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Sameinaðir skólar fá ný nöfn
Nöfn gróinna skóla og leikskóla verða ekki notuð á sameinaðar skólastofnanir í Reykjavík. Fræðslustjóri
segir nauðsynlegt að stjórnsýslueiningar hafi eitt nafn, en telur þó víst að gömlu nöfnin muni halda sér.
SKÓLAMÁL Menntaráð Reykjavík-

Á suðrænar slóðir
Birgitta Haukdal flytur með
fjölskylduna til Barcelona.
fólk 62

Að breytast í tröllkarl
Brian Pilkington á þrjátíu
ára útgáfuafmæli.
tímamót 36

ur samþykkti í síðustu viku tillögu um að við sameiningu leikskóla eða grunnskóla verði fundið
nýtt nafn á nýjan skóla. Það mun
strax hafa áhrif á fjölmarga skóla
þar sem fyrsta lota sameininga í
skólakerfi borgarinnar tekur gildi
strax á morgun.
Ragnar Þorsteinsson, fræðslustjóri í Reykjavík, segir í samtali við Fréttablaðið að þrátt fyrir
þetta sé um leið líklegt að gömlu
nöfnin fái að halda sér. „Stjórnsýslueiningin mun skipta um nafn
en ég held að íhaldssemi okkar
sé það mikil að við munum halda
gömlu nöfnunum líka,“ segir Ragnar og vísar til nágrannabæjarins
Seltjarnarness, þar sem enn sé
talað um Valhúsaskóla og Mýrarhúsaskóla þótt þeir hafi sameinast.

Hvað eiga skólarnir að heita?
Leikskólar
Arnarborg og Fálkaborg
Ásborg og Hlíðarendi
Barónsborg, Lindarborg
og Njálsborg
Drafnarborg og Dvergasteinn
Foldaborg, Foldakot og
Funaborg
Furuborg og Skógaborg

Hamraborg og Sólbakki
Hálsaborg og Hálsakot
Hlíðaborg og Sólhlíð
Holtaborg og Sunnuborg
Laugaborg og Lækjaborg
Grunnskólar og leikskólar
Ártúnsskóli og leikskólinn Kvarnaborg

Ragnar segist ekki óttast neikvæð viðbrögð vegna þessara
breytinga þrátt fyrir að mörgum þyki auðvitað vænt um gömlu
nöfnin. Einn grunnskóli hefur
þegar skipt um nafn. Öskjuhlíðarskóli og Safamýrarskóli sameinuðust í húsnæði þess fyrrnefnda

Fossvogsskóli og leikskólinn Kvistaborg (árið
2013)
Grunnskólar
Korpuskóli og Víkurskóli
Borgarskóli og Engjaskóli
Álftamýrarskóli og
Hvassaleitisskóli

og heitir nýi skólinn Klettaskóli.
Ragnar segist engin viðbrögð hafa
fengið við þeirri breytingu.
Hann bætir við að þörf sé á nýju
nafni vegna þess að sérstök stjórnsýsla í kringum sameinaða stofnun
kalli á eitt nafn. Auk þess þyki það
ekki góð hugmynd að hygla einu

eldra skólanafni umfram annað.
Skipaður verður starfshópur um
ný nöfn á skólana, en leitað verður
hugmynda frá grenndarsamfélagi
hvers skóla áður en ákvarðanir
verða teknar.
Menntaráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks voru ekki sáttir við tillöguna og sögðu í bókun á fundi
ráðsins að þeir hefðu frekar kosið
að sameinaðir skólar hefðu val
um hvort ný nöfn væru tekin upp
eða þeim gömlu haldið. „Til að
mynda er ekki endilega eðlilegt
að leikskólarnir Berg og Bakki
sem eru sameinaðir og staðsettir
tugi kílómetra frá hvorum öðrum
[í Grafarvogi og á Kjalarnesi] séu
með sömu nöfnin,“ segir í bókuninni. Þessir leikskólar skiptu þó
um nafn í byrjun maí og heita nú
Bakkaberg.
- þj

Æfir notendur EVE Online:

CCP gæti orðið
af milljónum

Söguleg lægð

FÓLK Rúmlega 5.500 notend-

Íslenska karlalandsliðið í
knattspyrnu hefur aldrei
verið neðar á styrkleikalista
FIFA.
sport 54

veðrið í dag
9

8
10
13
10

BJARTVIÐRI Í dag verður fremur
hæg austlæg eða breytileg átt. Víða
bjartviðri og léttir til N- og A-lands.
Hiti 7-18 stig, hlýjast V-til.
VEÐUR 4

BLÆS UM BÖRNIN Ýmislegt skrýtið og skemmtilegt er að finna í Vísindaveröld Húsdýragarðsins.
Anna Helga fékk að reyna hve kröftuglega loftið getur blásið með réttum græjum, en hún var á námskeiði í
garðinum með vinum sínum. Trauðla kemst hún í öflugri hárþurrku.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
ESA metur kaup Íbúðalánasjóðs á fasteignaveðlánum ólögmæta aðstoð:

Gæti þýtt 29 milljarða kröfu
EFNAHAGSMÁL Úrskurður ESA,

21

Opið til
í kvöld

eftirlitsstofnunar EFTA, um að
aðstoðarkerfi fasteignaveðlána
Íbúðalánasjóðs feli í sér ólögmæta ríkisaðstoð, gæti þýtt kröfu
á þrotabú fjögurra sparisjóða upp
á 29 milljarða króna.
ESA úrskurðaði í gær að kerfið
væri ekki í samræmi við ákvæði
EES-samningsins og fór fram
á að yfirvöld legðu það þegar í
stað niður „og geri nauðsynlegar ráðstafanir til að endurheimta
ósamrýmanlega aðstoð eigi síðar
en í lok október 2011“. Þó segir í
úrskurðinum að einstaka styrkir
gætu samrýmst EES-samningnum
og þurfi því ekki að endurheimta.
Krafan gæti því orðið mun lægri.

7.600

er fjöldi
lána
sem
Íbúðalánasjóður keypti af
sparisjóðunum.
Með neyðarlögunum sem sett
voru 6. október 2008 var Íbúðalánasjóði heimilað að kaupa
skuldabréf fjármálafyrirtækja
með veði í íbúðarhúsnæði. Fjórir
sparisjóðir nýttu sér ákvæðið; Byr,
Sparisjóður Keflavíkur, Sparisjóður Bolungarvíkur og Spron.
Kaup Íbúðalánasjóðs námu um
29 milljörðum. Í öllum tilfellum
er um að ræða lánasöfn spari-

sjóða sem komnir eru í slitameðferð. Samtals eru lánin rúmlega
7.600. Ríkissjóður veitti 33 milljarða króna aukalega til Íbúðalánasjóðs árið 2010.
Gunnhildur Gunnarsdóttir,
sviðsstjóri lögfræðisviðs Íbúðalánasjóðs, segir gagnrýni ESA lúta
að því að á þessum tíma hafi verið
ólíklegt að aðili á markaði myndi
kaupa lánasöfn með þessum hætti.
Því geti falist ríkisaðstoð í kaupunum. Þá gagnrýni ESA að heimildin
hafi verið ótímabundin og opin en
ekki bundin við vissar fjárhæðir.
Íbúðalánasjóður mun funda með
fulltrúum fjármála- og velferðarráðuneytis í dag og fara yfir næstu
skref í málinu.
- kóp

ur íslenska tölvuleiksins EVE
Online hafa óskað eftir því að
aðgangi þeirra að leiknum verði
lokað, samkvæmt vefsíðunni
develop-online.net.
Notendurnir gera þetta í mótmælaskyni við hugmyndir sem
viðraðar voru í innanhúsfréttabréfi fyrirtækisins CCP, sem á
og rekur leikinn. Þar var opnað
á þann möguleika að notendum
gefist kostur á að kaupa sér leið
inn í leikinn með raunverulegum
peningum. Nú þurfa notendur að
eyða ómældum tíma í að byggja
upp geimflaugar og hæfileika.
Ef af uppsögnunum verður
gæti CCP orðið af 115 milljónum.
Fréttablaðið reyndi í gær að
ná tali af forsvarsmönnum fyrirtækisins en þeir vildu ekki tjá
sig, sögðust fyrst vilja ræða við
tengiliði EVE Online-svæðisins og heyra þeirra sjónarmið.
Fundirnir eiga að fara fram í
dag og á morgun.
- fgg/ sjá síðu 62
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Barnaníðingsmálið í Vestmannaeyjum vekur upp harðar deilur innan réttargæslukerfisins:

Hæstiréttur staðfesti gæsluvarðhaldsúrskurð
LÖGREGLUMÁL Hæstiréttur staðfesti í gær

Haraldur, er landsmótið við
hestaheilsu?
„Eins og graðhestur að vori, landsmótið hefur aldrei verið sprækara.“
Haraldur Örn Gunnarsson er framkvæmdastjóri Landsmóts 2011 sem nú
stendur yfir á Vindheimamelum. Aldrei
hafa fleiri hross verið á landsmóti en í ár.

gæsluvarðhaldsúrskurð Héraðsdóms Suðurlands yfir meintum barnaníðingi í Vestmannaeyjum sem er sakaður um að hafa misnotað átta
ára gamla stjúpdóttur sína. Hann skal sitja í
varðhaldi til 22. júlí næstkomandi. Maðurinn er
grunaður um að hafa misnotað þrjár stúlkur.
Eins og komið hefur fram gekk maðurinn laus í eitt ár eftir að lögreglu var ljóst að
um alvarlegt kynferðisbrotamál var að ræða.
Gæsluvarðhalds var fyrst krafist á laugardaginn en lögregla hafði undir höndum mikið magn
myndefnis sem sýndi manninn misnota stúlkuna. Misnotkunin er talin hafa staðið yfir svo
mánuðum skipti.
Ólafur Helgi Kjartansson, sýslumaður á

Selfossi, hefur verið gagnrýndur hart fyrir að
hafa ekki farið fram á gæsluvarðhald um leið
og málið kom upp. Settur saksóknari í málinu,
Hulda Elsa Björgvinsdóttir, er á meðal gagnrýnenda. Ólafur hefur varið ákvörðun sína og
fagnaði í gær úrskurði Hæstaréttar. Ólafur
Helgi hefur ekki íhugað afsögn vegna málsins.
Á heimili mannsins fundust myndir sem sýna
hann misnota stjúpdóttur sína. Einnig fannst
ógrynni myndefnis sem sýnir börn á kynferðislegan og klámfenginn hátt. Maðurinn á yfir
höfði sér allt 16 ára fangelsi.
- shá
FRÁ VESTMANNAEYJUM Barnaverndaryfirvöld í Vestmannaeyjum sóttu fast að maðurinn yrði hnepptur í
varðhald þegar málið kom upp.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Telur skrímsli búa í
holum í Geirþjófsfirði
MANNLÍF Frestur rennur út í dag. Mynd

úr safni.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Greiðsluskjól við umsókn:

Frestur rennur
út á miðnætti
FJÁRMÁL Frestur til að komast
í greiðsluskjól við umsókn um
greiðsluaðlögun rennur út á miðnætti. Eftir daginn í dag kemst
fólk ekki í greiðsluskjól fyrr en
umsókn viðkomandi hefur verið
samþykkt hjá umboðsmanni
skuldara.
Svanborg Sigmarsdóttir, upplýsingafulltrúi umboðsmanns,
segir að þeir sem skulda meira en
þeir ráða við eigi rétt á að sækja
um greiðsluaðlögun hjá embættinu. Tæplega 80 skuldarar sóttu
um greiðsluaðlögun hjá umboðsmanni skuldara á þriðjudag,
fleiri en alla síðustu viku.
- shá

Flugmenn og Icelandair:

Langar setur
tvo daga í röð
KJARAMÁL Maraþonfundur í kjara-

deilu flugmanna og Icelandair
stóð enn yfir í gærkvöldi þegar
Fréttablaðið fór í prentun. Menn
sátu í Karphúsinu í ríflega fjórtán tíma á þriðjudag en fundurinn stóð fram á nótt áður en
honum var frestað.
Forsvarsmenn deiluaðila gefa
lítið út um framgang viðræðnanna.
Icelandair hefur fellt niður
flugferðir félagsins til og frá
París í dag, sökum yfirvinnubanns flugmanna.
- shá

Kafari segir óútskýranleg kvikindi finnast í holum á botni Geirsþjófsfjarðar í
Arnarfirði. Holurnar eru á hundrað metra dýpi. Skrímslafræðingur telur að
holurnar séu heimkynni skrímsla. Skemmtileg skýring, segir jarðfræðingur.
NÁTTÚRA „Það voru einhver kvik-

indi þarna sem maður sá ekki
almennilega, eitthvað sem var
eldsnöggt að forða sér þegar
komið var nálægt því,“ segir Árni
Kópsson kafari sem fór síðastliðinn fimmtudag í skrímslarannsóknarleiðangur í Geirþjófsfjörð í
Arnarfirði. Hann segist nú ætla að
horfa gaumgæfilega á myndskeið
sem hann tók í leiðangrinum til að
ráða fram úr gátunni.
Árni sendi djúpsjávarmyndavél niður í holu
á sjávarbotni en
nokkrar slíkar
fundust fyrir
nokkrum árum
þegar Hafrannsóknastofnun
gerði geisla mælingakort af
fjarðarbotninÞORVALDUR
um. Árni segir
FRIÐRIKSSON
að einnig hafi
verið krökkt af rækju og nokkuð
af fiski í holunni.
Hann telur að um tíu til fimmtán
metrar séu frá opi stærstu holunnar og niður að botni hennar sem
er tæpum hundrað metrum fyrir
neðan yfirborð sjávar.
Þorvaldur Friðriksson skrímslafræðingur, sem var með í ferðinni,
segir að tilgangur hennar hafi
verið að kanna fyrirbæri á Stapadýpi á fjarðarbotni Geirþjófsfjarðar. Hann hefur safnað skrímslasögum og segir að margar þeirra
séu frá svæðinu í námunda við holurnar. Hann telur því líklegt að
þar séu heimkynni skrímsla.
Árni segir að afrakstur ferðarinnar renni stoðum undir þá kenningu frekar en að afsanna hana.
Meðal skrímslasagna sem til eru

Hollenska flugfélagið KLM:

Með matarolíu
í tönkunum
HOLLAND Í september næstkom-

andi hyggst hollenska flugfélagið
KLM fylla á eldsneytistanka sína
með matarolíu sem notuð hefur
verið til steikingar á frönskum
kartöflum. Tilgangurinn er að
draga úr losun koldíoxíðs.
Fljúga á 200 ferðir með eldsneyti unnu úr gamalli matarolíu
á milli Amsterdam og Parísar.
Matarolíueldsneytið er umhverfisvænt og verður því blandað
saman við venjulegt flugvélaeldsneyti.
KLM hefur áður flogið með
slíkt eldsneyti í tilraunaskyni og
hefur nú fengið samþykki fyrir
því að nota það í farþegaflugi. - ibs

Skuldir í sögulegum hæðum:

Halli ríkissjóðs
veldur titringi
SKRÍMSLAMYNDAVÉL Árni Kópsson kafari stendur við myndavélina sem send var

niður í holu í Geirþjófsfirði í Arnarfirði. Nú ætlar Árni að rannsaka nánar myndskeiðið
þar sem dularfullu fyrirbæri bregður fyrir.
MYND/ÁSTA SIF

FISKAR Í HOLUNNI Þessi mynd er tekin í

holunni.

