daglega.

Nánar um dreifinguna má lesa á visir.is/dreifing.

Það fá allir afmælisblöðru* 
á sölustöðum Fréttablaðsins 

um land allt.

Fjöldi lausasölustaða á Suðurlandi

Jákvæðar fréttir 
fyrir sumarið

Olís, Höfn
N1, Höfn
Nettó, Höfn
N1 Fossnesti, Selfossi
Minni Borg, Selfossi
Bónus, Selfossi
Olís, Selfossi
Krónan, Selfossi
Samkaup Úrval, Selfossi
Litla Kaffistofan, Ölfusi
Þrastalundur, Selfossi
Verslunin Árborg N1, Selfossi
N1, Hveragerði

Bónus, Hveragerði
Samkaup Strax, Laugarvatni
Samkaup Strax, Flúðum
Olís, Hellu
Söluskálinn Landvegamótum, Hellu
N1, Hvolsvelli
N1, Vík
N1, Vestmannaeyjum
Olís, Vestmannaeyjum
Skýlið ehf, Vestmannaeyjum 
Vöruval ehf, Vestmannaeyjum 
Krónan, Vestmannaeyjum 
Kjarval, Vestmannaeyjum 

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

krossgátakrossgáta
LÁRÉTT
2. ónæði, 6. átt, 8. keyra, 9. festing, 
11. fisk, 12. einkennis, 14. telja, 16. 
tveir eins, 17. aur, 18. frændbálkur, 
20. tveir eins, 21. sleit.

LÓÐRÉTT
1. gösla, 3. samtök, 4. stífa, 5. óvild, 
7. flæmi, 10. mas, 13. tilvist, 15. ögn, 
16. hreinn, 19. í röð.
 
 LAUSN

Þetta er mjög fínt en það 
er eilítið einkennileg lykt...
áttirðu einhvern tímann 

gæludýr?
LÁRÉTT: 2. rask, 6. sv, 8. aka, 9. lím, 
11. ál, 12. aðals, 14. álíta, 16. tt, 17. 
for, 18. ætt, 20. ðð, 21. rauf. 

LÓÐRÉTT: 1. ösla, 3. aa, 4. skástoð, 
5. kal, 7. víðátta, 10. mal, 13. líf, 15. 
arða, 16. tær, 19. tu. 

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Geisp! Góðan... Bíddu 
aðeins..

Góðan daginn, 
elskan.

Kannski ég ætti að 
fara í bað um leið og 

ég vakna.

Þá GOTT UPPELDI Nú

Hérna er bolti og 
hanski og farðu 
svo út að leika 

þér.

Vá!
Við erum búin að skrá 
þig á hafnaboltanám-

skeið og þú verður með 
þinn eigin þjálfara til 

að þróa hæfileika 
þína og íþrótta-

anda.

Til 
sölu
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Endless Dark leggur af stað í tón-
leikaferð til Evrópu á fimmtudag-
inn. 

Strax um kvöldið verður rokk-
sveitin eitt af aðalnúmerunum 
á tónleikum í O2 Academy í 
Islington-hverfinu í London. Eftir 
það spilar hún á hátíðinni Graspop 
í Belgíu og heldur síðan aftur til 
Englands vegna tvennra tónleika. 
„Þetta verður mjög spennandi. 
Böndin sem spila á undan okkur 
eiga mun fleiri fylgjendur úti. Það 
verður gaman að „heddlæna“ þá 
tónleika,“ segir Atli Sigursveins-
son, gítarleikari Endless Dark, um 
tónleikana í O2 Academy. „Daginn 
eftir förum við til Belgíu og spilum 

á Graspop. Við verðum örugglega 
orðnir mjög þreyttir.“

Strákarnir héldu vel heppnaða 
styrktartónleika vegna fararinnar 
á heimaslóðum sínum í Ólafsvík 17. 
júní og aðrir slíkir verða á Sódómu 
Reykjavík í kvöld kl. 21. Þar er 
aðgangseyrir 1.000 krónur. Þrátt 
fyrir að hafa fengið 700 þúsund 
króna styrk frá styrktar sjóðnum 
Kraumi á dögunum veitir Endless 
Dark ekki af meiri peningum enda 
er afar dýrt að koma sér á fram-
færi erlendis. 

Sveitin er byrjuð að taka upp 
sína fyrstu stóru plötu og er hún 
væntan leg í lok þessa árs eða byrj-
un þess næsta.  - fb  

Endless Dark til Evrópu
Á LEIÐ TIL EVRÓPU Rokkararnir í Endless Dark eru á leiðinni til Evrópu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sumarsýningin FLUG

Sumarsýning TRYGGVASAFNS hefur verið opnuð í Safnahúsinu Neskaupstað. 

Sýningin verður opin frá kl. 13.00 til 17.00 alla daga í sumar.

Meginuppistaðan í sýningunni í ár eru myndir sem tengjast flugi af ýmsum toga, fuglar, flugvélar, flugur o.fl. 
Því ber sýningin heitið FLUG.

Einnig eru á sýningunni einstakar og litríkar myndir Tryggva Ólafssonar sem tengjast börnum og leikföngum þeirra.

Listaverkabók um Tryggva

Myndskreytt póstkort

Grafíkmyndir

Til sölu í Safnahúsinu eru:
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Yrsa Sigurðardóttir hlaut 
Blóðdropann í gær fyrir 
bókina Ég man þig. Hún 
segir verðlaunin hafa komið 
sér ánægjulega á óvart og 
hefur einsett sér að skrifa 
fleiri draugasögur. 

Blóðdropinn, glæpasagna verðlaun 
Hins íslenska glæpafélags, voru 
afhent í Borgarbókasafninu í gær. 
Þau hlaut að þessu sinni Yrsa 
Sigurðardóttir fyrir hrollvekjuna 
Ég man þig, sem Veröld gaf út fyrir 
jól. Dómnefnd skipuðu Auður Aðal-
steinsdóttir, Ingvi Þór Kormáksson 
og Rósa Björk Gunnarsdóttir. 
Yrsa segir að úrslitin hafi komið 
sér ánægjulega á óvart. 

„Ég átti alls ekki von á þessu,“ 
segir Yrsa, „enda komu margar 
sterkar glæpasögur út fyrir jól.“ 
Ég man þig hlaut einnig Tinda-
bikkjuna, verðlaun Glæpafélags 
Vestfjarða, á dögunum. Hún segir 
verðlaun sem þessi hafa talsverða 
þýðingu fyrir sig. 

„Meiri en ég átti von á; maður 
hugsar í rauninni ekki mikið út 
í það þegar svona verðlaun falla 
manni ekki í skaut, en þegar það 
gerist þá verður maður mjög upp 
með sér.“ Glæpasagnaunnendur 

Blóðdropinn rann til Yrsu 
ÚR UMSÖGN DÓMNEFNDAR
Eitt megineinkenni íslenskra glæpasagna er að þær bregða upp spegli á 
samtímann. Í Ég man þig er kreppan í bakgrunni og athyglisvert í því sam-
hengi að meginþemu bókarinnar eru svik, reiði og hefnd; vítahringur ótta 
og ofbeldis.

[...] Allir þessir þræðir eru fléttaðir saman í sannfærandi fléttu, og helsti 
kostur bókarinnar er að hún nær að gera það sem allar góðar glæpa- og 
spennusögur gera: Að halda lesandanum í heljargreipum allt fram á síðustu 
blaðsíðu

Rithöfundurinn Hugleikur Dags-
son hefur endurheimt efnið úr 
tölvunni sinni sem var stolið 
fyrir skömmu. 

Eins og Fréttablaðið greindi 
frá var í tölvunni handrit að 
hryllingsmynd og handrit að 
framhaldsbókunum Popular 
Hits 2 og Garðarshólmi 2 sem 
eiga báðar að koma út fyrir jólin. 
Hugleikur fékk harðan disk með 
afrituðu efninu afhentan í Ríkis-
útvarpinu í Efstaleiti í gær. Bubbi 
Morthens hafði hvatt þjófinn til 
að skila efninu í Efstaleitið í 
þættinum Virkir morgnar á Rás 
2. Umslag merkt Gunnu Dís, eins 
af stjórnendum þáttarins, beið 
hennar þegar hún mætti í vinn-
una í gærmorgun og í kjölfarið 
afhenti hún það Hugleiki, sem 
var að vonum mjög ánægður.