MYND/ÁSTA SIF

úr Arnarfirði er frásögn frá fyrri
hluta síðustu aldar af skrímsli sem
gekk á land og gerði árás á bæinn
Krók sem var æskuheimili Árna
Friðrikssonar snemma á síðustu
öld. Árni varð síðar frumkvöðull í fiskifræðum á Íslandi og er
skip Hafrannsóknastofnunar nefnt
eftir honum. „En það eru ekki allar

sögurnar svo gamlar, til dæmis
er til tiltölulega nýleg frásögn af
skrímsli með rautt fax sem sást
þarna í Arnarfirðinum.“
Guðrún Helgadóttir, jarð fræðingur á Hafrannsóknastofnun, segir að víðar megi finna
svona gíga eða holur við landið.
„Almennt er talið að þessi fyrirbæri hafi myndast við einhvers
konar útstreymi vökva eða gass,
sem getur verið af ýmsum toga,“
segir hún. „Ein líkleg skýring á
holum innfjarðar er gasmyndun
vegna rotnandi lífvera.“ Spurð um
kenningu Þorvaldar segir hún: „það
er auðvitað mjög skemmtileg skýring.“
Það voru Skrímslasetrið á Bíldudal, Jón Þórðarsonar athafnamaður
og Arnfirðingafélagið sem stóðu að
leiðangrinum.
jse@frettabladid.is

BANDARÍKIN Barack Obama
Bandaríkjaforseti sagði á blaðamannafundi í Hvíta húsinu í
gær að hann vænti þess að samkomulag náist
um ríkisfjármál á næstu
vikum. Glímt
er um hvernig
ná skal niður
skuldum ríkissjóðs sem nálgast 14,3 trilljóna dala þak
sem sett hefur BARACK OBAMA
verið. Eftir 2.
ágúst segist fjármálaráðuneytið ekki fært um að standa við
skuldbindingar.
Leiðtogar beggja flokka á
þingi eru sammála um þörfina
á að minnka fjárlagahallann en
eru ósammála um aðferðir. Forsetinn vill fella niður skattaafslátt til stórra fyrirtækja, til
dæmis í olíuiðnaði. Repúblikanar vilja hins vegar ekki heyra
minnst á skattahækkanir.
- shá

Forsætisráðherra segir kröfu Bjarna Benediktssonar vera pólitískan leik:
Muna að kreista
nn
sítrónuna yfir laxi

lax

með strengjabaunum,
tómötum og kryddjurtasósu

Farðu inn á gottimatinn.is til að fá alla uppskriftina
og hugmyndir að fleiri girnilegum réttum.

Bjarni vill að þing komi saman
STJÓRNMÁL Bjarni Benediktsson, formaður Sjá lfstæðisflokksins, vill láta kalla Alþingi
saman. Ástæðan er hugmyndir
um bráðabirgðalög sem tryggja
eiga framhald á greiðslu atvinnuleysisbóta til þeirra sem eru í
hlutastarfi. Bjarni segir bráðabirgðalög vera inngrip ríkisstjórnarinnar í löggjafarvaldið.
„Ég tel að þetta mál eitt og sér
sé ekki þannig vaxið að það réttlæti bráðabirgðalöggjöf heldur
væri miklu nærtækara að kalla
þing saman. Þingið getur þá nýtt
tækifærið og kippt í liðinn klúðrinu vegna útboðsins á Drekasvæðinu. Svo er fullt tilefni til
þess í leiðinni að taka upp fyrstu
skrefin í hinu nýhafna aðildarferli að Evrópusambandinu,“
segir Bjarni.
„Ég veit ekki hvort Bjarni

Ég lít á þetta sem
pólitískan leik og
hann hljóti að skipta um
skoðun ef hann skoðar málið
vandlega.
BJARNI
BENEDIKTSSON

JÓHANNA
SIGURÐARDÓTTIR

Benediktsson veit það að frá
1991, þegar lögum þar um var
breytt, hafa bráðabirgðalög verið
sett ellefu sinnum hér á landi og
öll í tíð Sjálfstæðisflokksins,“
segir Jóhanna Sigurðardóttir
forsætisráðherra.
Hún segir engan ágreining um
málin. Búið sé að auglýsa útboð
á Drekasvæðinu og tilkynna
áhugasömum þannig að óráð sé

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR
FORSÆTISRÁÐHERRA

að hringla meira með það. Þá
sé einungis verið að framlengja
hlutabætur. Hægt verði að greiða
út um næstu mánaðamót, en
vandamál gæti skapast í kringum 1. ágúst. Á því verði að taka.
„Ég lít á þetta sem pólitískan
leik og að hann hljóti að skipta
um skoðun ef hann skoðar málið
vandlega,“ segir Jóhanna.
- kóp
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Bandaríkjadalur

114,65

115,19

Sterlingspund

183,72

184,62

Evra

165,25

166,17

Dönsk króna

22,152

22,282

Norsk króna

21,231

21,357

Sænsk króna

17,939

18,045

Japanskt jen

1,4132

1,4214

SDR

182,99

184,09

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
220,2129
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

PÁFINN MEÐ IPAD Páfagarður hefur nú

ákveðið að tæknivæðast og er kominn á
Twitter.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Vatíkanið tæknivæðist:

Páfinn lofar
Jesú á Twitter
VATÍKANIÐ, AP Benedikt sextándi
páfi er kominn á samskiptasíðuna
Twitter. Í gær skrifaði páfinn sín
fyrstu skilaboð á síðuna með iPad,
þar sem stóð: „Kæru vinir, ég hef
nú opnað síðuna www.news.va Lof
sé drottni vorum Jesú Kristi! Með
blessun og virðingu, Benedictus
XVI.“
Síðan er tengd fréttasíðu Vatíkansins, sem samræmir nú í fyrsta
sinn fréttir og upplýsingar úr dagblöðum, útvarpi og sjónvarpi smáríkisins.
- sv

Ósvífinn ökuníðingur:

Lét ákæra bróður sinn tvisvar
DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur

ákært mann fyrir glæfraakstur
undir áhrifum fíkniefna og rangar
sakargiftir, sem urðu til þess að
bróðir hans var tvívegis ákærður
fyrir brot sem sá fyrrnefndi hafði
sjálfur framið. Maðurinn var
tvisvar tekinn við akstur undir
áhrifum fíkniefna. Í síðara skiptið
ók hann á ofsahraða um höfuðborgarsvæðið. Akstrinum lauk
með því að bíll hans rann yfir á
öfugan vegarhelming og reyndi
hann þá að forða sér á hlaupum,
en lögregla náði honum á sprettinum.
Í báðum tilvikum gaf hann up
nafn og kennitölu bróður síns sem
var ákærður fyrir aksturinn. - jss

Hörð átök mótmælenda og lögreglu í miðborg Kaíró tvo daga í röð:

Veiktist af E.coli-gerlum:

Seinlæti herforingja mótmælt

Svíar rannsaka
nú nýtt smit

EGYPTALAND, AP Meira en þúsund

manns hafa meiðst í hörðum átökum lögreglu við mótmælendur í
miðborg Kaíró tvo daga í röð.
Hundruð ungmenna hafa safnast saman á götum miðborgarinnar til að krefjast þess að málaferlum gegn lögreglumönnum, sem
sakaðir eru um hrottaskap, verði
hraðað.
Mótmælendum þykir herforingjastjórnin, sem tók við völdum eftir að Hosni Mubarak forseti hraktist úr embætti snemma
á árinu, hafa farið sér hægt í uppgjöri við ofbeldið, sem lögreglan

5.475 kr.

NORDICPHOTOS/AFP

völd rannsaka nú uppruna
E.coli-gerlasmits á Skáni.
Einstaklingur sem veiktist þar
hefur engin tengsl við Þýskaland.
Bakterían sem olli veikindunum
er hins vegar af sömu tegund og
sú sem fannst í Þýskalandi. Talið
er að rekja megi veikindin til
smitaðra matvæla. Meðal annars
hafa strengjabaunir verið rannsakaðar.
Alls hafa 47 manns látist af
völdum E.coli-sýkingarinnar
sem herjaði í Þýskalandi.
- ibs

Þremenningarnir í Exeter-máli sérstaks saksóknara voru allir sýknaðir í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.
Einn dómaranna skilaði sératkvæði og vildi sakfella fyrrverandi æðstráðendur Byrs fyrir umboðssvik.
DÓMSMÁL Þremenningarnir sem
ákærðir voru í hinu svokallaða
Exeter-máli voru allir sýknaðir í
Héraðsdómi Reykjavíkur í gærmorgun. Málið er annað mál sérstaks saksóknara sem endar með
dómi, en í fyrra málinu, sem snerist um innherjasvik Baldurs Guðlaugssonar, var sakborningurinn
fundinn sekur.
Í Exeter-málinu voru fyrrverandi æðstráðendur Byrs, sparisjóðsstjórinn Ragnar Z. Guðjónsson og stjórnarformaðurinn Jón
Þorsteinn Jónsson, ákærðir fyrir
umboðssvik. Þeim var gefið að sök
að hafa brotið flestar lánareglur
þegar þeir ákváðu í sameiningu að
lána félaginu Exeter Holding samtals milljarð króna. Féð var síðan
notað til að kaupa stofnfjárbréf í
Byr af MP banka og starfsmönnum
Byrs svo ekki yrði gengið að þeim.
Dómurinn var fjölskipaður.
Fyrir honum fór Arngrímur Ísberg,
en meðdómendur voru Ragnheiður
Harðardóttir og sérfræðingurinn
Einar Ingimundarson, forstöðumaður lögfræðisviðs Íslenskra
verðbréfa.
Arngrímur og Einar voru sammála um að sýkna bæri alla þrjá.
Niðurstaða þeirra er sú að Ragnar
hafi haft heimild til að veita há lán
einn síns liðs, án aðkomu stjórnar
eða lánanefndar, og að verulegur
vafi leiki á um hvort stofnfjárbréfin hafi verið ófullnægjandi trygging fyrir láninu eins og ákæruvaldið heldur fram.
Segir í niðurstöðunni að tvímenningarnir, einkum Ragnar,
hafi sannarlega farið á svig við
lánareglur með því að kanna ekki
stöðu lántakandans og hafi auk

FULLUR 11 KG GASKÚTUR + NÝR ÞRÝSTIJAFNARI

Verð

þess að málaferlum verði hraðað.

SVÍÞJÓÐ Sænsk heilbrigðisyfir-

Klofinn dómur sýknaði alla
sakborninga í Exeter-málinu

HÓPKAUP.IS Í DAG
2.628 kr.

ÁTÖK Í KAÍRÓ Mótmælendur krefjast

er sökuð um að hafa beitt meðan
Mubarak reyndi enn að berja niður
mótmælin.
Aðfarir lögreglu og hers þá urðu
til þess að um 850 mótmælendur
létu lífið.
Aðgerðir lögreglunnar núna
gegn mótmælendum þykja minna
óþægilega mikið á aðfarir hennar í
janúr og febrúar. Lögreglan hefur
notað táragas og skotið af byssum
upp í loftið, en mótmælendur kasta
grjóti og eldsprengjum á móti.
Herforingjastjórnin hugðist
stjórna til bráðabirgða og lofaði
nýrri stjórnarskrá í haust.
- gb

GILDIR Í 48 TÍMA

Afsláttur

52%

Afsláttur í kr.

2.847 kr.

50 viðskiptavini þarf til að virkja tilboðið

Fullur 11 kg gaskútur þegar þú
skilar tómum 9 kg kút á
Olís-stöð. Að auki fylgir nýr
þrýstijafnari. Takmarkað magn.
www.olis.is

Ákvörðun um
áfrýjun fljótlega

SÁTTUR Styrmir Þór Bragason mætti í dómsuppkvaðninguna í gær einn sakborninganna. Hann var ánægður með niðurstöðuna, þótt hann hafi að eigin sögn átt von á
henni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Styrmir skildi aldrei ákæruna
„Dómurinn er nokkuð afdráttarlaus gagnvart mér og staðfestir þá trú sem
ég hef alltaf haft,“ segir Styrmir Þór Bragason, fyrrverandi forstjóri MP banka.
Allir dómarar málsins voru sammála um að sýkna bæri Styrmi í málinu.
Styrmir segir niðurstöðuna létti þótt hann hafi átt von á henni. „Ég hef
aldrei skilið almennilega ákæruna á hendur mér. Þetta snýst um meint
umboðssvik í annarri fjármálastofnun en ég starfaði hjá. Þar voru starfsmenn og stjórnendur sem komu að þessum ákvörðunum. Ég var ekki í
neinni aðstöðu til að koma að lánveitingum í annarri fjármálastofnun og
finnst einkennilegt að fá á mig ákæru fyrir að standa mig of vel fyrir þá fjár- eh
málastofnun sem ég starfaði hjá,“ segir hann.

þess verið vanhæfir til að veita
hærra lánið af tveimur.
Þetta tvennt breyti því ekki að
mönnunum hafi ekki mátt vera
ljóst í október 2008 að með lánveitingunni myndu þeir skuldbinda

sparisjóðinn þannig að hann biði
tjón af, eins og síðar varð raunin.
Ásetningur þeirra hafi því ekki
staðið til þess að misnota aðstöðu
sína og stefna fé sjóðsins í hættu.
Ragnheiður skilar hins vegar

sératkvæði og vill sakfella Jón
Þorstein og Ragnar. Varúðar hafi
ekki verið gætt við lánveitinguna,
eins og reglur hafi kveðið á um, og
mönnum hljóti að hafa verið ljóst
á þessum tíma að sjóðurinn hefði
beðið töluvert tjón af hruni fjármálakerfisins og að virði stofnfjárbréfanna hefði þar með rýrnað. Þau
hafi aldrei getað talist fullnægjandi trygging fyrir láninu.
Allir dómarar eru hins vegar
sammála um að sýkna beri Styrmi
Þór Bragason, fyrrverandi forstjóra MP banka, af ákæru um hlutdeild í umboðssvikum hinna fyrrnefndu og peningaþvætti.
stigur@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir

6

9

6
8

2

veðurfréttamaður

1

10
3

HLÝINDI NYRÐRA
Það dregur til
tíðinda í veðrinu
norðanlands en þar
fer heldur hlýnandi
og á laugardag má
búast við allt að
20°C í björtu veðri.
Fer að rigna syðra
upp úr hádegi á
morgun og má
búast við vætu
einkum sunnan og 13
suðaustan til fram
yﬁr helgi.

10

11
4

4

3
2
10

13
5

10
8

15

í krafti fjöldans
Á MORGUN
5-10 m/s en 10-15 syðst.

12
10

5

3

12
13

18

14

hópkaup.is

Arnfríður G. Arngrímsdóttir,
saksóknarfulltrúi hjá sérstökum
saksóknara, vildi ekki tjá sig um
niðurstöðuna í héraðsdómi í
gærmorgun, þar sem hún hafði
ekki kynnt sér forsendur hennar.
„Ákæruvaldið ákærir ekki nema að
telja meiri líkur á sekt en sýknu,“
sagði hún spurð hvort dómurinn
væri vonbrigði.
Það er ríkissaksóknara að
ákveða hvort málinu verður
áfrýjað til Hæstaréttar. Sigríður
Friðjónsdóttir ríkissaksóknari
segir að nú muni hún skoða forsendur dómsins ásamt sérstökum
saksóknara. „Við förum vandlega
yfir það og tökum ákvörðun
fljótlega,“ segir hún, en bendir á
að héraðsdómur hafi verið klofinn
í málinu.

14
LAUGARDAGUR
3-8 m/s.

14
12

Alicante

28°

Basel

22°

Berlín

20°

Billund

17°

Frankfurt

20°

Friedrichshafen

20°

Gautaborg

19°

Kaupmannahöfn

19°

Las Palmas

27°

London

20°

Mallorca

29°

New York

27°

Orlando

30°

Ósló

20°

París

21°

San Francisco

21°

Stokkhólmur

23°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is RAÐAUGLÝSINGAR/FASTEIGNIR SÍMI 512-5403:
Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is
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KJÖRKASSINN

Verulega dregur úr umferð tjaldvagna og hjólhýsa í kuldakastinu:

Tjaldsvæði landsins lítið nýtt vegna kulda
Sefur þú í gömlu rúmi?
JÁ

54,7%
45,3%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Finnst þér eldislax góður matfiskur?
Segðu skoðun þína á visir.is

Maður og tvær konur ákærð:

ÚTIVIST Kuldinn sem varað hefur mestan part
sumars hefur gert það að verkum að mun færri
nýta sér tjaldsvæði landsins.
„Okkur finnst nú eins og að umferð tjaldvagna og hjólhýsa sé bara ekki komin af stað,“
segir Þorbjörg Arnórsdóttir, forstöðumaður á
Þórbergssetri á Hala í Suðursveit. Hún segir
nær enga umferð hafa verið um tjaldsvæðið og
að líklega skýrist það af kuldanum sem verið
hefur en hún er þó bjartsýn á framhaldið enda
hafi síðustu tveir dagar verið afar hlýir og sólríkir.
Klara Jónsdóttir, ferðaþjónn á Bakkaflöt í Skagafirði, segir að mun minni umferð
hafi verið á tjaldsvæðinu þar en á sama tíma
í fyrra. „Þetta fer mjög mikið eftir veðrinu,

Gæsluvarðhald staðfest:

Smygluðu hálfu Var alblóðugur
kílói af kókaíni eftir járnbarefli
DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur
ákært karlmann á fertugsaldri og
tvær konur, báðar á þrítugsaldri,
fyrir fíkniefnasmygl. Fólkinu er
gefið að sök að hafa í ágúst 2010
staðið saman að innflutningi á
tæplega hálfu kílói af kókaíni til
dreifingar og sölu hér á landi.
Önnur konan lagði á ráðin
um smyglið, þar með talið fjármögnun og ferðatilhögun, og fékk
karlmanninn og hina konuna til
verksins. Efnin, sem unnt er að
framleiða rúmlega tvö kíló úr,
flutti fólkið innvortis og innanklæða til Íslands frá Alicante á
Spáni. Tollverðir fundu fíkniefnin við leit á þeim við komu þeirra
til Keflavíkurflugvallar.
- jss

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur

staðfest gæsluvarðhaldsúrskurð
yfir manni sem grunaður er um
að hafa brotist inn til annars
manns á Akranesi og misþyrmt
honum. Maðurinn skal sitja inni
til 1. júlí og vera í einangrun.
Þegar lögregla kom á staðinn
var fórnarlambið með mikinn
skurð á höfði. Sagði hann að
árásarmaðurinn hefði barið sig
í höfuðið með járnbarefli. Hann
hafði náð að yfirbuga ofbeldismanninn og hélt honum þegar
lögregla kom á vettvang.
Árásarmaðurinn var í mjög
mikilli vímu þegar hann var
handtekinn og kvaðst hann hafa
barið hinn í höfuðið.
- jss

ORCHY 500
tNBOOBUKBME FJOOJH
UJMSBPHNBOOB
t0LLBSWJOTMBTUBUKBME
t)ÈNBSLTI§FSN
tNNWBUOTIFMEOJ
t&MEWBSJOOEÞLVS
t.KÚHHPUUGPSUKBME
GZSJSCÞOB§
Tilboð

65.995

Spirit 200+
tNBOOBHÚOHVUKBME
tNNWBUOTIFMEOJÓIJNOJ
tNNWBUOTIFMEOJÓCPUOJ
t.KÚHHPUUSâNJÓGPSUKBMEJUJM
FMEVOBSPHGZSJSCÞOB§
tZOHE LH

69.995

þetta er bara svona í ferðaþjónustunni, það er
aldrei á vísan að róa,“ segir hún. Á Bakkaflöt
er einnig boðið upp á flúðasiglingu. „Það er
reyndar alveg furðulegt hvað fólk er duglegt
við að fara í siglingu en núna þessa daga, þegar
veðrið hefur verið hvað kaldast, þá hefur þó
varla verið neitt að gera í því,“ segir hún.
Frá Upplýsingamiðstöðinni í Skaftafelli fengust þær upplýsingar að umferð þangað hafi
verið með besta móti en mun færri sæki á tjaldsvæðið en í fyrra.
- jse

Á LEIÐ Í FERÐALAG Veðráttan hefur heldur latt

ferðamenn til að nýta hjólhýsi sín undanfarið.

Kærir Fiskistofu fyrir
átroðning í Arnarfirði
Stjórnarformaður Íslenska kalkþörungafélagsins sakar Fiskistofu um yfirgang
og dónaskap. Stofnunin veitti leyfi fyrir kvíum við kalkþörunganámur fyrirtækisins. Vantar heildstæða strandsvæðastjórnun segir fiskistofustjóri.
SJÁVARÚTVEGUR Íslenska kalkþör-

ungafélagið, sem hefur verksmiðju
sína á Bíldudal, hefur kært Fiskistofu til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins vegna þess að
þeir veittu fyrirtækinu Fjarðarlaxi leyfi til að setja niður eldiskvíar framan við kalkþörunganámu
sem kalkþörungafélagið hefur sérleyfi á.
„Þeir hafa plantað kvíum fyrir
framan svæðið þannig að það er
ekki hægt að komast að því nema
valda skemmdum á kvíum, ankerum og fóðurlögnum frá Fjarðarlaxi,“ segir Sigurður Helgason,
stjórnarformaður Íslenska kalkþörungafélagsins. „Í raun er þessi
leyfisveiting Fiskistofu hreinn
dónaskapur og yfirgangur í okkar
garð. Arnarfjörðurinn er nú gríðarlega stór svo það ætti að vera hægt
að veita þessi leyfi án þess að menn
séu látnir kássast upp á annarra
manna jússur. Þetta er bara eins
og í villta vestrinu í gamla daga,“
segir hann.
Hann segir enn fremur að algjört
stjórnleysi ríki í þessum málum.
„Það virðist enginn hafa neina
heildarsýn þannig að ein stofnun
veitir leyfi ofan á leyfi frá annarri
stofnun,“ bætir hann við.
Sjávar- og landbúnaðarráðuneytið tekur við stjórnsýslukærum af þessum toga og í framhaldinu biður það stofnunina sem kærð
er um umsögn. Eyþór Björnsson
fiskistofustjóri segir að enn hafi
engin slík beiðni borist til Fiskistofu. Hann tekur hins vegar undir
með Sigurði að úrbóta sé þörf í
stjórnsýslunni í þessum efnum.
„Það vantar hreinlega heildstæða
strandsvæðastjórnun á Íslandi,“

ÚR ARNARFIRÐI Arnarfjörðurinn er stór svo að menn eiga ekki að þurfa að „kássast

upp á annarra manna jússur“ segir stjórnarformaður Íslenska kalkþörungafélagsins.

Í raun er þessi
leyfisveiting Fiskistofu
hreinn dónaskapur og yfirgangur í okkar garð.
SIGURÐUR HELGASON
STJÓRNARFORMAÐUR
ÍSLENSKA KALKÞÖRUNGAFÉLAGSINS

segir hann. „Stofnanir eru að reyna
að gera sitt besta í þessu til að mæta
aukinni ásókn í nýtingu strandsvæðanna.“
Ekkert samráð var haft við
Íslenska kalkþörungafélagið áður
en leyfið var veitt. Hrefna Gísladóttir, forstöðumaður fiskveiðistjórnun-

arsviðs Fiskistofu, segir að ávallt sé
óskað eftir umsögnum frá lögbundnum umsagnaraðilum og þeim sem
augljóslega eigi hagsmuna að gæta
áður en rekstrarleyfi sé veitt.
Aðspurð hvort ekki hafi verið
eðlilegra að leita til Íslenska kalkþörungafélagsins segir hún að Fiskistofu hafi ekki verið kunnugt um
að félagið hafi verið með umsvif
á þessu svæði. Sigurður segir að
þessar námur séu ekki nýttar nú.
„En við stólum á þær í framtíðinni,“
segir hann.
Það er iðnaðarráðuneytið sem
veitti sérleyfi á kalkþörunganámunni. Íslenska kalkþörungafélagið sendi kæruna inn í þar síðustu
viku.
jse@frettabladid.is

Erfiðar aðstæður til ferðalaga um hálendi Íslands:

Stöðuvatn á Sprengisandsvegi
SAMGÖNGUR Mikið vatn er nú á

Apollo500
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34.995

Sprengisandsvegi í Nýjadal og
tálmar umferð. Gunnar Njálsson,
landvörður Vatnajökulsþjóðgarðs
segir í samtali við Fréttablaðið að
vatnið hafi myndast þar sem stór
skafl stíflar allt frárennsli.
Hann segir vatnið afar víðfeðmt, allt að 50 metra á breidd,
200 til 300 metra á lengd og allt að
tveggja metra djúpt.
Gunnar segir ástandið afar sérstakt. „Þetta er allt öðruvísi en
áður og hlutirnir eru að gerast
mikið seinna á árinu.“
Veghefill mun fara upp að vatninu í dag og freista þess að hleypa
úr því. Gunnar býst við að Sprengisandsvegur verði opnaður fyrir
umferð í næstu viku.
Enn er ófærð á hálendinu og
Gunnar mælir með því að ferðafólk leiti upplýsinga á vef Vegagerðar áður en lagt er í hann. - þj

ALLT Á FLOTI Gunnar sést hér úti í vatninu, sem nær allt að tveggja metra dýpt. Von-

ast er til þess að hægt verði að opna veginn í næstu viku.

MYND/GUÐMUNDUR ÁRNASON

ÚTSALA
GERÐU FRÁBÆR KAUP!
ALLAR ÚTSÖLUVÖRUR

250-3000

KR.

það gerist varla betra...
Gildir til 12 september.
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VEISTU SVARIÐ?

Uppsjávarveiðiskip við Ingólfshöfða við makrílveiðar en vetrartíð fyrir norðan:

Hjálpa uppreisnarmönnum:

Flotinn í makríl við Suðurland

Frakkar senda
vopn til Líbíu

SJÁVARÚTVEGUR Flest íslensku upp-

1 Frá hvaða landi er prinsessan
sem Magnús Scheving heimsótti
fyrir skömmu?
2 Hvað heitir nýr þjálfari Chelsea?
3 Hvar er Landsmót hestamanna
haldið í ár?
SVÖR
1. Spáni 2. André villas-boas 3. Vindheimamelum í skagafirði

Ríkissaksóknari ákærir mann:

Vopnaburður
og vímuakstur
DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur
ákært mann fyrir brot gegn valdstjórninni, vímuefnaakstur og
vopnaburð á almannafæri.
Manninum er gefið að sök að
hafa ítrekað hótað tveimur lögreglumönnum lífláti og líkamsmeiðingum fyrir utan skemmtistaðinn Kaffi Zimsen í Reykjavík.
Sami maður var tvisvar tekinn
réttindalaus undir stýri og undir
áhrifum vímuefna. Í síðara skiptið ók hann á bifreið sem kastaðist
við það á aðra bifreið. Loks var
maðurinn tekinn með hníf, fyrst
inni á veitingahúsinu Mónakó en
síðan utan við skemmtistaðinn
Kaffi Zimsen.
- jss

ESB semur við Grænland:

Frjálst aðgengi
fyrir rækjurnar
GRÆNLAND Aðildarríki ESB hafa

veitt samþykki sitt fyrir útflutningi grænlenskra sjávarútvegsfyrirtækja til ESB-landanna með
sömu skilmálum og fyrirtæki
innan ESB fá. Talið er að þetta
muni spara grænlensku fyrirtækjunum jafnvirði rúmlega 200
milljóna íslenskra króna.
Frá því að Grænland gekk
úr ESB árið 1985 hafa sérstök
vottorð þurft að fylgja fiski frá
Grænlandi auk þess sem skoða
hefur þurft vöruna við komuna
til ESB-ríkjanna.
-ibs

DÓMSMÁL
Sparkaði í lögreglumann
Karlmaður hefur verið ákærður fyrir
að hafa að næturlagi í febrúar 2010,
í húsnæði Kiwanis við Helluhraun
22 í Hafnarfirði, veist með ofbeldi
að tveimur lögreglumönnum, gripið
í hálsmál annars þeirra með báðum
höndum og slegið til hans og auk
þess sparkað í fætur beggja.

sjávarveiðiskipin eru nú að makrílveiðum við suðausturströndina en
þar hefur verið ágætis kropp að
undanförnu. Rólegt var yfir veiðunum í gær, að sögn Guðlaugs Jónssonar, skipstjóra á Ingunni AK, en
hann vonast til þess að aflinn glæðist með hækkandi sjávarhita. Greint
er frá á heimasíðu HB Granda.
Skipin eru á veiðum um 35 mílur
út af Ingólfshöfða. Þar veiðist nánast hreinn makríll en aflinn hefur
verið aðeins blandaðari hjá þeim
sem reynt hafa fyrir sér á dýpra
vatni. Að sögn Guðlaugs er hitastig

Í VESTMANNAEYJAHÖFN Þorsteinn ÞH
að landa makríl í júní í fyrra. Veiðarnar
hafa þróast öðruvísi en í fyrra vegna
veðurs.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

sjávar enn mjög lágt, þótt það fari
hægt hlýnandi.
Það er vetrartíð á miðunum
norðaustur af landinu og þar verður væntanlega enga síld eða makríl að finna fyrr en sjórinn hlýnar. Lundey NS fór í leiðangur um
þetta hafsvæði á dögunum og þar
var ekkert líf. Makríllinn virðist
því halda sig sunnan við landið þar
sem sjórinn er heldur hlýrri.
„Makríllinn, sem við höfum
verið að veiða, er stór og góður en
það mætti vera meira af honum en
raunin er í dag,“ segir Guðlaugur.
- shá

Ekki í fyrsta sinn sem
birtingum er neitað
Isavia hefur nú endurgreitt IFAW auglýsingar í Leifsstöð, sem voru fjarlægðar af
siðferðisástæðum. Isavia upplýsir ekki siðareglur sínar um auglýsingar. Formaður sambands auglýsingastofa segir eina fullyrðingu í auglýsingunum hæpna.
FERÐAÞJÓNUSTA Isavia hefur nú

endurgreitt dýraverndunarsamtökunum International Fund of
Animal Welfare (IFAW) og Samtökum hvalaskoðunarfélaga leigu
á auglýsingaplássi í Leifsstöð. Auglýsingarnar voru teknar niður þar
sem þær voru taldar stangast á
við siðareglur Isavia ohf. um birtingu auglýsinga.
Isavia neitaði að
senda Fréttablaðinu siðareglurnar í heild.
Hjördís Guðmundsdóttir, upplýsingafulltrúi Isavia,
segir þetta ekki
HJÖRDÍS
í fyrsta sinn
GUÐMUNDSDÓTTIR sem fyrirtækjum eða samtökum sé neitað
um auglýsingapláss í Leifsstöð. Ástæða
þess að auglýsingar IFAW hafi
verið samþykktar til að byrja
með hafi verið
RAGNAR
sú að forsvarsGUNNARSSON
menn vallarins
hafi ekki fengið að sjá auglýsingarnar fullgerðar. Einungis grundvallarhugmyndin hafi verið til staðar. Misskilningur hafi orðið til þess
að þær fóru upp.
„Upphaflega var auglýsingin
sett upp án nokkurra skilaboða.
Svo breyttu þeir henni án leyfis og
þá var ákveðið að taka fyrir þær,“
segir Hjördís. „En það er vissulega
óheppilegt að þær hafi farið upp til
að byrja með.“
Hjördís segir aðgerðirnar engan

FRAKKLAND, AP Yfirmaður í franska

hernum viðurkenndi í gær að
Frakkar hafi sent uppreisnarmönnum í Líbíu vopn og skotfæri
fyrr í mánuðinum.
Frakkland er þar með fyrsta
NATO-ríkið sem viðurkennir að
hafa sent uppreisnarmönnum vopn
og þannig veitt þeim beina aðstoð
í átökunum við stjórn Múammars
Gaddafí. Frakkar og Bretar hafa,
með stuðningi Bandaríkjanna,
verið í forystu fyrir loftárásum á
Líbíu, sem nú hafa staðið í meira
en þrjá mánuði.
- gb

FRÁ BERGEN Slökkvilið bjargaði manni
úr sjálfheldu í loftræstikerfi bílastæðahúss í Bergen.
FRÉTTABLAÐIÐ/BJÖRGÓLFUR HÁVARÐSSON

Norðmanni bjargað úr klípu:

Sat pikkfastur í
loftræstiröri
NOREGUR Lögregla og slökkvilið í

Bergen í Noregi komu manni til
bjargar snemma í gærmorgun
þar sem hann sat fastur í loftræstikerfi bílastæðahúss.
Ekki var hlaupið að því að
losa manninn, sem kvartaði hátt
undan sársauka. Á endanum
losuðu slökkviliðsmenn rörið
þar sem maðurinn sat og eftir
um klukkutíma var hann laus
og ómeiddur. Hann naut frelsis
þó ekki lengi þar sem hann var
færður í fangageymslur strax
eftir læknisskoðun.
- þj
DREPNIR FYRIR FERÐAMENN Fullyrðingin „Hvalir eru drepnir til að fæða ferðamenn“

er hæpin að mati formanns SÍA.