Hugleikur fékk harða diskinn

MEÐ HARÐA DISKINN Hugleikur Dagsson sáttur eftir að Gunna Dís afhenti honum 
harða diskinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

eru enda kröfuharðir og láta 
ekki bjóða sér hvað sem er. „Sem 
reyfara fíkill þekki ég það af eigin 
raun; ég er fljót að leggja frá mér 
bækur ef þær standast ekki vænt-
ingar mínar.“ 

Ég man þig er sjötta glæpasaga 
Yrsu. Sögusviðið er Hesteyri á 
Jökul fjörðum. Þar er ungt fólk að 
gera upp hús og fer að gruna að þau 
séu ekki einu gestirnir eyðiþorpinu. 
Á sama tíma dregst ungur læknir 
á Ísafirði inn í rannsókn á sjálfs-
morði eldri konu. Hún virðist hafa 
verið hugfangin af syni hans sem 
hvarf fyrir þremur árum og fannst 
aldrei. Hér kveður við annan tón 
en í fyrri verkum Yrsu og lögfræð-
ingurinn Þóra Guðmundsdóttir er 
fjarri góðu gamni. Í ofanálag er 
Ég man þig draugasaga, form sem 
margir reyfarahöfundar og lesend-
ur hafa fyrirvara á, enda átti Yrsa 
ekki von á að bókin hlyti jafn góðar 

viðtökur og fyrri bækur hennar. 
„Mig langaði hins vegar mikið 

til að skrifa svona bók og gerði það 
hálfpartinn fyrir sjálfa mig. Það 
kom mér þess vegna mjög á óvart 
hvað hún gekk vel, rokseldist og 
hefur nú unnið til tvennra verð-
launa. Það er bara holl áminning 
um að maður á að taka mark á sinni 
innri rödd en ekki láta ímyndaðar 
væntingar annarra ráða för við 
skriftirnar.“ 

Yrsa vinnur nú að nýrri bók um 
Þóru lögfræðing, sem er væntanleg 
fyrir jól. Hún er hins vegar langt 
því frá fullsödd af draugasögu-
forminu. 

„Ég man þig lukkaðist það vel 
að það kynti bara enn frekar undir 
áhuganum. Ég vildi ekki koma með 
aðra draugasögu strax í kjölfarið á 
þessari en það er öruggt að þær 
eiga eftir að verða fleiri.“

 bergsteinn@frettabladid.is

BARA GÓÐAR MYNDIR www.bioparadis.is

MARY AND MAX 

THE MYTH OF THE AMERICAN SLEEPOVER

HUR MÅNGA LINGON FINNS DET I VÄRLDEN? 

ROUTE IRISH

HÁSETA VANAR Á BÁT (MEÐ ENSKUM TEXTA)

BÖRN (MEÐ ENSKUM TEXTA)

FORELDRAR (MEÐ ENSKUM TEXTA)

18:00, 20:00, 22:00

18:00, 20:00, 22:00

18:00, 20:00

22:00

18:00

20:00

22:00

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

BAR
&
CAFÉ

BAD TEACHER 6, 8 og 10

MR. POPPERS PENGUINS 4, 6 og 8

BRIDES MAIDS 4, 6.30, 9 og 10

KUNG FU PANDA 2 3D 4 - ISL TAL

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

-BOX OFFICE MAGAZINE

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

����
þ.þ fréttatíminn

FRÁ ÞEIM SÖMU OG GERÐU

FRÁBÆR FJÖLSKYLDUSKEMMTUN
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BEASTLY kl. 6 - 8 - 10:10
SUPER 8 kl. 5:40 - 8 - 10:20
SUPER 8 Luxus VIP kl. 8 - 10:20
THE HANGOVER 2 kl. 5:50 - 8 - 10:20
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 6
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 6
KUNG FU PANDA 2 ensku. Tali Sýnd í 2D kl. 10:20 M/texta

PIRATES 4            Sýnd í 2D kl. (5:20 VIP) - 8 - 10:40
SOMETHING BORROWED kl. 8
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BEASTLY kl. 6 - 8 - 10
SUPER 8 kl. 5:50 - 8 - 10
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 6
KUNG FU PANDA 2 M/ ensku. Tali Sýnd í 3D kl. 8 Ótextuð

THE HANGOVER 2 kl.10:20

BRIDESMAIDS kl. 8 - 10:30
SUPER 8 kl. 8 - 10:20

SUPER 8 kl.   8 - 10:20
HANGOVER 2 kl.   8 - 10:20

SUPER 8 kl. 5.30 - 8 - 10.30
MR. POPPER’S PENGUINS kl. 5.30 - 8 - 10.20
HANGOVER PART II kl. 8  -10.25
X-MEN: FIRST CLASS kl. 8 -10.45
KUNG FU PANDA 2 ísl tal 3D kl. 5.30
PIRATES OF THE CARIBBEAN 3D kl. 5
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VANESSA HUDGENS   ALEX PETTYFER  NEIL PATRICK HARRIS

Frábær mynd sem kemur skemmtilega á óvart.
Nútíma útgáfa af Beauty and the Beast

���
S.F. CHRONICLE

���
MIAMI HERALD

MYNDUNUM, ÞÚ MUNT  
TWILIGHT
EF ÞÚ HAFÐIR GAMAN AF“

„FALLA FYRIR
BEASTLY

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

T.V. - KVIKMYNDIR.IS

GLERAUGU SELD SÉR

NÁNARI UPPLÝSINGAR
OG MIÐASALA Á

- FRÉTTATÍMINN

BAD TEACHER KL. 6 - 8 - 10  14
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 6 - 8 L
BRIDESMAIDS KL. 10 12

BAD TEACHER KL. 5.50 - 8 - 10.10  14
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 5.50 - 8 - 10.10 L
X-MEN: FIRST CLASS KL. 5.20 - 8 - 10.40  12
WATEAA R FOR ELEPHANTS KL. 5.30 L
PAUL KL. 8  12
FAST FIVE KL. 10.10  12

BAD TEACHER KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10  14
BAD TEACHER Í LÚXUS KL. 5.50 - 8 - 10.10  14
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 L
MR. POPPER´S PENGUINS Í LÚXUS KL. 3.40 L
SUPER 8 KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
BRIDESMAIDS  KL. 8 - 10.40  12
KUNG FU PANDA 2 ÍSLENSKT TALT 3D KL. 3.40 - 5.50 L
KUNG FU PANDA 2 ÍSLENSKT TALT 2D KL. 3.40 L

BLÓÐI ROÐIN VERÐLAUN Yrsa átti ekki von á að lesendur yrðu jafn móttækilegir fyrir draugasögu og hefðbundnari reyfurum en 
Ég man þig sló rækilega í gegn og er mest selda bók hennar hingað til.   FRÉTTABLAÐIÐ/HAG
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Miðvikudagur 22. júní 2011 

➜ Útivist
19.00 Í tilefni Náttúruviku á Reykja-
nesi verður ganga um eldfjallahring 
undir leiðsögn Rannveigar Garðars-
dóttur. Gangan tekur um 3 til 4 klst 
og mæting er við Grófina 2-4, Reykja-
nesbæ. Rútugjald er kr. 1.000.

➜ Tónleikar
17.00 Sönghópurinn Voces Mascul-
orum heldur tónleika í Hörpu. Félag-
arnir syngja þjóðlög, ættjarðarsöngva 
og sálmalög undirleikslaust. Þá er 
farið með rímur og leikið á langspil. 
Aðgangseyrir er kr. 3.000 og miðasala 
er á midi.is.
20.00 Þuríður Sigurðardóttir og 
hljómsveitin Vanir menn verða með 

tónleika í Salnum, Kópavogi. Flytja þau 
dægurlög sem hljómað hafa í óska-
lagaþáttum útvarps og á dansleikjum 
í gegnum tíðina. Aðgangseyrir er kr. 
3.500 og miðasala er á midi.is.
21.00 Hljómsveitin Endless Dark 
heldur rokkveislu á Sódóma til styrktar 
hljómleikaferðalagi sínu um Evrópu. 
Aðgangseyrir er kr. 1.000.
22.00 Funk-bandið Musteri Almátt-
ugs heldur tónleika á Bakkus. Hljóm-
sveitin mun spila 70’s funk og allt upp í 
R&B soul groove. Aðgangur ókeypis.

➜ Samkoma
22.00 Félagið Ísland-Palestína 
stendur fyrir spjallkvöldi í Friðarhús-
inu, Njálsgötu 87. Rawda og Mohamad 
Odeh frá Jerúsalem munu ræða um 
málefni sem eru ofarlega á baugi í 
Palestínu. Aðgangur ókeypis.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Sænski tískurisinn Hennes & 
Mauritz hefur hafið samstarf 
við ítalska tískuhúsið Versace. 
Fatalínan, sem kemur í verslanir 
út um allan heim í nóvember, er 
hönnuð af listrænum stjórnanda 
tískuhússins, Donatellu Versace.  

„Ég er mjög ánægð með vinna 
með H&M og fá tækifæri til að 
hanna fyrir breiðan hóp við-
skiptavina. Fatalínan er dæmi-
gerð fyrir Versace og ég tel að 
fatnaðurinn eigi ekki eftir að 
bregðast væntingum aðdáenda 
H&M og Versace úti um allan 
heim,“ segir Donatella.

Leður, litríkar flíkur og 
skemmtileg munstur einkenna 
dömufatnaðinn, en aðdáendur 
fengu smá forskot á sæluna þegar 
Donatella kom fram í leðurkjól úr 
H&M-línunni eftir tískusýningu 
Versace á herrafatatískuvikunni 
í Mílanó á dögunum. Herrafata-
línan sem kemur í H&M verður 
einföld, en þar verð-
ur að finna jakkaföt 
og hinn fullkomna 
smóking. 

H & M  h e f u r 
undan farin ár 
hannað eina 
fatalínu á ári 
í samstarfi 
við fræg-
a n hön n-
uð og hafa 
þær yfir-
leitt notið 
mikilla 

vinsælda. Sonia Rykiel, 
Lanvin, Karl Lager-
feld, Stella McCartney 
og Jimmy Choo eru 
meðal þeirra sem hafa 

unnið með H&M 
við góðan orð-
stír. 

Það verður 
forvitnilegt 
að sjá hvernig 
viðskiptavin-
ir H&M taka 
á móti ítalska 
glamúrnum 
frá Versace í 
haust. - áp

Ítölsk hönnun í H&M

DÖMULÍNA 
Donatella 
Versace lofar 
miklum glamúr 
fyrir dömurnar 
en leðurefni með 
göddum og silki 
og önnur flæðandi 
efni verða ríkjandi. 
Þessi mynd er frá 
haustlínu tísku-
hússins.

HERRAFATA-
LÍNA 
Herrafatn-
aðurinn 
fyrir H&M 
ein-
kennist af 
einföld-

um sniðum en 
í línunni verður að 

finna hinn fullkomna 
smóking að sögn 
Donatellu Versace.  

HANNAR FYRIR H&M Donatella Versace 
frumsýnir hér fyrstu flíkina úr væntan-
legri fatalínu sinni fyrir H&M, stuttan 
leðurkjól með gullskrauti. 

fyrstu hæð

Sími 511 2020

Barnadagar í 20% afsláttur 22-26 júní
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Stefnumót á heilbrigðissviði
Samstarf fyrirtækja og stofnana um betri lausnir

Háskólinn í Reykjavík föstudaginn 24. júní kl. 8.45-15.00
 
 8.45 Ávarp
 Orri Hauksson, framkvæmdastjóri SI

 9.00 Tilgangur og fyrirkomulag - reynsla úr öðrum greinum
 Davíð Lúðvíksson, forstöðumaður stefnumótunar og nýsköpunar hjá SI

 9.20 Þarfirnar í heilbrigðiskerfinu - ferli og samstarf
 Björn Zoëga, forstjóri LSH

 9.35 Samhæfing lækningaferla, tæknibúnaðar og gagnavinnslu
 Björn Jónsson, upplýsingatæknisvið LSH
 
 9.50 Hagkvæmar lausnir í samstarfi fyrirtækja og stofnana
 Perla Björk Egilsdóttir, SagaMedica og formaður SHI

10.05 Dæmi um lausnir þróaðar í samstarfi fyrirtækja, lækna og stofnana
 Þórður Helgason, LSH og dósent í HR

10.20 Fjármögnun og matsaðferðir - íslensk, norræn og evrópsk samvinna
 Sigurður Björnsson og Björn V. Ágústsson, Rannís

10.35 Kaffi

10.50 Kynningar á þörfum og lausnum á þverfaglegum sviðum (tæknibúnaður, aðstaða,  
 rannsóknir og lyf) 

12.15 Matur og mannblendi

12.50 Kynningar á þörfum og lausnum á sérsviðum lækninga og stefnumót á 
 þverfaglegum sviðum

13.50 Samantekt

14.10 Stefnumót á sérsviðum lækninga

Skráning á www.si.is

Paris Hilton er einhleyp á ný. Paris og kærastinn 
fyrrverandi, Cy Waits, ákváðu í sameiningu að enda 
eins árs samband þeirra eftir að hafa átt í erfið-
leikum í sambandinu undanfarið. „Þau eru hætt 
saman. Það er mjög leiðinlegt því henni þykir mjög 
vænt um hann og finnst hann frábær náungi en 
þau lentu í erfiðleikum,“ sagði heimildarmaður við 
slúður tímaritið US Weekly. Undanfarið hafa staðið 
yfir tökur á nýjasta raunveruleikaþætti Hilton, en 
kærastinn fyrrverandi var allt annað en ánægður 
með þáttinn. „Cy var ekki ánægður. Honum fannst 
að það væri rýnt of mikið inn í einkalíf þeirra 
Parisar. Hann átti alls ekki von á því að mynda-
vélarnar yrðu svona mikið fyrir þeim,“ sagði annar 
heimildarmaður. Önnur ástæða sambandsslitanna 
er sú að Cy þótti frægðarljómi kærustunnar skyggja 
á sinn eigin ljóma, en hann er þekktur kaupsýslu-
maður og næturklúbbaeigandi í Las Vegas. 

Paris Hilton hætt með kærastanum

AFTUR Á LAUSU Paris Hilton og kærastinn Cy Waits hafa 
ákveðið að slíta sambandinu.



22. júní 2011  MIÐVIKUDAGUR

sport@frettabladid.is

ERNIR HRAFN ARNARSON  leikur 
ekki með Val næsta vetur í handboltanum því 
hann er búinn að semja við þýska 2. deildar-
liðið Düsseldorf og leikur með því næsta vetur.

VILTU VINNA MIÐA?
SENDU SMS ESL BAD 
Á NÚMERIÐ 1900
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA! 
Fullt af aukavinningum:
Tölvuleikir · DVD myndir 
og fleira!

VINNINGAR AFHENTIR Í ELKO LINDUM. 149 KR/SKEYTIÐ.  
MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.   
VINNINNINNINNI GARGARGARARR AFAFAFAFAFHHHHEHENTIRTIRIR Í Í ÍÍ ÍÍ ELKELKELELEL O 
MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU 

9. HVER
VINNUR!

Venjulega kostar dagurinn 
aðeins 25 kr./5 MB.

Netið í 
símanum 

er ódýrara en 
þú heldur

Notkun á Íslandi, 1
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FÓTBOLTI ÍBV kann vel við sig á 
Vodafone-vellinum og lagði Val þar 
öðru sinni í sumar er liðin mættust 
í bikarkeppninni í gær. ÍBV hrein-
lega yfirspilaði Val í fyrri hálfleik 
en Valsmenn komu til baka í þeim 
seinni og voru ekki fjarri því að 
tryggja sér framlengingu.

Yfirburðir Eyjamanna í fyrri 
hálfleik voru með ólíkindum. Þeir 
skoruðu þrjú góð mörk á rúmum 
hálftíma og hefði getað skorað 
fleiri í hálfleiknum. Valsmenn fóru 
þó til búningsklefa með smá vonar-
glætu eftir að arfaslakur dómari 
leiksins, Örvar Sær Gíslason, virt-
ist gefa liðinu sumargjöf undir lok 
hálfleiksins í formi vítaspyrnu.

Valsmenn skoruðu síðan 
snemma í síðari hálfleik og voru 
allt í einu komnir inn í leik sem 
þeir höfðu vart tekið þátt í. Þeir 
voru sterkari það sem eftir lifði og 
geta engum nema sjálfum sér um 
kennt að hafa ekki jafnað. Færin 
voru til staðar og Hörður Sveins-
son klúðraði algjöru dauðafæri í 
uppbótartíma.