Fyrirtækið hefur ekki
áhuga á því að vera
með eða á móti neinu
HJÖRDÍS GUÐMUNDSDÓTTIR,
UPPLÝSINGAFULLTRÚI ISAVIA

veginn endurspegla viðhorf Isavia,
eða hvort fyrirtækið sé með eða á
móti hvalveiðum, eins og IFAW hafi
haldið fram. Það sé alrangt.
„Fyrirtækið hefur ekki áhuga á
því að vera með eða á móti neinu,“
segir hún. „Þetta er ekki í fyrsta
sinn sem við neitum auglýsingum
sem hafa ekki þótt viðeigandi.“
Hjördís vill ekki gefa upp hvers
eðlis þær auglýsingar voru.
Í leigusamningi Isavia um auglýsingarými í flugstöðinni kemur
fram að þær auglýsingar sem birt-

ast skuli í einu og öllu fullnægja
þeim kröfum sem gerðar eru samkvæmt siðareglum um auglýsingar
og mega á engan hátt stríða gegn
almennri siðferðisvitund. Isavia
hafi óskoraðan rétt til að stöðva
birtingu auglýsinga.
Ragnar Gunnarsson, framkvæmdastjóri Sambands íslenskra
auglýsingastofa (SÍA), segir fordæmi vera fyrir því að Isavia vilji
ekki birta hvaða auglýsingar sem
er. „Aðalatriðið er að geðþóttaákvarðanir mega ekki ráða því
hvaða auglýsingar birtast,“ segir
Ragnar. „En það er auðvitað undir
hverjum og einum miðli komið hvað
þeir birta.“ Hann segir auglýsingar
IFAW ekki stangast á við siðareglur
SÍA, þó sé fullyrðingin um að hvalir
séu drepnir til þess að fæða ferðamenn, hæpin.
sunna@frettabladid.is

Mislingar ganga í Evrópu:

Mesti faraldur í
fimmtán ár
HEILBRIGÐISMÁL Mislingafaraldur-

inn sem gengið hefur yfir Evrópu
undanfarna mánuði er nú orðinn
sá mesti í 15 ár. Á fyrstu fjórum
mánuðum ársins smituðust 7.300
manns í Frakklandi. Í Danmörku
hafa 83 smitast og 20 í Svíþjóð.
Um þessar mundir breiðist veikin út á Spáni og Ítalíu, í Þýskalandi, Bretlandi, Belgíu, Sviss,
Tyrklandi, Serbíu, Makedóníu og
Búlgaríu.
Landlæknisembættið hefur
beint því til Íslendinga að þeir
hugi að því hvort þeir hafi ekki
verið bólusettir fyrir mislingum,
að því er Haraldur Briem sóttvarnalæknir greinir frá.
- ibs

BROSANDI ALLAN HRINGINN
Veitingastaðir á öllum hótelum • Alltaf stutt í sund • Vingjarnleg þjónusta
Gistiverð frá 5.700 kr. á mann • Fimmta hver nótt frí

ÞJÓÐVEGUR 1 Nokkuð er um framkvæmdir á hringveginum þessa dagana og verður
hámarkshraði á þeim svæðum 50 km á klukkustund.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Ökumenn kynni sér færð á hálendinu:

Fjölmargir vegir lokaðir
SAMGÖNGUR Allur akstur er enn

13 HÓTEL
ALLAN HRINGINN
Bókaðu gistingu á www.hoteledda.is eða í síma 444 4000

bannaður á fjölmörgum hálendisvegum vegna aurbleytu og hættu
á skemmdum. Þeir sem ætla að
leggja leið sína upp á hálendið eru
beðnir um að kynna sér vel hvar
umferð er leyfð áður en lagt er af
stað. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Vegagerðinni.

Vegna framkvæmda má búast
við umferðartöfum á nokkrum
stöðum á hringveginum og er
hámarkshraði á afmörkuðum svæðum 50 kílómetrar á klukkustund.
Vegfarendur eru hvattir til að sýna
fyllstu aðgát og fylgja þeim merkingum sem uppi eru hverju sinni.
- sv
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Starfsmaður ræstingaþjónustu á Keflavíkurflugvelli ákærður:

Dóp falið í ruslakörfu í flugvél

Ertu með
sumarhús í
Grímsnesinu?

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur
ákært rúmlega tvítugan karlmann fyrir Héraðsdómi Reykjaness fyrir tilraun til stórfellds
fíkniefnalagabrots.
Manninum er gefið að sök að
hafa tekið að sér að taka á móti
pakkningu sem innihélt rúmlega
1,2 kíló af amfetamíni. Efnin hafi
verið ætluð til dreifingar í ágóðaskyni hér á landi.
Fíkniefnunum, sem voru flutt
inn til Íslands sunnudaginn 24.
maí 2009 með flugvél Icelandair
frá Kaupmannahöfn, hafði verið
komið fyrir af óþekktum manni í

AMFETAMÍN Pakkinn var falinn í ruslakörfu á salerni flugvélar frá Icelandair.

ruslakörfu salernis flugvélarinnar og fundust þau við leit tollgæslu
sama dag.
Manninum sem ákærður er nú
er gefið að sök að hafa ætlað að
nota sér aðstöðu sína sem starfsmaður Ræstingaþjónustu IGS á
Keflavíkurflugvelli, þar sem hann
vann við hreinsun flugvélarinnar.
Hann hafi tekið að sér að sjá um
fíkniefnin áður en þeim var komið
fyrir og hafi hann ætlað sér að
sækja þau í ruslakörfuna í flugvélinni og afhenda þau síðan óþekktum manni hér á landi án afskipta
yfirvalda.
- jss

Nú hefur þú aðgang að enn fleiri
sjónvarpsstöðvum í Grímsnesinu.
Kynntu þér Vodafone Sjónvarp
gegnum Digital Ísland í 1414 eða
á vodafone.is.

Komdu í næstu verslun
Vodafone og fáðu þér myndlykil
vodafone.is

Á TRÖPPUM ÞINGHÚSSINS Allt logaði í óeirðum fyrir utan þinghúsið meðan þingmenn gengu til atkvæða.

NORDICPHOTOS/AFP

Gríska þingið féllst
á aðhaldspakkann
Grikkir fá væntanlega aðstoð frá ESB og AGS til að greiða afborganir af himinháum skuldum. Papandreú forsætisráðherra sagði þingmönnum að hrun
myndi blasa við Grikklandi ef þeir samþykktu ekki niðurskurð ríkisútgjalda.
GRIKKLAND Gríska þingið samþykkti

í gær hið óvinsæla aðhaldsfrumvarp
ríkisstjórnarinnar, sem tryggir að
Grikkland fái næstu greiðslu frá
Evrópusambandinu og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum.
Þar með eru Grikkir sloppnir
fyrir horn í bili og geta greitt næstu
afborganir af himinháum lánum
ríkissjóðs.
Ei nungis ei nn þi ngmaður
stjórnarflokksins PASOK hljópst
undan merkjum og greiddi atkvæði
gegn frumvarpinu, en á móti kom að
ein þingkona stærsta flokks stjórnarandstöðunnar greiddi atkvæði
með frumvarpinu.
Meða n þi ngmenn greiddu
atkvæði um málið logaði allt í óeirðum á Stjórnarskrártorginu fyrir
utan þinghúsið í Aþenu. Allsherjarverkfall hafði einnig að nokkru
lamað þjóðlífið í landinu.

„Við verðum að koma með öllum
ráðum í veg fyrir hrun landsins,“
sagði Giorgios Papandreú forsætisráðherra í ræðu sinni á þingi í gær.
„Fyrir utan eru margir að mótmæla. Sumir þeirra eiga sannarlega um sárt að binda, aðrir eru að
missa forréttindi sín. Það er lýðræðislegur réttur þeirra, en hvorki þeir
né nokkur annar á nokkru sinni að
þurfa að þola afleiðingar af hruni.“
Seinni hluti aðhaldspakkans verður afgreiddur á þinginu í dag og er
almennt reiknað með að hann verði
samþykktur.
Æðstu embættismenn Evrópusambandsins og leiðtogar helstu
aðildarríkja þess fögnuðu niðurstöðu gríska þingsins.
Óánægjan kraumar hins vegar
með grísku þjóðinni.
„Þetta er slæmt,“ sagði Dimitris
Kostopoulos tryggingasali, sem tók

þátt í mótmælunum. „Stjórnin hefur
enn einu sinni svikið okkur.“
Í maí á síðasta ári samþykktu
Evrópusambandið og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 110 milljarða evra
aðstoð til Grikklands, sem sá ekki
fram á að geta greitt afborganir af
ríkisskuldum.
Grikkir hafa nú þegar fengið 48
milljarða greidda og eiga að fá 12
milljarða fljótlega eftir mánaðamótin, verði aðhaldsaðgerðirnar
samþykktar.
Á síðustu vikum hefur hins vegar
komið í ljós að 110 milljarða aðstoðin
dugar ekki, þannig að Evrópusambandið og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafa nú í hyggju að samþykkja
annan aðstoðarpakka, líklega upp á
120 milljarða evra. Gríska stjórnin
segist vonast til þess að sá pakki
verði tilbúinn í haust.
gudsteinn@frettabladid.is / sjá síðu 18

Vextir lána reiknaðir frá útborgunardegi og fyrri gjalddagar gerðir upp á ný:

Gengislánadómur féll bönkum í hag
DÓMSMÁL Héraðsdómur Suður-

lands kvað á föstudag upp dóm
í máli Íslandsbanka gegn hjónum sem tóku gengistryggt lán
hjá bankanum snemma árs 2008.
Dómurinn er sá fyrsti sem fellur
síðan Alþingi samþykkti lög um
uppgjör gengislána og var því um
prófmál að ræða.
Tekist var á um endurútreikning lánsins, í kjölfar ógildingar á
gengistryggðum lánum bankans,
og féll dómurinn Íslandsbanka
í hag. Íslandsbanki hafði reiknað vexti lánsins, með hliðsjón
af lægstu óverðtryggðu vöxtum
Seðlabankans, frá útborgunardegi

til dagsins í dag.
Hjónunum sem
bankinn stefndi
þótti hins vegar
óeðlilegt að uppgerði r gja lddagar væru
endurreiknaðir. Gerðu þau
því kröfu um að
BJÖRN ÞORRI
endurútreiknVIKTORSSON
ingar giltu frá
dómsuppsögu en ekki útborgunardegi. Til vara vildu þau láta
útreikninga gilda frá útgáfudegi
síðustu greiðslukvittunar og til
þrautavara frá yfirtökudegi stefn-

anda á kröfunni.
„Úrskurðurinn er gríðarleg
vonbrigði. Ekki bara fyrir þetta
fólk heldur alla þá sem hafa trúað
því og treyst að fullnaðarkvittanir hefðu raunverulegt gildi á
Íslandi,“ segir Björn Þorri Viktorsson, lögmaður hjónanna, og
bætir við: „Maður veltir því fyrir
sér hvaða reglur er verið að móta
í einkaréttarlegum viðskiptum
þegar Alþingi kemur og ógildir
með almennum lögum viðskipti
sem eru löngu frágengin og jafnvel tíu ára gömul. Þetta er mjög
umhugsunarvert og maður veltir
því fyrir sér hvað sé næst.“ - mþl

markhonnun.is

NÝR TILBOÐSBÆKLINGUR
ER KOMINN ÚT!

Kræsingar & kostakjör
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Grillbakkar
4 stk.

149

Grill
Coop - Einnota

kr/pk.

598

kr/stk.

Grillkveikjari
Coop - Turbo

399

kr/stk.

Grillpinnar
100 stk

159

kr/pk.

Grillkol
Royal Oak 3,8 kg

798

kr/pk.

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes

Grillkveikilögur
Coop - 1l

498

kr/stk.

Tilboðin gilda 30.júní-3. júlí
eða meðan birgðir endast
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Nýtt Icelandair hótel opnar í gamla húsnæði Iðnskólans á Akureyri:

Fyrrverandi bæjarstjóri stýrir nýju hóteli
AKUREYRI Icelandair opnaði formlega nýtt hótel

STEYPTUR Í BRONS Stytta af Ronald

Reagan, fyrrverandi Bandaríkjaforseti, var afhjúpuð á Frelsistorginu í
Búdapest nú í vikunni. NORDICPHOTOS/AFP

Seinheppinn bankaræningi:

Náðist eftir sjö
mínútna eftirför
DANMÖRK Maður sem rændi banka
í Óðinsvéum í gær komst ekki
langt eftir glæpinn.
Hann ruddist inn í banka í miðbænum að morgni dags, ógnaði
starfsfólki með hnífi og hafði á
brott með sér óþekkta peningaupphæð.
Flóttinn var þó ekki farsæll að
því er fram kemur á vef Jótlandspóstsins. Starfsmaður bankans
elti ræningjann niður götuna og
lögregla bættist fljótt í hópinn.
Eltingaleiknum lauk á þaki Radisson hótels í nágrenninu og ræninginn, ásamt ránsfengnum, var
kominn í hendur lögreglu sjö mínútum eftir að ránið var framið. - þj

Bretar í verkfall í dag:

Búa sig undir
verkfallssumar
BRETLAND, AP Þúsundir breskra
skóla verða lokaðir og ferðamenn
mega búast við töfum og löngum
biðröðum nú í vikunni, þegar um
750 þúsund manns fara í verkfall.
Þetta er þó aðeins fyrsta verkfallið af mörgum, sem Bretar
eiga í vændum nú í sumar.
Ástæðan er meðal annars mótmæli launafólks gegn skattahækkunum bresku stjórnarinnar
og niðurskurði í ríkisfjármálum,
sem meðal annars bitnar á bótaþegum.
- gb

á Akureyri í gær, Icelandair hótel Akureyri.
Félagið hefur gert leigusamning til næstu 20 ára
um rekstur heilsárshótels í húsinu að Þingvallastræti 23, en húsið hýsti áður meðal annars Iðnskóla Akureyrar og Háskólann á Akureyri.
Sigrún Björk Jakobsdóttir, hótelstjóri og fyrrum bæjarstjóri Akureyrar, segir hótelið kærkomna viðbót fyrir bæinn.
„Þetta er yndislegur staður og umhverfið
eins og best verður á kosið,“ segir hún, og bætir
við að hún kunni afar vel við sig í nýja starfinu. „Þetta er það sem ég gerði í gamla daga og
nýt þess mjög.“ Varðandi ferðamenn yfir sumarið segist Sigrún þó hafa áhyggjur af ferðalögum Íslendinga og það sé ómögulegt að sjá fyrir

hvernig þeir muni skila sér.
Hótelið er það sjöunda sem
Icelandair hótelkeðjan opnar.
Magnea Þórey Hjálmarsdóttir, framkvæmdastjóri
Flugleiðahótela ehf., segir
fyrirtækið lengi hafa haft
augastað á Akureyri sem
vænlegri staðsetningu fyrir
nýtt hótel.
SIGRÚN BJÖRK
„Icelandair hótel AkurJAKOBSDÓTTIR
eyri er því kærkomin viðbót í
okkar rekstur og við hlökkum til að leggja okkar
af mörkum við að byggja enn frekar upp það
góða starf sem átt hefur sér stað í ferðaþjónustu
Akureyrarbæjar fram til þessa.”
- sv

ICELANDAIR HÓTEL AKUREYRI Hótelið er með upphit-

aða skápa og geymslur í kjallara fyrir fatnað skíðafólks.

Fyrrverandi ráðherra ósáttur
við aðgerðaleysi Ögmundar
Fyrrum samgönguráðherra gagnrýndi Ögmund Jónasson innanríkisráðherra vegna stefnu hans í fjármögnun framkvæmda í samgöngumálum. Frummælendur á fundi SA kölluðu eftir samstilltu átaki.
SAMGÖNGUR Kristján Möller, þing-

maður og fyrrum samgönguráðherra, deildi hart á eftirmann sinn
og félaga í stjórnarliðinu, Ögmund
Jónasson, á opnum fundi sem Samtök atvinnulífsins efndu til um
fjárfestingar í samgöngumálum.
Kristján gagnrýndi meinta kyrrstöðu í samgönguframkvæmdum og einnig að samgönguáætlun fyrir næstu ár lægi ekki enn
fyrir. Beindi Kristján meðal annars spurningu til aðstoðarmanns
Ögmundar, sem var viðstaddur
fundinn, um það af hverju áætlunin hafi ekki verið lögð fyrir vorþing.
„Þetta er mjög alvarlegt mál,“
sagði Kristján, „því að fjölmörg
ríkisverkefni eru tilbúin og hægt
væri að bjóða þau út á morgun.“
Kristján minntist einnig á
umræðu um fjármögnun framkvæmda með veggjöldum. Þótti
honum sem hún hafi mótast af misskilningi og rangtúlkunum. Ekki
hafi staðið til, frá hans hálfu, að
veggjöld yrðu lögð ofan á aðrar
álögur á vegfarendur.
Hann minnti á að nýleg lög um
samgönguframkvæmdir, þar sem
meðal annars er kveðið á um heimild til að innheimta veggjöld, hafi

verið samþykkt
me ð m i k lu m
meirihluta. Það
virtist honum
nú hafa verið
sleg ið út a f
borðinu.
„ Ég h a r ma
mjög að þessum
áformum hafi
KRISTJÁN MÖLLER
ekki verið fylgt
betur eftir af eftirmanni mínum,
en raun ber vitni,“ sagði Kristján
og bætti því við að í nýlegri grein
Ögmundar í Fréttablaðinu mætti
lesa skilaboð um að ekkert yrði
gert í þessum stórframkvæmdum.
Að mati Kristjáns eru hagvöxtur
og framkvæmdir það sem þarf til
að komast út úr kreppunni. Hluti
lausnarinnar lægi í því að fá alla
hagsmunaaðila, sveitarfélög og
fleiri, saman til að mynda sátt um
tekjukerfi til framtíðar.
Aðrir frummælendur á fundinum voru Orri Hauksson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins,
og Þorvarður Hjaltason, framkvæmdastjóri Sambands sunnlenskra sveitarfélaga.
Orri sagði að þó skiljanlega sé
fjárhagsstaða hins opinbera slæm,
sé það ekki afsökun fyrir því að

FRÁ SUÐURLANDSVEGI Framkvæmdir standa yfir á kafla af Suðurlandsvegi, en
háværar kröfur eru um að þær verði settar á fullt.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

hafna tækifærum til framkvæmda
sem fjármögnuð séu með öðrum
hætti en áður hafi verið gert.
„Við þurfum að fjárfesta í arðbærum verkefnum sem auka hagvöxt. Samgöngumannvirki eru
aðgengileg, markviss og framkvæmanleg og því þarf ekki mikið
til að koma þeim í gang.“

Loks lagði Þorvarður til að
mörkuð yrði tólf ára stefna um
120 milljarða stórframkvæmdir í
samgöngumálum, sem fjármagnaðar yrðu með láni frá lífeyrissjóðunum. Þessi áform þyrftu að
hefjast sem fyrst með samstilltu
átaki allra þeirra sem eiga aðild að
málinu.
thorgils@frettabladid.is

KRINGLAN OG SMÁRALIND

HEIMSMEISTARI OG EIGANDI HANS Finnur segir að heyra hefði mátt saumnál detta
meðan beðið var eftir tölum dómara. Síðan brutust fagnaðarlætin út í brekkunni.
FRETTABLADID/HILDA KAREN

Besti stóðhestur heims á Landsmóti:

Spuni Finns ekki falur

Útsalan er hafin
40% afsláttur
af öllum vörum*
*Nema af grunnvörunni/basic.

HESTAMENNSKA „Þetta var mögnuð stund,“ segir Finnur Ingólfsson, þegar hann lýsir því er tölur
kynbótadómara voru lesnar upp
á Landsmótinu á Vindheimamelum og til varð nýr heimsmeistari,
Spuni frá Vesturkoti, fimm vetra,
en hann fékk 8,87 í aðaleinkunn,
hæstu einkunn í heimi sem stóðhestur hefur fengið.
Að sögn forráðamanna Landsmóts 2011 fjölgaði gestum mótsins
ört í gær og á góð veðurspá næstu
daga vafalaust sinn þátt í því.
Hesturinn Spuni er fyrsti kyn-

Maður setur ekki
verðmiða á börnin sín
FINNUR INGÓLFSSON
EIGANDI SPUNA

bótagripurinn sem Finnur og fjölskylda hans rækta. Finnur segir
hann með einstakt og frábært
geðslag, auk annarra kosta.
Spurður um hvort verðmiði sé
kominn á hestinn svarar hann
stutt og laggott: „Maður setur
ekki verðmiða á börnin sín. Spuni
er ekki falur.“
- jss

www.miss-dior.com

Nýr og ferskur Miss Dior ilmur,
endurhannaður af Francois Demachy
ilmhönnuði hjá Dior.
Fáanlegur í 30ml og 50ml edp.

iPad 2 - hinn fu

Í bílinn

Bílahleðslutæki

Bílahleðslutæki og FM sendir

Fyrir hjólreiðamanninn

Xtand Go / iPhone standur

iPhone / iPod

iPhone / iPod

Bike Mount / iPhone / iPod Touch

Verð frá: 6.490.- kr.

Verð frá: 5.490.- kr.

Verð: 11.990.- kr.

Verð frá: 10.990.- kr.

Vefverslun
www.epli.iallts

sendum frítt á land

Epli.is, Laugavegi 182, sími 512 1300 | Opið 10-18 mán

ullkomni ferðafélagi

iPal ferðahátalari / útvarp

Mobi headphonies

í Bílinn

Monster iBeats

iPhone/iPod/iPad

Hátalarar fyrir iPod/iPhone

Festing fyrir iPad í bílinn

Heyrnartól fyrir vandláta

Verð frá: 34.990.- kr.

Verð: 4.990.- kr.

Verð: 6.990.- kr.

Verð: 19.990.- kr.

udaga til föstudaga og 12-16 laugardaga | www.epli.is

16

30. júní 2011 FIMMTUDAGUR

16

42% VERÐHÆKKUN

hagur heimilanna

GÓÐ HÚSRÁÐ
Öryggisnæla er málið
Öryggisnæla gegn stöðurafmagni
Nældu litla öryggisnælu í undirkjól
til að koma í veg fyrir að kjóll eða
pils loði við þig. Sama er hægt að
gera til að koma í veg fyrir
að sokkabuxur loði við
buxur. Ef nælan er fest
í sauminn á buxunum
hverfur stöðurafmagnið
og flíkurnar loða ekki
hvor við aðra.

■ Breytingar á tollalögum:

Má kaupa meiri bjór
í Fríhöfninni en áður
Ferðamenn mega nú kaupa meiri
bjór í Fríhöfninni en áður eftir
að ný tollalög tóku gildi í gær.
Lögunum var breytt á Alþingi
í síðustu viku. Ferðamenn
mega nú kaupa tollfrjálst:
a) 1 lítra af sterku áfengi, 1
lítra af léttvíni og 6 lítra af
bjór.
b) 3 lítra af léttvíni og 6
lítra af bjór.
c) 1 lítra af sterku áfengi
og 9 lítra af bjór.
d) 1,5 lítra af léttvíni og 9
lítra af bjór.
e) 12 lítra af bjór.

á bíómiða á venjulega sýningu á fimm árum.

Samningur um þriggja ára tannskoðun að renna út:

Tannvernd barna
þarf að endurskoða
Um næstu mánaðamót renna út síðustu samningar Sjúkratrygginga
Íslands við tannlækna um ókeypis
forvarnarskoðanir fyrir þriggja,
sex og tólf ára börn. Samningaviðræður standa nú yfir milli tannlækna og Sjúkratrygginga en formaður Tannlæknafélagsins segir
þörf á heildstæðri endurskoðun
málaflokksins.
Samningar hafa verið um eftirlit
fyrir ofangreinda aldurshópa frá
ársbyrjun 2009, en flestir samninganna runnu út um síðustu áramót.
Allnokkrir gilda þó fram á morgundag, en upp frá því verður sami
háttur á niðurgreiðslu fyrir þessa
þjónustu og aðrar heimsóknir barna
til tannlækna.
Sigurður Benediktsson, formaður Tannlæknafélags Íslands, segir
í samtali við Fréttablaðið að vilji
tannlækna sé til að leysa málið.
„Það eru þreifingar í gangi en það
er ekki hægt að segja til um hvenær
viðræðum gæti lokið.“
Sigurður bætir því við að þessi
þjónusta sé þó bara hluti af heildarþjónustu fyrir börn sem þyrfti að
hugsa upp á nýtt.
„Þetta leysir ekki stærstu vanda-

Forvarnarskoðanir fyrir
3, 6 og 12 ára:
Í forvarnarskoðun felst meðal annars viðtal og fræðsla um mataræði,
munnhirðu og annað sem snertir
tannvernd. Einnig er um að ræða
skoðun, skráningu, hreinsun tanna
og flúormeðferð fyrir alla aldurshópana, auk röntgenmyndatöku
fyrir tólf ára hópinn.
Velferðarráðherra sagði á þingi
í síðasta mánuði að stefnt væri að
því að tryggja forvarnarskoðun fyrir
fjóra árganga og að „innan nokkurra ára njóti öll börn og unglingar
á Íslandi nauðsynlegrar tannlæknaþjónustu óháð efnahag.“
Heimildir: heilsugaeslan.is og
althingi.is

málin, sem eru að hluti fólks hefur
ekki efni á að senda börnin sín til
tannlæknis vegna kostnaðar.“
Sigurður segir það orsakast að
hluta af því að ráðuneytið hafi
ekki hækkað viðmiðunartaxta sína
vegna endurgreiðslu síðan 2004, á
meðan tannlæknar hafa hækkað
sína taxta eftir verðlagi.
- þj

IÐANDI MANNLÍF Á sumum veitingastaðanna við Austurvöll er tilboð á bjór á vissum

tíma dagsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARALDUR

Hundruð sæta á
Austurvelli fyrir
sólþyrsta gesti
Það er varla til sá veitingastaður í miðbænum sem
ekki býður gestum sæti
utandyra að sumarlagi og
oft komast færri að en vilja.
Á veitingastöðunum við
Austurvöll geta yfir 500
manns setið til borðs utandyra.

bjór til kl. 18 og kostar hann þá
600 kr. Bjórverðið hækkar um 100
kr. eftir miðnætti.
Enski barinn: Sætin utandyra eru 80
til 100. Léttvínsglas kostar 1.000
kr., stór bjór 800 kr. en lítill 600 kr.
Thorvaldsen bar: 120 geta setið
úti. Léttvínglas er á 1.000 kr., stór
bjór 800 kr. en lítill 600 kr. Eftir
miðnætti kostar stór bjór 950 kr.
en lítill 700 kr. Í Pósthússtræti fer
sólin ekki að skína á þá sem tylla
sér utandyra fyrr en um klukkan
14. Hún yljar þeim þar til seint á
kvöldin.

Þegar vel viðrar er þar iðandi
mannlíf og veigarnar renna ljúflega niður. Verðið á þeim er þó
ekki það sama hjá öllum og sums
staðar er jafnvel hægt að fá bjórinn ódýrari á ákveðnum tíma
dagsins eins og sjá má hér fyrir
neðan. Sumir veitingastaðanna
hækka verðið á bjór eftir miðnætti.

Esja: Útisætin eru 60. Léttvínsglas
kostar 990 kr., stór bjór 850 kr. en
lítill 690 kr.

Kaffi París: Sólin er farin að verma
gesti um klukkan 11 fyrir hádegi
og fer ekki fyrr en seint á kvöldin
eins og á hinum veitingastöðunum
þremur sem eru í sömu lengju.
Utandyra eru sæti fyrir 120 gesti.
Léttvínsglas kostar 950 kr., stór bjór
900 kr. en lítill 700 kr.

Silfrið: Alla jafna eru sæti fyrir 20 úti.
Fleiri borð eru sett út ef þurfa þykir.
Léttvínsglas kostar 1.100 kr. en
1.300 kr. eftir klukkan 18. Bjórinn
er á flöskum og kostar 950 kr.

Hvíta perlan: Utandyra eru sæti fyrir
30 gesti. Léttvínsglas kostar 950 kr.
Á kvöldin kostar stór bjór 850 kr.
en lítill 700 kr. Tilboð er á stórum

Íslenski barinn: Um 50 manns geta
setið þar til borðs utandyra. Léttvínsglas kostar 1.000 kr., stór bjór
900 kr., en lítill 650 kr. Tilboð á einhverri bjórtegund eru alltaf í gangi.

Gamla pósthúsið: Þar eru sæti fyrir
50 til 60 manns. Léttvínsglas kostar
1.000 kr. Stór bjór kostar 850 kr. en
lítill 650 kr. Mánudaga til föstudaga
kostar allur bjór 500 kr. til klukkan
16.00.

NEYTANDINN: JAKOB FRÍMANN MAGNÚSSON FRAMKVÆMDASTJÓRI

Dúnmjúkur sófi sem
skilar bjútíblundi

16. júní - 7. júlí í Kringlunni
Sýning á bestu fréttaljósmyndum ársins 2010.
Opið til 21 í kvöld.

Jakob Frímann Magnússon, framkvæmdastjóri samtakanna Miðborgin okkar og Stuðmaður, segir bestu kaup
sem hann hafi gert um ævina vera sófasett sem hann
keypti hérlendis árið 2006.
„Það er þeim kostum búið að vera svo mjúkt
og notalegt að maður sekkur á bólakaf og
festir djúpan bjútíblund nánast í hvert skipti
sem maður sest í það,“ segir Jakob Frímann. Hann segir það ekki hafa skemmt
fyrir að sófasettið hafi hann keypt á góðu
verði og það sé auðhreinsanlegt og fallegt.
„En það er fyrst og fremst ávísun á eitt
það dýrmætasta sem maður fær í lífinu –
góða hvíld,“ segir hann.
Verstu kaupin sem Jakob Frímann hefur
gert segir hann vafalaust vera asíska
myndbandsupptökuvél sem hann keypti
á Tenerife árið 2007.
„Hún var að vísu grunsamlega ódýr,“
segir hann. „En hún hefur aldrei virkað og
mun enda á haugunum.“
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244 ER SKULDATRYGGINGARÁLAG

á ríkissjóð í gær. Álagið þýðir að greiða þarf 2,44 prósent af nafnvirði skuldabréfs til
fimm ára til að tryggja það gegn greiðslufalli. Hæst fór álagið í um 1.500 stig í bankahruninu. Það lækkaði mjög hratt eftir áramótin
og var komið niður í 200 punkta í vor þegar ríkissjóður gaf út ríkisskuldabréf í Bandaríkjadölum. Vaxtaálag á skuldabréfin er 3,25
prósent og elti skuldabréfaálagið það í kjölfarið.

nánar á visir.is

Umsjón:

Kröfuhafar Grikkja ræða um aðgerðir
NÝIR EIGENDUR Þorsteinn Pálsson situr
hér við hlið Gunnars Karls þegar nýir
fjárfestar tóku við MP Banka í apríl.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Forstjóraskipti hjá MP Banka:

Sigurður Atli í
stað Gunnars
„Það var ljóst um leið og nýir eigendur og ný stjórn tóku við að
unnið yrði að því að styrkja bankann. Við teljum að kaupin skapi ný
sóknarfæri og styrki stöðu hans,“
segir Þorsteinn Pálsson, stjórnarformaður MP Banka.
Tilkynnt var í gær að bankinn
hafi keypt fyrirtækið ALFA verðbréf, samstarfsaðila svissneska
risabankans Credit Suisse hér á
landi. Þá mun Sigurður Atli Jónsson, forstjóri ALFA, taka við forstjórastarfi MP Banka af Gunnari
Karli Guðmundssyni á morgun.
Bæði kaupin og forstjóraskiptin
áttu sér skamman aðdraganda.
Kaupin voru tilkynnt starfsfólki
MP Banka í gær og mun Gunnar
Karl kynna Sigurð Atla sem eftirmann sinn í dag. Sigurður, sem
er með mikla reynslu innan fjármálageirans, er sonur Jóns Adolfs
Guðjónssonar, fyrrverandi bankastjóra Búnaðarbankans.
- jab

Volvo S60 R-Design

Evrópskir bankar eiga
mikið undir því að gríska
ríkið geti staðið við skuldbindingar sínar. Þeir vilja
leggja sitt af mörkum til að
forða landinu frá gjaldþroti.
Lánveitendur eru að hluta
til ábyrgir, segir forstjóri
Deutsche Bank.
Nokkuð létt var yfir fjármálageiranum á meginlandi Evrópu síðdegis í gær eftir að gríska þingið samþykkti áætlanir um niðurskurð á
ríkisútgjöldum. Fulltrúar alþjóðlegra eignastýringarsjóða töldu á
fundi þeirra í Mónakó í vikunni farsælasta kostinn fyrir lánardrottna
að þeir endurskipuleggi skuldir
Grikkja, bæði svo stjórnvöld geti
staðið við skuldbindingar sínar auk
þess að tryggja endurheimtur.
Frakkar og Þjóðverjar eru í hópi
helstu lánardrottna gríska ríkisins.
Reuters-fréttastofan segir forsvarsmenn franskra banka hafa lagt til að
gríska stjórnin semji upp á nýtt við
eigendur grískra ríkisskuldabréfa
með það fyrir augum að færa gjalddaga lána. Á móti myndu kröfuhafar skuldbinda sig til að kaupa grísk
ríkisskuldabréf til þrjátíu ára með
5,5 prósenta breytilegum vöxtum
sem hækki í takt við landsframleiðslu. Vextir verði þó aldrei hærri
en 8,0 prósent.
Josef Ackermann, forstjóri hins
þýska Deutsche Bank, var viðstaddur fund Kristilegra demó-

um

Vert

Komdu í Brimborg.
Skoðaðu í dag
sparneytinn dísil
Volvo R-Design
milli kl. 9 og 17.