„Ég skammast mín ekkert fyrir 
að viðurkenna að það fór um mig 
í síðari hálfleik. Valsmenn komu 
sprækir inn í hann en við vorum 
algjört yfirburðalið í þeim fyrri,“ 
sagði Heimir Hallgrímsson, þjálf-
ari ÍBV, eftir leik. „Við áttum ekki 
að fara með 1-3 stöðu í hálfleik-
inn heldur áttum við að hafa klár-
að leikinn. Mér fannst vítið vera 
vafasamt en þetta var erfiður leik-
ur að dæma fyrir Örvar. Við fórum 
síðan úr takti í stöðunni 2-3 og 
hættum að gera það sem við gerð-
um svo vel í þeim fyrri.“

Tryggvi Guðmundsson nýtti 
sér kæruleysi Valsmanna í botn í 
upphafi og skoraði tvö mörk með 
grímuna góðu. „Hún er nú ekki 
komin til að vera. Mér líður betur 
án hennar en gengur vel með 
hana,“ sagði Tryggvi brosmildur.

Kristján Guðmundsson, þjálf-
ari Vals, var að vonum svekkt-
ur með sitt lið. „Það var eitthvað 
sem gerði það að verkum að menn 
mættu ekki til leiks en ég tek ekk-
ert af Eyjamönnum, sem spiluðu 

frábærlega og létu okkur líta 
mjög illa út,“ sagði Kristján hrein-
skilinn.

„Það er erfitt að útskýra það 
hvernig við mætum til leiks og 
það eina sem mér dettur í hug er 
hvernig undirbúningur hvers og 
eins leikmanns var. Við undir-
bjuggum leikinn eins og venjulega. 
Í upphafi erum við lengi að átta 
okkur á hvernig við eigum að elta 
Eyjamenn, sem voru mjög hreyfan-
legir. Við fengum svo sannarlega 
færin til þess að jafna og einhvern 
tímann hefðum við gert það. Ég 
er svekktastur með byrjunina og 

að við skyldum ekki hafa hlaupið 
meira þegar það lá á okkur.“

Heimir Hallgrímsson var stolt-
ur af sínu liði og sagði ljóst að því 
liði vel á Vodafone-vellinum, sem 
er heimavöllur liðsins í Evrópu-
keppninni.

„Hér er gott að vera og flottur 
völlur. Okkar leikáætlun gekk full-
komlega framan af. Við ætluðum 
að sækja í ákveðin svæði og gerð-
um það frábærlega. Það segir sína 
sögu að við settum þrjú mörk á lið 
á hálftíma sem var búið að fá á sig 
þrjú mörk í sumar.“  
 henry@frettabladid.is

Gleymdu að mæta í leikinn
Valsmenn voru enn í EM-fríi þegar ÍBV kom í heimsókn á Vodafone-völlinn. 
Þeir byrjuðu ekki að spila fótbolta fyrr en þeir lentu þrem mörkum undir. Það 
kostaði liðið leikinn og ÍBV er komið í átta liða úrslit Valitor-bikarsins.

MAÐURINN MEÐ GRÍMUNA Tryggvi Guðmundsson skoraði tvö góð mörk gegn Val í 
gær. Honum hefur gengið vel með grímuna. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG
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bmvalla.is

BM Vallá ehf
Breiðhöfða 3
110 Reykjavík 

Vörur okkar eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. 
Fáðu tilboð og gerðu verðsamanburð!

Sími: 412 5050
sala@bmvalla.is
Opið mánud.-föstud. 8-18

Terra
nýr valkostur fyrir veröndina

Valitor-bikar karla
Valur-ÍBV   2-3
0-1 Tryggvi Guðmundsson (8.), 0-2 Tryggvi Guð-
mundsson (14.), 0-3 Ian Jeffs (32.), 1-3 Guðjón 
Pétur Lýðsson, víti (41.), 2-3 Christian Mouritzen 
(49.).
Grindavík-HK    2-1
1-0 Magnús Björgvinsson (14.), 2-0 Magnús 
Björgvinsson (19.), 2-1 Hafsteinn Briem (32.)
Þróttur-Fram   3-1
1-0 Sveinbjörn Jónasson, víti (9.), 2-0 Sveinbjörn 
Jónasson, víti (34.), 2-1 Almarr Ormarsson (48.), 
3-1 Sveinbjörn Jónasson (60.)

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Fyrstu deildar lið Þrótt-
ar vann frækinn sigur, 3-1, gegn 
nágrönnum sínum í Fram í sextán 
liða úrslitum Valitor-bikarsins.

Sveinbjörn Jónasson, leik maður 
Þróttar, skoraði öll þrjú mörk liðs-
ins, en tvö þeirra gerði hann úr 
vítaspyrnum í fyrri hálfleik. Fram 
missti Alan Lowing út af með rautt 
spjald eftir um hálftíma leik og 
var róðurinn heldur erfiður fyrir 
Safamýrapilta eftir það. Framarar 
gáfust samt aldrei upp og léku á 
köflum fínan fótbolta.

„Við erum komnir í átta liða 
úrslit og þetta gerist vart betra,“ 
sagði markaskorarinn Sveinbjörn 

Jónasson eftir sigurinn í gær.
„Við bjuggumst við þeim 

ákveðnum í byrjun leiks og því 
lágum við nokkuð til baka en ætl-
uðum okkur að beita skyndisókn-
um. Þetta gekk allt fullkomlega 
upp og við náðum að skora tvö 
mörk í fyrri hálfleik. Manni líður 
hvergi betur en á vítapunktinum, 
þar er gott að vera,“ sagði Svein-
björn, sem skoraði tvö örugg mörk 
úr vítum áður en hann kláraði leik-
inn fyrir Þróttara í síðari hálfleik.

„Það er til lítils að vera í þessari 
keppni nema maður ætli sér alla 
leið og við erum að fara að taka 
dolluna“.

„Ég er bara virkilega svekktur,“ 
sagði Kristján Hauksson, fyrirliði 
Fram, eftir leikinn í gær.

„Það var slæmt að fá á sig þessar 
vítaspyrnur en ég held að það hafi 
verið réttur dómur í báðum tilvik-
um. Við stjórnuðum samt leiknum 
allan tímann þrátt fyrir að vera 
einum færri og það var ekki að sjá 
á vellinum að við værum fámenn-
ir. Við þurftum að sækja í síðari 
hálfleiknum og þá opnaðist vörn 
okkar of mikið þegar við fáum 
á okkur þriðja markið, en ég vil 
meina að við hefðum átt að koma í 
veg fyrir það,“ sagði Kristján.   
 - sáp

Þróttarinn Sveinbjörn Jónasson skoraði þrennu gegn Fram og var borubrattur:

Við ætlum okkur að taka dolluna

HEITUR Sveinbjörn Jónasson skoraði þrjú mörk gegn Fram í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

FÓTBOLTI Grindvíkingar tryggðu 
sér sæti í átta liða úrslitum 
Valitor-bikarsins með því að 
leggja HK að velli 2-1 á heimavelli 
sínum þrátt fyrir að leika einum 
færri allan seinni hálfleikinn.

Grindavík komst í 2-0 með 
tveimur mörkum Magnúsar 
Björgvinssonar á 14. og 19. mínútu 
en hleypti HK inn í leikinn þegar 
Hafsteinn Briem skoraði beint úr 
aukaspyrnu sem Óskar Pétursson 
hefði átt að verja.

„Þetta var of mikill göngu-
bolti í byrjun en svo fáum við tvö 
fín mörk og þá dettum við aftur 
niður í göngubolta og svæfum 
okkur sjálfa og missum einbeit-
ingu. Við hleypum þeim inn í leik-
inn með aulamarki og svo með 
því að láta reka mann út af. Þá 
vitum við að seinni hálfleikurinn 
verður strembinn,“ sagði Ólafur 
Örn Bjarnason, þjálfari Grinda-
víkur, eftir leikinn, en Bogi Rafn 
Eggerts son fékk rauða spjaldið í 
uppbótartíma fyrri hálfleiks fyrir 
glórulausa tveggja fóta tæklingu á 
vallarhelmingi HK.

HK náði ekki að nýta sér liðs-
muninn þó að liðið hafi skapað sér 
nokkur ákjósanleg færi.

Ragnar Gíslason, þjálfari HK, 
taldi að sínir menn væru hrein-
lega ekki vanir því að fá svona góð 
færi eftir afleita byrjun sumars-
ins í fyrstu deildinni.