BANKASTJÓRINN OG KANSLARINN Þau Josef Ackermann, forstjóri Deutsche Bank, og Angela Merkel, kanslari Þýskalands, ræddu

um skuldavanda Grikkja á flokksfundi Kristilegra demókrata í Berlín í gær.

krata í Berlín í gær þar sem
skuldavandi Grikkja var í brennidepli. Ackermann sagði þá sem
lagt hafa Grikkjum til lánsfjármagn gera sér grein fyrir ábyrgð
sinni og sé hann þess fullviss
að bankar í álfunni leggi sitt af
mörkum til að hjálpa landinu við
að komast í gegnum erfiðleikana.

Bandaríska dagblaðið Wall Street
Journal hafði eftir honum í gær að
björgunaraðgerðir Evrópusambandsins muni ekki síður koma
niður á Grikkjum en evrópskum
kröfuhöfum þeirra. Viðbúið er að
viðræðunum í Berlín verði haldið áfram í dag og muni í lok dags
liggja fyrir hvernig björgunarað-

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

gerðir snerti lánveitendur Grikkja.
Þá sagði hann Þjóðverja helst
vilja fá tryggingu fyrir því
að björgunaraðgerðirnar geti
ekki valdið því að landið lendi í
greiðsluþroti eða smitáhrif berist
til annarra landa. Slíkt geti haft
alvarlegar afleiðingar fyrir fjármálageirann.
jonab@frettabladid.is

frá 6.080.000 kr. Volvo V60 R-Design frá 6.380.000 kr. Volvo XC60 R-Design AWD frá 9.060.000 kr. Volvo XC90 R-Design AWD frá 11.190.000 kr.
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Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara, að auki er kaupverð háð gengi. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar Volvo.
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Netleikjafyrirtækið Zynga fylgir straumnum á markað:

Verðið þykir í hærri kantinum
Bandaríska netleikjafyrirtækið Zynga stígur fyrstu skrefin að
skráningu á hlutabréfamarkað
vestanhafs í vikunni. Fyrirtækið
á og rekur netleikina Farmville og
Mafia Wars, vinsælustu leikina á
samskiptasíðunni Facebook.
Ætlunin er að skrá aðeins tíu
prósent hlutabréfa í Zyng á markað og er búist við að þau seljist
fyrir allt að tvo milljarða dala,
jafnvirði tæplega 231 milljarðs
íslenskra króna. Miðað við þetta
er heildarverðmæti Zynga á milli
fimmtán og tuttugu milljarðar
dala, allt að 23-faldar tekjur síðasta árs og þykir verðlagning í
hærri kantinum.

Búist er við svipaðri afkomu í
ár. Bandaríska fréttastofan CNBC
segir væntingar stjórnenda Zynga
talsverðar enda horfi til mikillar
gengishækkunar netleitarrisans
Google síðan fyrirtækið var skráð
á markað síðsumars árið 2004.
Gengi bréfa í fyrirtækinu hefur
um fimmfaldast síðan þá.
Eigendur fleiri samskiptasíðna
og netfyrirtækja sem skráð hafa
verið á hlutabréfamarkað síðustu
misserin horfa í sömu átt, svo sem
LinkedIn og Renren, sem er kínverska útgáfan af Facebook. Sömuleiðis hefur verið horft til skráningar Facebook á markað næsta
vor.
- jab

FÖSTUDAGSVIÐTALIÐ

Telur Landsbankann á
réttri braut
Steinþór Pálsson bankastjóri segir frá breytingum sem hafa
verið gerðar á starfsemi Landsbankans og nýrri framtíðarsýn.

YS OG ÞYS Í KAUPHÖLLINNI Stjórnendur
netfyrirtækja í Bandaríkjunum hafa upp
á síðkastið verið áhugasamir um skráningu á hlutabréfamarkað. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Stjórnvöld sneru af villu vegar eftir efnahagskreppuna, segir norskur prófessor:

Krónan hjálpar efnahagslífinu

FRÁ ALÞINGI Stjórnvöld gerðu margt rangt í aðdraganda

kreppunnar, segir hagfræðiprófessorinn Arne Jon Isachsen.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

tók á sig ábyrgðir bankanna, bæði gagnvart lánardrottnum sem innstæðueigendum.
Viðbrögð við skrifum Isachsen eru blendin í
athugasemdakerfi dagblaðsins á netinu. Einn lesandi
skrifar að hvort sem aðferðir stjórnvalda hér séu
góðar eða slæmar þá hafi Íslendingar lært eitt, og það
sé að hafa ekki peninga í fyrirrúmi.
- jab

Lesið Fréttablaðið
á morgun

Volvo R-Design

Eyddu

í nýjan
sparnað
Komdu í Brimborg

Brimborg | Bíldshöfða 6 | Sími 515 7000 | volvo.is

Volvo C30, Volvo S40 og Volvo V50 er hægt að fá í R-Design sportútfærslu

Íslensk stjórnvöld gerðu margt rangt í aðdraganda
efnahagshrunsins. Eftir að kreppan skall á hafa
þau hins vegar gert allt rétt. Þetta fullyrðir norski
hagfræðiháskólaprófessorinn Arne Jon Isachsen.
Hann var meðhöfundur Þorvaldar Gylfasonar að bókinni Markaðsbúskapur, sem kom út í Bretlandi árið
1992 en hér tveimur árum síðar.
Prófessorinn segir í pistli, sem kemur út mánaðarlega og norska dagblaðið Dagens Næringsliv birtir
í vikunni, íslensku krónuna gera það að verkum að
efnahagslífið hafi rétt fyrr úr kútnum en ef búið væri
að taka upp evru sem gjaldmiðil. Hann telur að ef
Grikkir hefðu haldið sig við drökmuna sem gjaldmiðil
þá hefði hún auðveldað þeim að komast í gegnum
kreppuna.
Isachsen telur það hafa verið þjóðráð að leita til
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þegar í harðbakkann sló og
setja á gjaldeyrishöft. Þá segir hann það hafa skilað
góðum árangri að setja gömlu bankana á hliðina til
þess eins að reisa nýja á rústum þeirra með hagfelldari og öruggari útlán en sátu eftir í þeim gömlu. Hann
rifjar upp að Írar hafi beitt annarri aðferð þegar ríkið
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Af hverju þurfti að banna auglýsingar gegn
hvalkjötsáti í Flugstöð Leifs Eiríkssonar?

Hvað er áróður?

D

eilan um auglýsingar alþjóðlegu dýraverndunarsamtakanna IFAW og Samtaka hvalaskoðunarfyrirtækja
í Leifsstöð er áhugaverð. Í auglýsingunum voru ferðamenn hvattir til að skoða hvali fremur en að leggja sér
þá til munns. Fólk var hvatt til að yfirgefa ekki Ísland
með óbragð í munni.
Auglýsingarnar voru samþykktar af Isavia, sem rekur Leifsstöð,
og héngu þar uppi í nokkrar vikur. Eftir kvartanir frá Hrefnuveiðimönnum ehf., sem sögðu
SKOÐUN
auglýsingarnar áróður og árás á
eina atvinnugrein, endurskoðaði
Ólafur Þ.
Isavia afstöðu sína til auglýsingStephensen
anna. IFAW var boðið að breyta
olafur@frettabladid.is
þeim í samráði við fyrirtækið. Því
boði var ekki tekið og auglýsingarnar hafa því verið teknar niður.
Isavia vísar til ákvæða í samningi sem var gerður um birtingu auglýsinganna, en þar segir meðal
annars að auglýsingar skuli vera samkvæmt siðareglum um auglýsingar og á engan hátt stríða gegn almennri siðferðisvitund. „Leigusala er heimilt að koma með greinargóðar athugasemdir vegna
auglýsinga eða kynningarmuna leigutaka ef honum sýnist sem útlit
þeirra brjóti í bága við ímynd flugstöðvarinnar. Athugasemdirnar
skulu vera málefnalegar og rökstuddar. Leigutaki skal leitast við að
taka tillit til athugasemdanna,“ segir í samningstextanum.
Ekki verður séð að auglýsingar IFAW og hvalaskoðunarmanna
hafi á nokkurn hátt brotið gegn almennri siðferðisvitund. Og greinilega hafa þær ekki brotið gegn siðferðisvitund starfsmanna Isavia
heldur, þ.e. ekki fyrr en hagsmunaaðilar kvörtuðu undan þeim. Hafi
athugasemdir Isavia verið málefnalegar og rökstuddar hefur sá
rökstuðningur að minnsta kosti ekki komið fram opinberlega.
Hugsanlega getur Isavia hangið á því að auglýsingarnar hafi
farið í bága við „ímynd flugstöðvarinnar“. Flugstöðvar víða um
heim eru vissulega oftast eins og útstillingarkassar fyrir land og
þjóð; birta áferðarfallegar glansmyndir af blómlegum héruðum,
stórfenglegum náttúrufyrirbærum og brosandi fólki. Á Entebbeflugvelli í Úganda var í vetur mikið af kosningaplakötum með
myndum af hinum ástsæla Museweni forseta en engar auglýsingar
frá mótframbjóðendunum.
Er það ekki einmitt þessi glansmynd sem er áróður? Er eitthvað
að því að ferðamenn sem hingað koma, sem sennilega eru flestir
með einhverja hugsun í kollinum, viti að ekki eru allir sammála um
til dæmis hvalveiðar og þátt þeirra í ferðaþjónustu? Ef umhverfisverndarsamtökum dytti í hug að birta auglýsingar í Leifsstöð þar
sem ferðamenn væru hvattir til að ganga vel um náttúru Íslands, af
því að hún lægi víða undir skemmdum vegna átroðnings hundraða
þúsunda ferðamanna, væri það þá óæskilegt kusk á glansmyndinni,
áróður sem ætti að banna?
Það er orðið ögn klisjukennt að rifja upp hvað bankahrunið átti
að hafa kennt okkur – en samt ástæða til að minna á að eitt af því er
að það er ekki æskilegt að þjóðarsamstaða ríki um að ein atvinnugrein sé æðisleg, hafi bókstaflega enga galla og um hana séu engar
deilur. Þá gildir einu hvort það er fjármálaþjónusta, hvalveiðar eða
ferðaþjónusta. Útlendingar hljóta að mega vita að á Íslandi fari
fram frjálsar og opinskáar umræður.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
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Tollfrelsi í tollfrelsinu

Góður ásetningur

Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra tilkynnti stoltur um „hörkusamning“ sem náðst hefði við yfirvöld
í Hong Kong. Nú nytu Íslendingar til
framtíðar algjörs tollfrelsis á iðnaðarvörur og sjávarfang flutt til markaða í
Hong Kong. Þetta er hið besta mál og
ekki nema von að ráðherra sé stoltur.
Lausleg yfirferð um tollaumhverfi
Hong Kong sýnir hins vegar, svart
á hvítu, að þar á bæ eru ekki innflutningstollar á neinar vörur, nema
áfengi, tóbak, kolvetnisolíu og
metílalkóhól. Samningatækni
Össurar er greinilega við
brugðið að semja um tollfrelsi á tollfrjálsum vörum.

Í samstarfssamningi Besta flokksins
og Samfylkingarinnar er kveðið á um
að gera hjólreiðar að raunhæfum
ferðamáta í borginni. Í maí í fyrra
samþykktu jafnframt allir flokkar
í borgarstjórn að lagðir skyldu tíu
kílómetrar af hjólreiðastígum næstu
þrjú ár, samtals 30 kílómetrar.

Minna um efndir
Á fundi umhverfis- og samgönguráðs í vikunni kom
fram að aðeins
1,6 kílómetrar
af hjólreiðastígum
verða

lagðir í ár. Gísli Marteinn Baldursson
borgarfulltrúi skrifar um þetta á
blogg sitt: „Ég veit að innan meirihlutans er fólk sem trúir í einlægni
á nýjar lausnir í samgöngu og
skipulagsmálum borgarinnar, en
ekki verður annað séð en að það
fólk hafi orðið undir og gamaldags
hugmyndafræði um uppbyggingu borga hafi orðið ofan
á. Það á því miður eftir að
skila sér í meiri umferð, meiri
mengun og þar með lakari
lífsgæðum borgarbúa.“
Er nokkru við það að
bæta?
kolbeinn@frettabladid.is
bergsteinn@frettabladid.is

HALLDÓR

Með okkar augum
Samfélagsmál

Friðrik
Sigurðsson
framkvæmdastjóri
Landssamtakanna
Þroskahjálpar

H

inn 4. júlí næstkomandi verður
sýndur hjá RÚV fyrsti þátturinn af
sex sem fólk með þroskahömlun hefur
unnið undir heitinu „Með okkar augum“.
Þættir þessir eru með blönduðu efni og
hafa að leiðarljósi að vera bæði fræðandi
og skemmtilegir.
Fólk með þroskahömlun sá um þáttagerðina, bæði tæknivinnu að stórum

anna um réttindi fatlaðs fólk eru mörg
ákvæði um skyldur þjóðríkja til að vinna
gegn staðalímyndun og fordómum gagnvart fólki með fötlun, svo og skyldur
fjölmiðla í þeim efnum. Landssamtökin
Þroskahjálp telja að gerð þessara þátta
sé áhrifarík aðferð til að uppfylla þau
ákvæði. Vonandi verður því framhald á
þessari þáttagerð.

Fólk með þroskahömlun sá um þáttagerðina,
bæði tæknivinnu að stórum hluta svo og efnisöflun og viðtöl, undir leiðsögn fagfólks.
hluta svo og efnisöflun og viðtöl, undir
leiðsögn fagfólks. Þáttunum er ætlað að
sýna að í þessum hópi eru margir hæfileikaríkir einstaklingar. Annar tilgangur með þáttagerðinni er að stuðla að
auknum fjölbreytileika í gerð sjónvarpsefnis þar sem efnistökum og umfjöllun
er stýrt af fólki sem hefur ef til vill aðra
lífsreynslu, áhugamál og sýn á samfélag
sitt.
Í nýjum samningi Sameinuðu þjóð-

Landssamtökin Þroskahjálp hafa að
undanförnu unnið í samvinnu við fleiri
aðila að nokkrum verkefnum sem stuðla
að þátttöku og sýnileika fólks með
þroskahömlun. Samtökin telja að með því
móti stuðli þau að betra og skemmtilegra
samfélagi fyrir alla.
Góða skemmtun með þeim Andra
Frey, Bjarna, Eiði, Katrínu Guðrúnu,
Richard, Skúla Steinari og Steinunni Ásu
á mánudögum kl. 18.30 í sumar.
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Forsetaþingræði á Íslandi
Í DAG
Þorvaldur Gylfason
prófessor

E

ins og prófessorarnir Sigurður
Líndal og Svanur Kristjánsson
hafa lýst öðrum betur í ræðu og
riti, hafa margir haft rangar hugmyndir um stjórnarskrárbreytinguna, sem samþykkt var í þjóðaratkvæðagreiðslu 1944. Sumir
hafa haldið því fram, og margir
virðast enn halda, að stjórnarskrárbreytingin 1944 hafi verið
gerð í skyndingu og án vandlegrar
umræðu; að fyrir og eftir breytinguna hafi landið í megindráttum
haft sömu stjórnskipun, þingræðisstjórn; og að forseti Íslands væri
valdalítill þjóðhöfðingi samkvæmt
stjórnarskránni og einnig í reynd.
Ekkert af þessu er þó rétt.

Þjóðin reis upp ...
Fyrir stjórnarskrárbreytinguna
1944 fór fram á Alþingi og utan
þess rækileg og upplýst umræða
um lýðræði og stjórnskipun
Íslands eins og lesa má í Alþingistíðindum. Meiri hluti stjórnarskrárnefndar Alþingis lagði til, að
þingið kysi forseta Íslands og gæti
vikið honum frá. Tillagan var í
samræmi við ríkjandi lýðræðishugmyndir í Vestur-Evrópu um
alvald lýðkjörins þjóðþings milli
kosninga og gerði ekki ráð fyrir
sjálfstæðum þjóðhöfðingja. Þorri
þjóðarinnar hafnaði þessari tillögu um alvald Alþingis og ósjálfstæðan forseta. Tímaritið Helga-

fell birti 1943 skoðanakönnun,
sem Torfi Ásgeirsson hagfræðingur sá um, en hann var fyrsti
sérfræðingur landsins í gerð skoðanakannana. Þar lýstu 70 prósent þeirra 581, sem spurðir voru
um allt land, fylgi við þá tillögu,
að forseti Íslands yrði þjóðkjörinn, en aðeins 20 prósent vildu, að
Alþingi kysi forsetann. Ríkjandi
skoðun meðal þjóðarinnar var
þá og er enn, að ólýðræðislegt sé
og óheilbrigt að hafa allt vald á
einni hendi, hendi Alþingis. Með
þjóðina að baki sér tókst Sveini
Björnssyni ríkisstjóra að sannfæra forustumenn stjórnmálaflokkanna um réttmæti þess, að
forsetinn yrði þjóðkjörinn. Landið
var í reyndinni stjórnlaust 1942,
þar eð stjórnmálaflokkarnir höfðu
ekki getað komið sér saman um
myndun stjórnar. Ríkisstjórinn
taldi sig því ekki eiga annan kost
en að skipa utanþingsstjórn, og sat
hún frá 1942 til 1944.

... og hafði sitt fram
Þjóðin fékk því með þessu móti
framgengt, að í stjórnarskránni
1944 væri vörðuð ný leið til lýðræðis á þann veg, að þjóðin kysi
sér forseta í kosningum, þar
sem landið er eitt kjördæmi og
atkvæðisréttur er jafn og óháður
búsetu. Forsetinn sækir umboð
sitt og vald til þjóðarinnar, en
hvorki til Alþingis né ríkisstjórnar. Alþingi getur samþykkt vantraust á forsetann, en þjóðin ein
getur vikið honum frá. Fyrstu
þrjár greinar gildandi stjórnarskrár lýsa forsetaþingræðinu, en
í því felst, að forseti og Alþingi
fara saman með löggjafarvaldið
og forseti og önnur stjórnvöld með

framkvæmdarvaldið. Stjórnskipun Íslands er því forsetaþingræði
(e. semi-presidential government),
sem er millistig milli þingræðis
og forsetaræðis. Allt var þetta
með ráðum gert á sínum tíma til
að tryggja, að þjóðkjörinn forseti
gæti temprað vald Alþingis og ríkisstjórnar, ef á þyrfti að halda.
Þannig varð gagnger breyting með lýðveldisstjórnarskránni
1944. Í stað konungsþingræðis að
forminu til og þingræðis í reynd
kom forsetaþingræði, þar sem

Forsetinn sækir
umboð sitt og
vald til þjóðarinnar, en
hvorki til Alþingis né
ríkisstjórnar.
Alþingi og ríkisstjórn deildu valdi
sínu með þjóðkjörnum forseta. Á
þessari breytingu var skilningur meðal stjórnmálamanna, þótt
annað væri jafnan látið í veðri
vaka. Ólafur Thors, formaður
Sjálfstæðisflokksins, sendi ásamt
Bjarna Benediktssyni og Jóhanni
Hafstein flokksmönnum sínum
bréf fyrir forsetakosningarnar
1952 og sagði þar, „að forsetaembættið sé „pólitísk staða“ og á
„örlagaríkustu augnablikum“ fari
forseti Íslands „með meira vald og
getur því ráðið meiru um framtíðarheill þjóðarinnar en nokkru
sinni hefur verið á eins manns
færi að gera, allt frá því land
byggðist ....““ (Matthías Johannessen (1981), Ólafur Thors II, bls.

AF NETINU

Hjólafólk svikið

211-212). Svo sem til var stofnað,
hefur forseti Íslands haft umtalsverð áhrif á vettvangi stjórnmálanna, bæði við stjórnarmyndanir
(1958-59 og oftar) og með beitingu
málskotsréttar síns samkvæmt 26.
grein stjórnarskrárinnar 2004 og
tvisvar síðan.

Temprandi áhrif forsetans
Því er þessi saga rifjuð upp hér, að
Stjórnlagaráð fjallar nú um verkaskiptingu Alþingis, ríkisstjórnar
og forseta Íslands við vinnu sína
að tillögum um nýja stjórnarskrá.
Ég tel í ljósi sögunnar þörf á að
halda í og efla temprandi áhrif
forsetans á Alþingi með því að (a)
varðveita frumkvæði forsetans að
stjórnarmyndunum, (b) veita forsetanum skýra heimild til að skipa
utanþingsstjórn við sérstakar
aðstæður líkt og Ólafur Jóhannesson prófessor mælti með 1945, (c)
halda í málskotsréttinn og færa
hann út með því að láta hann ná
einnig til þingmála, sem ná ekki
fram að ganga, og (d) fela forsetanum að skipa, helzt að fengnum
tillögum lögbundinnar nefndar,
dómara og ef til vill einnig forstjóra fáeinna ríkisstofnana, sem
brýnt er, að séu sjálfstæðar gagnvart Alþingi og ríkisstjórn. Þörfin
fyrir valdmörk og mótvægi hefur
sjaldan verið ríkari en nú, þar eð
ófriður milli stjórnmálaflokka og
innan þeirra hefur sjaldan verið
meiri en nú eftir hrun. Rösklega
tuttugu nýjar stjórnarskrár hafa
litið dagsins ljós í Mið- og AusturEvrópu frá 1990. Flestar þjóðanna þar hafa kosið forsetaþingræði með gagnkvæmu aðhaldi og
eftirliti til að halda flokksræði í
skefjum.

Kúvending virðist hafa orðið á
stefnu borgarinnar í uppbyggingu
Reykjavíkur sem hjólaborgar, eftir
að meirihluti Samfylkingar og
Besta flokksins tók við völdum.
Áætlun hans um lagningu 1,6 km
af hjólastígum á þessu ári er blaut
tuska í andlit þeirra sem hjóla
og trúað hafa á uppbyggingu
Reykjavíkur sem framúrskarandi
hjólaborgar.
Fyrir liðlega ári samþykktu allir
flokkar í borgarstjórn að árlega
skyldi 10 km af hjólastígum bætt
við kerfið, næstu 3 árin.
http://eyjan.is/goto/gislimarteinn
Gísli Marteinn Baldursson

Skammarlegt
Það að auglýsingar frá hvalavinum
hafi verið teknar niður á Keflavíkurflugvelli er ekki bara grín.
Nei, þetta er atlaga að tjáningarfrelsinu. Framganga stjórnenda
flugvallarins í þessu máli er til
háborinnar skammar.
Auglýsingarnar sem ganga út á
að fólk skuli skoða hvali en ekki
éta þá eru ljómandi kurteislegar
– brjóta ekki gegn neinu velsæmi.
Það skiptir engu máli hvort maður
er sammála boðskap þeirra eða
ekki, hann á fullan rétt á sér.
Það er sjálfsögð krafa að þessar
auglýsingar verði settar upp aftur.
http://silfuregils.eyjan.is
Egill Helgason

Útsalan í 3 smárum
er hafinn
30-50% afsl 3 smárar
Smáralind Kringlunni
og Laugarvegi.
Opið til 21 í Kringlu og Smáralind
3 Smárar Smáralind • 578 0851
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Sjávarútvegur og hagfræðin
Sjávarút vegsmál
Eygló
Harðardóttir
þingmaður
Framsóknarflokksins

S

érfræðingahópur sjávarútvegsráðherra hefur skilað skýrslu
um áhrif breytinga á fiskveiðistjórnun. Þeirra niðurstaða er að bann
við framsali og beinni/óbeinni veðsetningu dragi úr hagkvæmni sjávarútvegsins og getu hans til að fjármagna sig með ódýrasta mögulega
hætti. Ráðherra og aðrir stjórnarliðar hafa varist með því að benda
á að huga verði að öðrum þáttum
en bara hagkvæmni greinarinnar. Stjórnarliðar virðast ekki ætla
að svara rökum sérfræðinganna,
heldur halla sér frekar að líffræðilegum og samfélagslegum rökum
fyrir breytingum á fiskveiðistjórnunarkerfinu.
Ég tel að það séu mistök enda eru
ágætis hagfræðileg rök fyrir því að
takmarka brask með aflaheimildir
og möguleika fyrirtækja til að fjármagna sig ótakmarkað með ódýrasta mögulega hætti.

Eignaverðsbóla frá 2003
Í ársbyrjun 1995 var verð á aflahlutdeild í þorski 260 kr/kg og
mátti rekja hækkanir fram til 2001
til bættrar afkomu fyrirtækjanna
og breytingum á úthlutun heildarafla. Eftir 2003 fóru einkavæddir
bankar að lána ótæpilega og skuldir sjávarútvegsins margfölduðust um leið. Í júní 2008 náði verðið hámarki í 3.800 kr/kg, sem mátti
fyrst og fremst rekja til offramboðs
á ódýru lánsfé (Hrafn Sævaldsson, 2007). „Við hrun bankakerfisins hrundi verð á aflahlutdeildum
um meira en helming þrátt fyrir
að mikil lækkun á gengi krónunnar ætti að hafa gert aflahlutdeildir
verðmeiri ef eitthvað er í krónum
talið. Þessi þróun virðist benda til
þess að verð á aflahlutdeildum á

kvótamarkaði hafi ráðist meira af
framboði á lánsfé í bankakerfinu
en raunverulegu verðmæti aflahlutdeildar.“ (Jón Steinsson, 2010)
Þessar sögulegu staðreyndir
sýna að frá 2003 til 2008 myndaðist eignaverðsbóla (e. asset price
bubble) á aflaheimildum. „Þegar
eignaverð hækkar eykst aðgengi
að lánsfé þar sem virði hins undirliggjandi veðs hækkar. Hækkandi
eignaverði virðist einnig fylgja tilhneiging til að vanmeta áhættu
á viðsnúningi eignaverðs og því
skekkt áhættumat og hækkandi
veðhlutföll (e. loan-to-value ratios).
Allt þetta getur síðan fóðrað enn
frekari hækkun eignaverðs sem
kemur af stað vítahring þenslu og

Stjórnarliðar
virðast ekki ætla
að svara rökum sérfræðinganna heldur halla sér
frekar að líffræðilegum
og samfélagslegum rökum
fyrir breytingum á fiskveiðistjórnunarkerfinu.
hækkandi eignaverðs sem að lokum
endar með hörðum skelli þegar
eignaverðsbólan springur.“ (SÍ Peningastefna eftir höft, 2010).
Mat sérfræðinga Rannsókna- og
þróunarmiðstöðvar Háskólans á
Akureyri er að hækkun skulda frá
2003 hafi verið 50-60% vegna kaupa
á aflaheimildum, 20-30% vegna
fjárfestinga í ótengdum rekstri og
afgangurinn, 10-15%, vegna taps
á gjaldeyris- og afleiðuviðskiptum. Á sama tíma stóð fjárfesting í
rekstrarfjármunum líkt og skipum,
tækjum og húsum í stað. (Stefán B.
Gunnlaugsson, Ögmundur Knútsson
& Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2010)

Ótakmarkað framsal og óbein
veðsetning á aflaheimildum stuðlaði þannig að fjármálalegum óstöðugleika og slæmri nýtingu á fjármunum í aðdraganda hrunsins.

Hluti af peningastefnu
Sjávarútvegur er undirstöðuatvinnugrein á Íslandi. Mikilvægt
er að draga úr núverandi skuldsetningu og tryggja að aldrei aftur
verði til eignaverðsbóla í greininni.
Lausnin þarf hins ekki að vera boð
og bönn í lögum um fiskveiðistjórnun. Seðlabankar hafa í auknum
mæli verið að huga að eignaverðsbólum samhliða verðstöðugleika.
Þar duga ekki stýrivextir einir til,
heldur getur verið nauðsynlegt að
taka upp s.k. þjóðhagsvarúðartæki
til að tryggja fjármálalegan stöðugleika. Með þeim er horft á samspil
þjóðarbúsins í heild, verðlagningu
áhættu og tengsl fjármálastofnana
og þeirra markaða sem þær starfa
á.
Beiting þjóðarhagsvarúðartækja
kann að leiða til hærri fjármagnskostnaðar, en líta megi á það sem
tryggingariðgjald sem þjóðfélagið
greiði til að draga úr líkum á fjármálakreppu. Tæki sem mætti innleiða til að takmarka framsal í
stað beins banns væri t.d. einhvers
konar Pigou-skattur á söluandvirði aflaheimilda. Ef seljandinn
endurfjárfesti ekki söluhagnaðinn
í greininni þyrfti hann að borga
mjög háan skatt. Önnur leið gæti
verið að tengja skatta á fyrirtækin
við þróun verðs á aflaheimildum.
Takmarka mætti veðsetningu með
því að setja þak á veðhlutfall skipa
og miða við kostnað við nýsmíði.
Eða að lán umfram ákveðið viðmið
hefði neikvæð áhrif á eiginfjárhlutfall fjármálafyrirtækja og þar með
hvata þeirra til að lána óvarlega til
sjávarútvegsins.
Sjávarútvegur skiptir okkur öll
máli. Við verðum því að vera tilbúin
að ræða efnislega þær ábendingar
sem fram koma til að lokaniðurstaðan verði til hagsbóta fyrir okkur öll.

Landsbankinn fjármagnar
uppbyggingu gagnavers

Við óskum Thor Data Center til hamingju
NF§VQQCZHHJOHVHBHOBWFSTJOTÓ)BGOBSmS§J
-BOETCBOLJOOFSISFZmBnÓBUWJOOVMÓmOV
PHÚnVHVSTBNTUBSGTB§JMJÓTMFOTLSBGZSJSULKB

Varnarsamningur
í sextíu ár
Varnarmál
Gunnar Alexander
Ólafsson
stjórnmálafræðingur

U

m þessar mundir eru 60 ár
liðin frá því að varnarsamningur Íslands við Bandaríkin
var undirritaður. Í samræmi við
ákvæði samningsins kom bandarískur her hingað til lands og
dvaldi hér á landi til ársins 2006.
Koma hersins á sínum tíma til
Íslands var í kjölfar mikillar ólgu
í öryggismálum í heiminum og
átökum milli austurs (Sovétblokkarinnar) og vesturs (samtaka lýðræðisríkja) sem náði hámarki í
Kóreustríðinu árið 1950. Ísland
var stofnaðili NATO árið 1949 og
var koma hersins hingað til lands
tveimur árum síðar byggð á grundvelli samningsins um NATO.
Koma bandarísks hers til
Íslands 1951 olli hörðum deilum
innanlands og var þjóðin klofin
í afstöðu sinni og dvöl hans ætíð
pólitískt þrætuepli. Árin 19561958 og 1971-1974 sátu ríkisstjórnir á Íslandi sem höfðu á stefnuskrá
sinni að hefja brottflutning bandaríska hersins en í bæði skiptin
varð minna um efndir en vonir
stóðu til.
Brotthvarf hersins frá Íslandi
árið 2006 átti sér stað vegna
krafna bandarískra yfirvalda.
Þau töldu veru hersins á Keflavíkurflugvelli vera tímaskekkju þar
sem engar ógnir stæðu að landinu sem réttlættu dvöl hans. Þann
tíma sem herinn dvaldi hér á landi
voru hernaðarleg og efnahagsleg
umsvif hans mikil. Á sínum tíma
námu tekjur af starfsemi hersins um 2% af landsframleiðslu og
ávallt var hér öflug flugsveit.