„Við áttum allan séns á að jafna 
leikinn en það vantaði smá meiri 
greddu inni í teig. Ég veit ekki 
hvort menn eru of óvanir því að 
vera í þessum færum en við höfð-
um allan séns á að jafna þennan 
leik, ef ekki meira,“ sagði Ragnar 
að leiknum loknum. - gmi

Tíu Grindvíkingar mörðu HK:

Grindavík slapp 
með skrekkinn

SLUPPU MEÐ SKREKKINN Ólafur Örn og 
lærisveinar hans rétt mörðu botnlið 1. 
deildar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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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

ÚTVARP FM

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

18.15 Að norðan Fjölbreyttur þáttur um 
norðlenskt mannlíf.

20.00 Randver og gestagangur 
Randver fær til sín góða gesti.

20.30 Veiðisumarið Jónsmessu straumur 
og laxaveisla.

21.00 Fiskikóngurinn Kristján Berg eldar 
það sem hann selur.

21.30 Bubbi og Lobbi Sigurður G og 
Guðmundur Ólafsson ræða gang mála í 
stjórmálum.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn.

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Rachael Ray (e)

08.45 Dynasty (3:28) (e)

09.30 Pepsi MAX tónlist

17.25 Rachael Ray

18.10 How to Look Good Naked - 
Revisited (2:3) (e)

19.00 The Marriage Ref (5:12) (e)

19.45 Will & Grace (25:25) Endursýn-
ingar frá upphafi á þessum frábæru gaman-
þáttum.

20.10 Top Chef (5:15)

21.00 Blue Bloods (21:22) 

21.45 America‘s Next Top Model - 
LOKAÞÁTTUR (13:13) 

22.35 Green Room with Paul Pro-
venza (2:6)

23.05 The Real L Word: Los Ange-
les (5:9)

23.50 Hawaii Five-0 (16:24) (e)

00.35 Law & Order: Los Angeles 
(13:22) (e)

01.20 CSI: Miami (10:24) (e)

02.05 Will & Grace (25:25) (e)

02.25 Blue Bloods (21:22) (e)

03.10 Pepsi MAX tónlist

15.30 Evrópumót landsliða undir 21 
árs (Undanúrslit) Bein útsending.

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Fréttir

18.30 Veðurfréttir

18.35 Evrópumót landsliða undir 21 
árs (Undanúrslit) Bein útsending.

20.40 Víkingalottó

20.45 Evrópumót landsliða - saman-
tekt

20.55 Sakborningar – Saga Alison 
(6:6) (Accused) Í þessari bresku þáttaröð er 
í hverjum þætti rifjuð upp saga sakbornings 
sem bíður þess í fangelsi að verða leiddur 
fyrir dóm. Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Golf á Íslandi Golfþættir fyrir alla 
fjölskylduna, þá sem spila golf sér til ánægju 
og yndisauka og líka þá sem æfa íþróttina 
af kappi.  

22.50 Aftur til fortíðar - Blómabörnin 
fyrr og nú (Back to the Garden: Flower 
Power Comes Full Circle)

23.50 Evrópumót landsliða undir 21 
árs (Undanúrslit) (e)

01.30 Landinn (e)

02.00 Fréttir (e)

02.10 Dagskrárlok

06.00 ESPN America

07.00 US Open 2011 (2:4)

12.00 Golfing World

12.50 Golfing World

13.40 US Open 2011 (2:4)

18.00 Golfing World

18.50 Inside the PGA Tour (24:42)

19.20 LPGA Highlights (6:20)

20.40 Champions Tour - Highlights 
(10:25)

21.35 Inside the PGA Tour (25:42)

22.00 Golfing World

22.50 PGA Tour - Highlights (22:45)

23.45 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 The Doctors

10.15 Lois and Clark (21:22)

11.00 Cold Case (23:23)

11.50 Grey‘s Anatomy (10:24)

12.35 Nágrannar

13.00 In Treatment (35:43)

13.25 Chuck (12:19)

14.15 Pretty Little Liars (20:22)

15.00 iCarly (18:45)

15.25 Barnatími Stöðvar 2

17.05 Bold and the Beautiful

17.30 Nágrannar

17.55 The Simpsons (12:21)

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.06 Veður 

19.15 Two and a Half Men (14:24)

19.40 Modern Family (7:24)

20.05 Gossip Girl (19:22)

20.50 Off the Map (3:13) Framleiðend-
ur Grey‘s Anatomy færa okkur nýjan hörku-
spennandi og dramatískan þátt um lækna 
sem starfa í litlum bæ í frumskógum Suður-
Ameríku. Sex ungir læknar bjóða sig fram til 
að starfa á læknastöð í bænum af hugsjón 
en líka til að flýja sín persónulegu vandamál. 
Stofnandi læknastöðvarinnar, Ben Keeton, 
hefur náð miklum frama sem skurðlæknir 
í Kaliforníu en ákvað að gefa ferilinn upp á 
bátinn til þess að sinna köllun sinni.

21.35 Ghost Whisperer (15:22) 

22.20 The Ex List (10:13)

23.05 Sex and the City (9:20)

23.35 NCIS (19:24)

00.20 Fringe (17:22)

01.05 Glastonbury

03.20 Medium (6:22)

04.05 Love at Large

05.40 Gossip Girl (19:22)

08.00 Naked Gun 2½: The Smell of Fear

10.00 It‘s Complicated

12.00 Lína Langsokkur

14.00 Naked Gun 2½: The Smell of Fear

16.00 It‘s Complicated

18.00 Lína Langsokkur

20.00 Shooting Gallery

22.00 Eagle Eye

00.00 The Number 23

02.00 Snow Angels

04.00 Eagle Eye

06.00 The Ex

19.30 The Doctors

20.15 The New Adventures of Old 
Christine (5:22)

20.35 The New Adventures of Old 
Christine (6:22)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Modern Family (22:24) Önnur 
þáttaröðin um líf þriggja tengdra en ólíkra nú-
tímafjölskyldna, hefðbundinnar 5 manna fjöl-
skyldu, samkynhneigðra manna sem eru ný-
búnir að ættleiða dóttur og svo pars af ólík-
um uppruna þar sem eldri maður hefur yngt 
upp í suðurameríska fegurðardís.  Í hverjum 
þætti lenda fjölskyldurnar í ótrúlega fyndnum 
aðstæðum sem við öll könnumst við að ein-
hverju leyti.

22.15 Bones (13:23) 

23.00 Hung (10:10) 

23.30 Bored to Death (3:8)

00.00 Daily Show: Global Edition

00.25 The New Adventures of Old 
Christine (5:22)

00.45 The New Adventures of Old 
Christine (6:22)

01.10 The Doctors

01.50 Fréttir Stöðvar 2 

02.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Valitor-mörkin 2011

08.05 Valitor-mörkin 2011

17.25 Unglingaeinvígið í Mosfellsbæ

18.15 Meistaradeild Evrópu: Arsenal 
- Barcelona

20.05 Arnold Classic Sýnt frá Arnold 
Classic mótinu en á þessu magnaða móti 
mæta flestir af bestu og sterkustu líkams-
ræktarköppum veraldar, enda Arnold Classic 
eitt stærsta mót sinnar tegundar í heiminum.

20.50 Guru of Go Mögnuð heimildar-
mynd um körfuboltaþjálfarann Paul West-
head, sem brenndi allar brýr að baki sér í 
NBA þar sem hann hafði orðið meistari með 
Magic og Kareem hjá LA Lakers. Hann tók 
við háskólaliðinu Loyola Marymount og full-
komnaði þar leikkerfi sitt sem vakti mikla at-
hygli og var byggt upp á miklum hlaupum og 
hröðum sóknarleik. Aðalstjarna liðsins þoldi 
ekki álagið og lést úr hjartaáfalli á vellinum.

21.40 Guðjón Valur Sigurðsson Þá er 
komið að þriðja þættinum í þessari mögn-
uðu seríu þar sem skyggnst verður inn í líf 
fremstu atvinnumanna þjóðarinnar. Nú er 
röðin komin að einu af óskabarni þjóðarinn-
ar, Guðjóni Vali Sigurðssyni, sem leikur með 
Rhein Neckar Löwen í Þýskalandi.

22.20 Meistaradeild Evrópu: 
Barcelona - Arsenal

18.15 Wigan - Chelsea Útsending frá leik 
Wigan og Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.

20.00 Premier League World Áhuga-
verður þáttur þar sem enska úrvalsdeild-
in er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu og 
skemmtilegum hliðum.

20.30 Gullit Einn af þeim allra bestu, 
Ruud Gullit verður i sviðsljosinu að þessu 
sinni.

21.00 Copa America - upphitun Hitað 
upp fyrir Copa America 2011. Þetta er í 43. 
sinn sem þessi keppni er haldin. Handhaf-
ar bikarsins eru Brasilíumenn sem lögðu 
Argentínumenn í úrslitaleiknum fyrir fjórum 
árum, 3-0, en þá fór keppnin fram í Vene-
súela.

21.50 PL Classic Matches: Arsenal - 
Man United, 1998 

22.20 Man. Utd - Arsenal

> Michelle Monaghan
„Allar leikkonur vilja fá tækifæri til að 
leika eitthvað annað en fórnarlömb 
eða konur í vanda.“
Michelle Monaghan leikur í spennu-
myndinni Eagle Eye, sem fjallar um 
ungan mann og konu sem flækjast inn 
í aðgerðir hryðjuverkasamtaka og 
er sýnd á Stöð 2 bíói kl. 22.

Sýn mín á þjóðhátíðardag okkar Íslendinga, 17. júní, hefur breyst 
mikið undanfarin ár og þá helst vegna þess að ég er komin yfir þann 
spenning að fá blöðru og sleikjó. Sama má segja um aðrar hátíðir, 
ég á oft erfitt með að finna að það sé virkilega hátíðardagur fyrr en 

ég fæ sem dæmi páskaegg eða jólamat. 
Í síðastliðinni viku var sjálfur þjóðhátíðardagurinn og fann 

ég sterkt fyrir þessari tilfinningu. Ég reyndi hvað ég gat að finna 
fyrir hátíðleika og eftir að hafa þrammað niður í bæ, keypt mér 
ís, kíkt í kaffi og grillað fann ég enga öðruvísi tilfinningu en 
á góðum frídegi. Það var ekki fyrr en ég gekk framhjá sjón-
varpinu og sá að RÚV sýndi íslenska kvikmynd að ég fann að 
það var hátíðardagur. Frá æsku minni hafa íslenskar myndir 
verið sýndar í sjónvarpinu á öllum betri dögum og vekja þær 
alltaf upp hátíðleika hjá mér. Þennan daginn var kvikmyndin 
Sveitabrúðkaup frá árinu 2008 á dagskrá og sýndi á afar ýktan 
hátt íslenskan raunveruleika fyrir hrun. Á þeim árum þótti 

nauðsynlegt að gifta sig úti á landi og að sjálfsögðu var veislan hald-
in í bænum. Ekki var það nógu stressandi fyrir brúðhjón myndarinnar 
heldur vissi brúðguminn ekki hvert förinni var heitið og fór meirihluti 
myndarinnar í leit að sjálfri kirkjunni með tilheyrandi fjaðrafoki. 

Efni myndarinnar er ekki aðal atriði þessa pistils heldur hversu 
frábært það er að geta alltaf séð 
íslenskar kvikmyndir yfir hátíðir. 
Kannski fylltist ég líka örlítilli 
þjóðerniskennd með áhorfinu 
og fann enn frekar fyrir tilefni 
dagsins, stofnun lýðveldisins 
Íslands árið 1944. Ég klæddi 
mig allavega í jakka og skó, 
náði endanum af tónleikunum 

á Arnarhóli og þrammaði um 
bæinn full af hátíðleika.

VIÐ TÆKIÐ HALLFRÍÐUR ÞÓRA TRYGGVADÓTTIR FINNUR HÁTÍÐLEIKA Í ÍSLENSKUM KVIKMYNDUM

17. júní kom með Sveitabrúðkaupi
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri 
upplýsingar, meiri umræða, meira líf, meiri 
íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á Vísi.

Meiri Vísir.

Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu fréttir, ítarlega umfjöllun og gagnlegar 
upplýsingar um veiði, hvort heldur sem er stangveiði eða skotveiði. Fylgstu með í sumar og 
nýttu þér allt sem Vísir hefur upp á að bjóða.

TJÖLDIN FÁST Í
TJALDALANDI

NÁÐU ÁRANGRI. ÚTILÍF – HOLTAGÖRÐUM. GLÆSIBÆ. KRINGLUNNI. SMÁRALIND. WWW.UTILIF.

TJALDALAND ÚTILÍFS ER VIÐ HLIÐINA Á TBR-HÖLLINNI VIÐ GLÆSIBÆBB
UPPSETT TJÖLD TIL SÝNIS ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL. 10-17. FLEIRI UPPLÝSINGAR Á WWW.UTILIF.IS

VEV RÐÐ: 323232.9.9.990909090 // 339.9.9.9 9999990 00 0 KKKKRRR..
HIGHIGHH PE P AK AK COMMMO O 
4 O4 OG 6G  MAANNA
TTvískipt innrratjald memeðð fortrttjaljaljalj dididi TTT
á millilli. i Vatnnsvörn 2.2.000 0 mm.mm.  
YfirYfirfi límlímímdirdirdir sa umamar. r. HæðHæð 19 190/20/200 00 cm.cm.

VERÐ: 29.990 KR.
HIGH PEAK IKARIA 4 MANNA
Braggatjald með áföstum dúk. Stöðugt
í vindi. Vatnsvörn 3.000 mm. Yfirlímdir 
saumar. 2 inngangar. Hæð 130 cm.

TILBOÐ: 1414.4.4909  KR.
HIGIGHH PEEAKAK NNEVAEVADA DA 3 MANNA
Sígigilt t 3 3 mannna ka kúluúlutjatjald ld meðmeð fo f rtjaldi. 
Vatntnsvösvörn 2.0000 00 mm.mm. Yfi Yfirlírlímdimdir sr sauma ar. 
HæðHæð 12120 c0 cm.
AAlmelmennt veverð:rð  16.990 k0 krr. 

VEVERÐRÐ: : 1919.99. 9090 / / 2 23333.9990 0 KKR.R.
HIGHIGH PEPEAK K CAVCAVE E
2 O2 OG 3G 3 MANNAA
GGöngöngutjut ald sem er aauðvelt í upppuppssesetettninningu gu 
og g aðeaðeins 2,2 9 kg. g. VVatnsvörn 2.0000000 0 mm.mm.  
YfiYfirlímmdirdir saumamar. r Fíbersúlur. Hææð æð æ 90 90 cm.cm.

VVEVEVV RÐR : 54.990 KR.
TTHHE E NNORTH FACE
TADTADPPOLE 2 MANNA
Léttétt gö göngutjald 2,4 kg. Vatnsvörn 
1.5500 0 mm taffeta. Botn 5.000 mm 
tafaffetf a. a ÁÁlsúlur. Hæð 100 cm.

TILBOÐ: 51.990 KR.
HIGH PEAK DENALI 3 MANNA 
Göngutjald með góðu fortjaldi. Vatns-
vörn 4.000 mm. Botn 5.000 mm. 
Álsúlur. Hæð 120 cm. Þyngd 4,35 kg.
Almennt verð: 64.990 kr.

TILBOÐ: 4 45.5.9990 KKR.R
HIGHIGH HH PE PEAK AANNCCONAONA 5  5 MANMANNANA
RRRúmgúmgmgm ottotto  fjölskyldutjald. VVatnatnsvösvörn rn 3.03.000
mmmmm.mm. Yfi Yfirlírlímdimdir sr saumaumar. Dúkur 
í fí fortortjaljaldi.di. 2  2 inninnganganggar. Hæð æð 200200 cm cm..
AAlmelmenntnnt ve verð:rð: 54 54.99.990 k0 kr. r. 

TILBOÐ: 7 7 9.9 999990 000 KR.
ACA ADIA 555-7-7 -7 MANNA N
Rúmggottott fj fjölsölskylkyldutjalj d með áföstum 
gólgólfdúfdúk. k. AAAuðvelt í uppsetningu miðað við 
stæstæææææst ðrð.rð.ð.ð  VVVatatatnaa svörn 3.000 mm. Yfirlímdir VVVVVV
sausauuua marmarmar. 2. 2. 22 in ngangar. Hæð 190 cm.
AAlmlmememenntnntnn  verð: 99.990 kr. 

Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

06.39 Morgunútvarp hefst 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.03 Vítt og breitt 
07.30 Fréttayfirlit 08.00 Morgunfréttir 08.05 
Morgunstund með KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 
Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45 Morgunleikfimi 
10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 10.13 Tríó 11.00 
Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttir 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50 
Dánarfregnir 13.00 Í boði náttúrunnar 14.00 Fréttir 
14.03 Tónleikur 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: 
Hin hljóðu tár 15.25 Skorningar 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Eyðibýlið 17.00 Fréttir 17.03 
Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 
Í lok dags 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Stefnumót 20.00 Leynifélagið 20.30 Út um 
græna grundu 21.30 Kvöldsagan: Njáls saga 22.00 
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 
22.15 Konungur slaghörpunnar: Franz Liszt 23.05 
Fjármálamiðstöðin Ísland 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

12.10 Keeping Up Appearances  12.40 ‚Allo ‚Allo!  
13.10 ‚Allo ‚Allo!  13.45 ‚Allo ‚Allo!  14.15 The 
Weakest Link  15.00 The Weakest Link  15.50 
Fawlty Towers  16.25 ‚Allo ‚Allo!  16.55 ‚Allo ‚Allo!  
17.30 New Tricks  18.20 New Tricks  19.10 Top 
Gear  20.00 Jack Dee Live at the Apollo  20.45 
The Catherine Tate Show  21.15 Little Britain  21.45 
Coupling  22.15 Jack Dee Live at the Apollo  23.00 
New Tricks  23.50 New Tricks  00.45 Top Gear  
01.35 Jack Dee Live at the Apollo  02.20 The 
Catherine Tate Show  02.50 Little Britain

12.30 Hammerslag Sommermix  13.00 DR 
Update - nyheder og vejr  13.10 Aftenshowet  
14.00 Byggemand Bob  14.10 Redningsbåden 
Rolf  14.15 Peddersen og Findus  14.30 Carsten 
og Gittes Vennevilla  14.45 Kasper & Lise  15.00 
De uheldige helte  15.50 DR Update - nyheder og 
vejr  16.00 Vores Liv  16.30 TV Avisen med Sport  
17.05 Aftenshowet  18.00 Ved du hvem du er?  
19.00 TV Avisen  19.25 Penge  19.50 SportNyt  
20.00 Vi mødes i retten  20.50 Onsdags Lotto  
20.55 Ross Kemp in Afghanistan

09.45 Urter  10.05 Filmavisen 1960  10.15 Berlin, 
Berlin  10.40 Berlin, Berlin  11.05 Ut i naturen  
11.35 Niklas‘ mat  12.05 Grønn glede  12.35 
Norge rundt  13.00 Derrick  14.00 Et land i brun 
saus  14.30 Hvilket liv!  15.00 NRK nyheter  15.10 
Poirot  16.00 Oddasat - nyheter på samisk  16.05 
Nyheter på tegnspråk  16.10 Tilbake til 60-tallet  
16.40 Distriktsnyheter  17.30 Herskapelig redn-
ingsaksjon  18.20 Luftens helter: Take off  18.45 
Vikinglotto  18.55 Distriktsnyheter  19.30 Oslo 
Skishow  20.30 4-4-2  21.00 Kveldsnytt

13.10 Gomorron Sverige  14.00 Rapport  14.05 
Owe Thörnqvist Mr Boogieman  15.05 Rias - fjor-
dlandskap i Korea  15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  
16.10 Regionala nyheter  16.15 En svensk sommar 
i Finland  16.55 Via Sverige  17.10 Kulturnyheterna  
17.20 Sverige i dag sommar  17.30 Rapport  17.52 
Regionala nyheter  18.00 Uppdrag Granskning  
19.00 The Tudors  19.50 Undercover Boss  20.35 
Bored to Death  21.05 Kvinnor som älskar  22.35 
Vem tror du att du är?  23.20 Rapport  23.25 
Ouppklarat

Það gengur á ýmsu hjá fordekruðu 
unglingunum á Manhattan í kvöld. 
Serena býður Charlie að njósna 
um Blair og Dan. Nate aðstoðar 
Rainu að finna móður hennar 
og Chuck kemst á snoðir um 
skuggalega fortíð föður síns.

STÖÐ 2 KL. 20.05
Gossip Girl
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„Vegamót eru einn af mínum 
uppáhaldsveitingastöðum á Ís-
landi. Pastrami-beyglan klikkar 
sjaldan í hádeginu.“

Elísabet Gunnarsdóttir, nemi og 
tískubloggari 

Kvöldstund með Steinda Jr. og treyj-
ur frá Chelsea-stjörnunum Frank 
Lampard og John Terry eru meðal 
hluta sem boðnir verða upp í Vest-
mannaeyjum um helgina í tengslum 
við árlegt góðgerðamót Hermanns 
Hreiðarssonar landsliðsfyrirliða. 
Mótið fer fram á laugardaginn 
og má reikna með mikilli veislu í 
Eyjum eins og undanfarin ár.

Rútur Snorrason hefur verið Her-
manni innan handar við skipulagn-
ingu mótsins. Hann segir að ekki 
hafi gengið upp að fá þekkta erlenda 
knattspyrnustjörnu til að keppa í ár 
en Sol Campbell, fyrrverandi leik-
maður Arsenal, sýndi listir sínar 
á Vestmannaeyja vellinum fyrir 

tveimur árum. „Hins vegar kemur 
búningastjóri Chelsea með flott-
ar treyjur frá félaginu sem seldar 
verða á uppboði,“ segir Rútur, sem 
bindur vonir við að þær verði árit-
aðar af stjörnunum sjálfum.

Eins og vanalega verða lands-
frægir kappar meðal keppenda, en 
meðal þeirra má nefna Auðun Blön-
dal og Loga Geirsson. Þá lítur dags-
ins ljós eitt þyngsta og vöðvamesta 
holl íslenskrar golfsögu þegar Egill 

Gillzenegger og sjálf-
ur Gazman slá upphafs-
höggin sín á fyrsta teig á 
laugardaginn. Íslenskar knatt-
spyrnuhetjur verða að sjálf-
sögðu ekki langt undan; Eiður 
Smári, Heiðar Helguson og 
Ívar Ingimarsson hafa allir 
boðað komu sína sem og 
nokkrir leikmenn  U21 
landsliðsins. - fgg

SMEKKLEGIR Hermann Hreiðarsson hefur haldið góðgerða-
mót í golfi undanfarin ár. Að þessu sinni verða treyjur frá 
Chelsea og kvöldstund með Steinda Jr. meðal þess sem 

boðið verður upp um kvöldið. Eiður Smári verður meðal 
keppenda.

„Við verðum með fjögurra daga 
hátíð í anda Hróarskeldu, þar sem 
íslensk bönd koma og spila sína 
tónlist,“ segir Dagmar Erla Jónas-
dóttir, vaktstjóri á Dönsku kránni. 
Skemmtistaðirnir Danska kráin og 
Prikið hafa tekið höndum saman 
og halda eins konar tónlistarhátíð 
frá 30. júní til 3. júlí, en um sömu 
helgi er Hróarskelduhátíðin hald-
in í Danmörku. Fjölmargir íslensk-
ir listamenn og hljómsveitir ætla 
að spila á hátíðinni hér heima en 
þar má nefna Vicky, Kiriyama 
Family, Árstíðir, Andvara, For-
eign Monkeys, Ellen Kristjánsdótt-
ur og Pétur Hallgrímsson, Emmsjé 
Gauta, Forgotten Lores, Blaz Roca, 
XXX Rottweiler og marga fleiri. 

Dagmar segist vona að hægt 
verði að hafa einhverja tónleika 
utandyra. „Við viljum reyna að 
vera úti á föstudag og laugardag, 
en staðirnir eru hlið við hlið svo 
það er auðvelt að flakka á milli,“ 
segir Dagmar, og bætir við að 
hugmyndin að hátíðinni sé einfald-
lega að hafa gaman. „Það er frítt 

á alla tónleikana, en við verðum 
með armbönd til sölu sem gilda 
sem afsláttur af bjór en armband-
ið kostar 1.000 krónur.“ Nánari 

upplýsingar um hljómsveitir 
og tímasetningar er að vænta á 
Facebook-síðu Dönsku kráarinnar 
og Priksins.  - ka

Hátíð í anda Hróarskeldu

SKIPULEGGUR TÓNLISTARVEISLU Dagmar Erla Jónasdóttir, vaktstjóri á Dönsku kránni, 
er ein þeirra sem skipuleggur tónlistarhátíð í anda Hróarskeldu dagana 30. júní til 3. 
júlí.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kvöldstund með Steinda á uppboði í Eyjum

Allt sem þú þarft

*Meðan birgðir endast

Þú færð Fréttablaðið á 16 stöðum á Austurlandi.

Það er engin ástæða til að missa af neinu í sumar. Fréttablaðið er aðgengilegt 

um land allt. Því er dreift ókeypis í lúgur og kassa á kjarnadreifingarsvæði okkar. 

Auk þess er það selt í lausasölu á kostnaðarverði á 120 sölustöðum um land allt. 

Þú getur alltaf fengið Fréttablaðið beint í símann, fartölvuna eða 

spjaldtölvuna hvar sem er og hvenær sem er á Vísi.is eða fengið það sent 

með tölvupósti daglega.

Nánar um dreifinguna má lesa á visir.is/dreifing.

Það fá allir afmælisblöðru* 
á sölustöðum Fréttablaðsins 

um land allt.

Fjöldi lausasölustaða á Austurlandi

Jákvæðar fréttir 
fyrir sumarið

Mónakó, Bakkafirði
N1, Vopnafirði
Olís, Fellabær
N1 Þjónustustöð, Egilsstöðum
Bónus, Egilsstöðum
Samkaup Úrval, Egilsstöðum
Samkaup Strax, Seyðisfirði
Olís, Reyðarfirði
Grillskálinn Orka, Reyðarfirði

Krónan, Reyðarfirði
Shell skáli, Eskifirði
Samkaup Strax, Eskifirði
Kaffihúsið Eskifirði
Olís, Neskaupstað
Samkaup Úrval, Neskaupstað
Samkaup Strax, Fáskrúðsfirði

Alexander Briem, stjarnan úr 
Gauragangi, var beðinn um að 
senda inn myndbandsprufu fyrir 
hlutverk Jeffs Buckley sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
en til stendur að gera kvikmynd 
um bandaríska tónlistarmanninn. 
Vera Sölvadóttir leikstýrði pruf-
unni og lítill hópur fólks kom að 
gerð hennar en mikil leynd hefur 
hvílt yfir verkefninu. Hvorki Alex-
ander né móðir hans, útvarpskon-
an Sigríður Pétursdóttir, vildu tjá 
sig um málið við Fréttablaðið. 

Alexander fékk frábæra dóma 
fyrir frammistöðu sína sem 
Ormur Óðinsson í kvikmyndinni 
Gauragangur. Alexander hefur 
aldrei farið leynt með þann draum 
sinn um að verða leikari á stóra 
sviðinu og er þar að auki mikill 
Buckley-aðdáandi. Til að mynda 
komst Fréttablaðið yfir myndband 
á vefsíðunni Vimeo.com þar sem 
Alexander syngur lag eftir Buck-
ley á útskriftartónleikum. Eftir 
því sem Fréttablaðið kemst næst 
fékk Alexander sendar tvær senur 
úr myndinni og fyrirmæli um að 
leika lag á gítar og syngja í ann-
arri senu. Það mátti þó ekki vera 
Hallelujah, þekktasti slagari tón-
listarmannsins. Tökurnar fóru 
fram í síðustu viku og voru send-
ar út til Bandaríkjanna í þessari 
viku. Ekki liggur fyrir hvenær 
svör berast.

Jeff Buckley var mörgum 
harmdauði þegar hann lést langt 
fyrir aldur fram hinn 29. maí 
1997. Hann drukknaði í Wolf 
River-höfninni við Mississippi-
fljótið en hann var þá að vinna að 
nýrri plötu. Buckley tókst aðeins 
að gefa út eina plötu, Grace, sem 
hlaut einróma lof gagnrýnenda og 
er enn í hávegum höfð. 

Kvikmynd um tónlistarmann-
inn hefur verið lengi í bígerð og 
Twilight-leikarinn Robert Pattin-
son var nýlega orðaður við hlut-

ALEXANDER BRIEM:  LÆTUR REYNA Á STÓRA DRAUMINN

Prófaður sem Jeff Buckley

Í FLOTTUM HÓPI
Alexander Briem var 
beðinn um að senda inn 
myndbandsprufu af sér í 
hlutverki Jeffs Buckley. Til 
stendur að gera kvikmynd 
um tónlistarmanninn, en 
meðal þeirra sem 
hafa verið 
orðaðir við 
hlutverkið 
eru Robert 
Pattinson 
og James 
Franco.

verkið. Þá hefur James Franco, 
sem tilnefndur var til Óskars-
verðlauna í ár fyrir leik sinn í 127 

Hours, einnig verið nefndur sem 
hugsanlegur möguleiki.

 freyrgigja@frettabladid.is



STÓRMYND SUMARSINS!

VINNINGAR AFHENTIR Í ELKO LINDUM. 149 KR/SKEYTIÐ. MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.   

WWW.SENA.IS/MRPOPPERS

9. HVER
VINNUR!

FJÖLDI 
AUKAVINNINGA

FULLT AF VINNINGUM:

BÍÓMIÐAR
TÖLVULEIKIR - DVD MYNDIR - GOS OG FLEIRA!

KOMIN Í BÍÓ!

SENDU SMS SKEYTIÐ
ESL PEN Á NÚMERIÐ 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!VILTU
VINNA 
MIÐA?
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

Tveir brekkusöngvar Árna
Þingmaðurinn Árni Johnsen mun 
ekki einungis sjá um brekkusöng-
inn í Eyjum þetta árið því hann 
sér einnig um brekkusönginn á 
fjölskyldu- og skeljahátíðinni í 
Hrísey í Eyjafirði. Sú hátíð fer fram 
að venju þriðju helgina í júlí, 15. til 
17. júlí. Þá lýsir Hrísey yfir fullveldi 
og fólk frá fastalandinu getur gerst 
hríseyskur ríkis-
borgari að lokinni 
tollskoðun sem fer 
ávallt fram við komu 
til eyjarinnar. 
Einnig er árlega 
fagnað upp-
skeru Norður-
skeljar, sem 
sér um ræktun 
kræklings í 
Eyjafirði, með 
viðeigandi 
átveislu.

Átakastjórnmál
Mikil dramatík var á borgar-
stjórnarfundi í gær þar sem stóryrði 
gengu á báða bóga í afgreiðslu á 
umdeildri sameiningu fagsviða. 
Fulltrúar minnihluta og meirihluta 
deildu hátt um vilja meirihlutans til 
samráðs þannig að nýkjörinn for-
seti borgarstjórnar, Elsa Yeoman, 
mátti taka á öllu sínu til að hafa 
stjórn á ræðumönnum. Eftir harða 
sennu þar sem Hanna Birna 
Kristjánsdóttir, oddviti sjálfstæðis-
manna, sakaði fulltrúa meirihlutans 
meðal annars um að fara á svig við 

reglur gerði for-
seti fundarhlé. 
Að því loknu 
sljákkaði í 

fólki og minnti 
hún fulltrúa á 

að gæta að 
málflutningi 
sínum. Hélt 
fundurinn 
áfram án 
upphrópana 
eftir það.   
 - fb, þj

ÓDÝRT 
FYRIR ALLA!

Hjónin Knútur og Helena rækta tómata á Friðheimum í Reykholti.  
Þau eru einu garðyrkjubændurnir sem rækta plómutómata allt árið um 
kring en auk þeirra rækta þau hefðbundna tómata og konfekttómata.  

Á Friðheimum gefst gestum tækifæri til að skoða gróðurhúsin 
og kynna sér hvernig tómatarækt gengur fyrir sig.

Yfirburðir Fréttablaðsins 
á dagblaðamarkaði
staðfestir

Allt sem þú þarft
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Fréttablaðið og Morgunblaðið 
kemur út sex daga vikunnar, á 
meðan DV kemur út þrisvar í viku 
og  Fréttatíminn einu sinni.

Prentmiðlakönnun 
Capacent Gallup.
Janúar til mars 2011, meðallestur á 
tölublað 18–49 ára.

1 Mál Müller til ákæruvaldsins

2 Lögregla sökuð um að 
skilja mann tvívegis eftir í 
óbyggðum

3 Bubbi Morthens endurheimti 
þýfi fyrir Hugleik

4 Grímuklæddir menn rændu 
tveimur stúlkubörnum í 
Noregi

5 Sprauta vatni á smábátana 
svo ferjan komist áfram
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