Með ákvörðun sinni um brottflutning hersins gjörbreyttu
bandarísk stjórnvöld inntaki varnarsamningsins milli þjóðanna. Nú
hefur samningurinn ekki meiri
þýðingu fyrir Ísland en samningurinn um Atlantshafsbandalagið og þá sérstaklega 5. grein þess
samnings, sem fjallar um skyldu
ríkja Atlantshafsbandalagsins til
að koma einu aðildarríki til varnar
sem hefur orðið fyrir árás.
Brotthvarf bandaríska hersins
skildi landið eftir í ákveðnu tómarúmi hvað öryggismál varðar.
Íslensk stjórnvöld hafa brugðist
við með því að gera samninga við
önnur NATO-ríki um loftrýmiseftirlit við Ísland og enn fremur gert
samstarfssamninga við Dani og
Norðmenn um samstarf á N-Atlantshafi um öryggis- og björgunarmál. Að auki höfðu íslensk stjórnvöld frumkvæði að því að efna til
mikilla umræðna um öryggis- og
varnarmál á N-Atlantshafi meðal
Norðurlandaþjóðanna. Sú umræða
rataði í mikla skýrslu sem kennd
er við Stoltenberg, fyrrverandi
utanríkisráðherra Noregs, þar
sem reifaðar voru ýmsar hliðar
á öryggis-, varnar- og björgunarmálum á N-Atlantshafi. Í skýrslunni komu fram margar tillögur
sem enn er verið að ræða frekar,
t.d. umsjón Norðurlandaríkja með
loftrýmisgæslu yfir Íslandi og
samstöðuyfirlýsing Norðurlandaríkja í öryggis- og varnarmálum.
Nú hafa íslensk stjórnvöld
ákveðið að sækja um aðild að ESB.
Þó að öryggismál sem slík séu ekki
hluti af aðalstarfsemi ESB tengjast þau starfsemi sambandsins og
geta gefið Íslandi aukið skjól ef af
aðild verður.
Því er ljóst að íslensk stjórnvöld hafa gripið til margvíslegra
aðgerða til að efla öryggi landsins
út á við vegna brotthvarfs bandaríska hersins árið 2006.
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Ofsóknir í kjölfar hrunsins

Í

grein sinni hér í blaðinu 22.
júní síðastliðinn fjallar Lýður
Guðmundsson, stjórnarformaður
Bakkavarar Group, um rannsókn
sérstaks saksóknara á tilteknum lánveitingum Vátryggingafélags Íslands. Í greininni setur
Lýður jafnframt fram nýja túlkun á atburðum líðandi stundar
sem telja verður kærkomna viðbót við þjóðmálaumræðuna og
nauðsynlegt mótvægi við þá pólitísku rétthugsun sem skotið hefur
rótum hér á landi í kjölfar efnahagshrunsins.

Fjöldi grunaðra
bendir til að fáir hafi brotið af sér
Eins og Lýður bendir réttilega á í
grein sinni er engin leið að draga
þá ályktun af miklum málafjölda
hjá sérstökum saksóknara að
framin hafi verið mörg afbrot í
tengslum við starfsemi fjármálafyrirtækja í aðdraganda efnahagshrunsins. Allt eins má, eins
og Lýður vekur athygli okkar á,
draga þá ályktun af þessari staðreynd að sérstakur saksóknari
valdi ekki hlutverki sínu. Færir
Lýður raunar sannfærandi rök
fyrir því að sú sé raunin. Lýður
bendir á að svo seint sem í mars
síðastliðnum hafi sérstakur saksóknari haft hvorki færri né fleiri
en 216 einstaklinga grunaða um
að hafa viðhaft refsiverða háttsemi í tengslum við starfsemi

Fyrirmyndarríkið Grikkland
Í grein sinni vekur Lýður athygli
okkar á því að svokallað uppgjör
hér á landi við efnahagshrunið 2008 sé án fordæma og nefnir dæmi um önnur ríki sem við
mættum fremur taka okkur til
fyrirmyndar í þessum efnum.
Nefnir Lýður þannig meðal annars að Bandaríkjamenn hafi borið
gæfu til þess að láta sem ekkert
hafi í skorist við hrun fjármálakerfisins þar í landi í stað þess að
leita logandi ljósi að einhverjum
til að skella skuldinni á. Er skýringin á því, eins og Lýður bendir
réttilega á í grein sinni, allra síst
sú að yfirvöld í Bandaríkjunum
valdi ekki hlutverki sínu heldur
hin að þau gera sér grein fyrir
því, ólíkt íslenskum yfirvöldum,
að ólíklegt sé að refsiverð háttsemi starfsmanna og eigenda
fjármálafyrirtækja hafi átt nokkurn þátt í því að valda hruni fjármálakerfisins. Er enda langalgengast, þegar um slík hrun er að
ræða, að þau eigi fyrst og fremst
rætur að rekja til einskærrar
óheppni.
Annað dæmi um land sem við
Íslendingar mættum taka okkur
til fyrirmyndar er Grikkland,
eins og réttilega er bent á í grein
Lýðs. Lýður bendir á að ólíkt
Íslendingum hafi Grikkir ekki

Enginn ber ábyrgð
Eins og Lýður bendir á í grein
sinni hefur sá misskilningur skotið
rótum í íslensku samfélagi í kjölfar efnahagshrunsins að hrunið
megi að einhverju leyti rekja til
háttsemi sem einstaklingar kunni
að bera refsiábyrgð á. Þessi hugmynd er öldungis fráleit. Eins og
Lýður bendir á hefur enginn verið
sóttur til saka í siðmenntuðu landi
vegna hruns fjármálakerfis enda
útilokað að lögbrot einstaklinga
geti átt þátt í slíku hruni. Á þessu
þurfum við Íslendingar að átta
okkur.
Það er tímabært að látið sé af
þeim ofsóknum sem ráðið hafa
ríkjum á Íslandi að undanförnu og
rifjuð séu upp þau gömlu sannindi
að þegar ófarir eru annars vegar
kemur iðulega í ljós – þegar upp
er staðið – að enginn ber neina
ábyrgð á nokkrum hlut.

prófessor við
Landbúnaðarháskóla
Íslands

L

andbúnaðarmál og byggðamál eru meðal málaflokka
sem standa út af í núverandi
EES-samstarfi og landbúnaður
er mögulega ásteytingarsteinn
í tengslum við hugsanlega aðild
að ESB. Eftir að samningar nást
á milli Íslands og ESB er kosið
um aðild. Sé hún samþykkt sitja
Íslendingar uppi með þá samninga sem gerðir eru, afar erfitt
er að breyta eftir á. Þetta á m.a.
við um landbúnað og byggðamál.
Samningar þurfa að byggja
á víðtækri faglegri vinnu þar
sem kostir og möguleikar eru
skoðaðir til að móta samningsmarkmið. Sú vinna hefur ekki
farið fram, en það er afar mikilvægt að svo verði, því annars er
hætta á að íbúar í dreifbýli sitji
uppi með mun verri samning
en ella.
Rétt er að hafa í huga að
stuðningur við landbúnað og
dreifbýli á Íslandi er í mjög
þröngum farvegi þar sem tvær
búgreinar njóta gríðarlega mikils stuðnings (>16 milljarðar á
ári, tollavernd meðtalin). Engin
áþreifanleg stefnumótun hefur
átt sér stað um þennan stuðning
né hefur verið kannað hverju
hann skilar. Ekki hefur verið
rannsakað hvaða aðrir kostir koma til greina til þess að
tryggja og bæta búsetuskilyrði
í hinum dreifðu byggðum landsins. Sendinefnd ESB (Scoping
Mission) komst að þeirri niðurstöðu að engin dreifbýlisstefna
hefði verið mótuð fyrir landið.

SÍA

háskólanemi

Ólafur
Arnalds

Það er stefna ESB að færa
styrki frá stuðningi við framleiðslu til stuðnings við fjölbreytt atvinnulíf og mannlíf í
dreifbýli. Fábreytt framleiðsla
skapar ekki það fjölbreytta
samfélag sem þarf til að viðhalda byggð til lengri tíma. Þá
verður það æ vafasamara út
frá jafnræðissjónarmiðum að
greiða styrki til einnar greinar en lítið eða ekki til annarrar
greinar.
En þróun sem þessi er flókin
og krefst víðtækrar faglegrar
vinnu; rannsókna á mörgum
fræðasviðum. Landbúnaðarstefna ESB (Common Agricultural Policy; CAP) byggir á
tveimur stoðum: framleiðslustoð (Pillar 1) og dreifbýlisstoð
(Pillar 2). Margs kyns stuðningur kemur til álita samkvæmt 2.
stoðinni: umhverfismál, menntun og menning, ferðaþjónusta
o.fl. sem hentar hverju svæði
eða þjóðríki. Þessi þáttur verður æ fyrirferðameiri á meðan
leynt og ljóst er verið að draga
úr beinum framleiðslustuðningi,
m.a. í takt við alþjóðlega þróun í
heimsviðskiptum og til að draga
úr misræmi og hlutdrægni.
Það er mikilvægt að afstaða
til aðildar að ESB sé tekin á
grunni þekkingar á kostum og
göllum aðildarinnar, og ekki
síður á þeim möguleikum sem
aðild kynni að skapa, t.d. á sviði
uppbyggingar í dreifbýli landsins. Sérstaða landsins er mikil
og möguleikar eru fyrir hendi
að þróa samningsmarkmið sem
gætu haft mjög hagfelld áhrif á
þróun dreifbýlis á Íslandi. Slík
vinna þarf í raun að fara fram
án tillits til aðildar að ESB með
hagsmuni dreifbýlis á Íslandi að
leiðarljósi. Er ekki rétt að fara
að byrja?

•

Jón Trausti
Sigurðarson

Stjórnmálamenn bera ekki ábyrgð
Í grein sinni vekur Lýður athygli
á þeirri nöturlegu staðreynd að
Íslendingar hafi einir meðal þjóða
ákveðið að ákæra stjórnmálamann
vegna hruns fjármálakerfisins.
Eins og Lýður bendir réttilega á er
ákæra á hendur fyrrverandi forsætisráðherra augljóslega pólitísk
enda fráleitt að ætla að forsætisráðherra geti borið nokkra ábyrgð
á því að fjármálakerfi landsins
hrynji.
Verður að telja slíka hugmynd
álíka fjarstæðukennda og þá að
refsiverð háttsemi starfsmanna
og eigenda fjármálafyrirtækja
geti átt þátt í hruni fjármálakerfa.
Eru slíkar hugmyndir ekki til
marks um annað en það andrúmsloft ofsókna sem ríkt hefur hér á
landi í kjölfar efnahagshrunsins.

ESB -aðild

jl.is

háskólanemi

fallið í þá gryfju að draga leiðtoga úr atvinnu- og stjórnmálalífi
sínu fyrir dóm. Er hægur vandi
að ímynda sér þær ógöngur sem
gríska þjóðin hefði komið sér í
hefði hún fallið í þessa gryfju.

•

Flóki
Ásgeirsson

fjármálafyrirtækja. Nægir sú
staðreynd ein og sér til að sýna
fram á þær ógöngur sem sérstakur saksóknari hefur komið sér í,
enda augljóst að útilokað er með
öllu að svo margir hafi brotið af
sér í tengslum við starfsemi fjármálafyrirtækja á undanförnum
árum.
Fullyrða má að það geti ekki
verið nema einn eða tveir og í öllu
falli ekki fleiri en fimm sem gerst
hafi sekir um slík afbrot á undanförnum árum. Sýnir sú staðreynd ljóslega að hvílíkum farsa
starfsemi sérstaks saksóknara er
orðin.
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Aðild að ESB; landbúnaður og byggðamál
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Srebrenica og eftirmál
Utanríkismál
Einar Benediktsson
fyrrverandi sendiherra

F

yrir skemmstu tókst loks að
handsama og færa fyrir stríðglæpastólinn í Haag, Ratko Mladic,
sem stjórnaði voðaverkum Serba á
hinu friðlýsta svæði Srebrenica
í Bosníu árið 1995. Evrópuþjóðir höfðu verið aðgerðalausar við
fjöldamorð á múslimum en seint
og um síðir hefst uppgjör vegna
hryllilegra þjóðernislegra „hreinsana“. Allt þetta lá þó ljóst fyrir í
mikilli fjölmiðlun um Bosníustríðið á sínum tíma. Þá var hins vegar
engu líkara en að í almenningsálitinu væri þessi endurvakta villimennska í Evrópu virt að vettugi;
helfararfortíðin væri nóg.
Bosnía Hersegovína er forn
vegamót tveggja menningarheima,
þess rómverska og hins bysantínska, og er sögusvið skáldverksins
Brúin yfir Drina eftir Nóbelsverðlaunahafann Ivo Andric. Þá bók
las ég fyrir löngu til fróðleiks um
friðsamleg og fjandsamleg samskipti þjóðarbrotanna, sem lengst
af höfðu lotið Tyrkjum, síðar Austurríkismönnum þar til konungdæmi var stofnað eftir fyrri heimsstyrjöldina. Eftir þá síðari verður
Bosnía Hersegovína eitt af ríkjum
alþýðulýðveldisins Júgóslavíu sem
Títo veitti forystu. Ég átti þess kost
að kynnast landinu nokkuð á aðalfundi UNESCO sem haldinn var í
Belgrad árið 1980. Þá var það mál
manna að Júgóslavía myndi ekki
liðast í sundur. Í valdatíð Títos
hefði sundurlyndum þegnum lærst
að lifa saman í sátt og samlyndi.
Þetta var reyndar alrangt.
Þegar Bosnía Hersegovína
lýsti yfir sjálfstæði 1992 fylgdi í
kjölfarið blóðugt stríð við Serbíu og Bosníu-Serba, sem neituðu
að viðurkenna sjálfstæðið. Árin
1992-1993 var framið í Bosníu og
Hersegóvínu mesta þjóðarmorð
í Evrópu síðan 1945. Serbneskar
hersveitir myrtu þúsundir Bosníumanna og Króata um alla Bosníu og Hersegóvínu. Í lok stríðsins
höfðu yfir 200 þúsund manns verið
myrtir og meira en tvær milljónir þurft að flýja heimili sín, þar

af um ein milljón úr landi. Með
Dayton–samningnum árið 1995
tókst að binda enda á blóðbaðið. Í
stjórnarskrá landsins var því skipt
í tvö ríkjasambönd, á milli Bosníumanna og Bosníu-Króata annars
vegar, og Bosníu-Serba hins vegar.
Engum blöðum er um það að
fletta að stærri þjóðir Evrópu gerðust sekar um þau sorglegu mistök
að lýsa því ekki strax yfir, að til
hernaðaríhlutunar þeirra kæmi
umsvifalaust ef árásir hæfust í
Bosníu af hálfu eins eða annars.
Það ráð hefði hugsanlega nægt, ef
í tíma hefði verið tekið, í stað þess
að bjóða fram mannúðaraðstoð
sem var í sjálfu sér nauðsynleg en
líka máttlaus án pólitískra markmiða. Í þeim efnum víkur sögunni

lifað áfram, Bandaríkjamenn setið
sem fastast í Keflavík og efnahagssamvinnan í ESB staðnað við
frjálsan innri markað ríkjanna í
gömlu Vestur-Evrópu.
En framvinda Evrópumála hélt
áfram. Eftir fall Berlínarmúrsins
og sameiningu Þýskalands reyndi á
hinn gamla kjarna samstarfsins að
tryggja frjálsan innri markað og
myntbandalag Maastricht-sáttmálans, en efna jafnframt til stækkana ESB til austurs og suðurs og
þar með nálgun við hinn róstusama
Balkanskaga. Lög og réttur, ásamt
festu stofnana ríkjasamstarfsins,
mun vafalaust tryggja friðsamlega
sambúð þjóða Balkanskaga, verði
þær aðilar að Evrópusambandinu.
Það er okkur Íslendingum rétt eins

Engum blöðum er um það að fletta að
stærri þjóðir Evrópu gerðust sekar um þau
sorglegu mistök að lýsa því ekki strax yfir,
að til hernaðaríhlutunar þeirra kæmi umsvifalaust ef
árásir hæfust í Bosníu af hálfu eins eða annars.
að Evrópusambandinu. Stefna þess
hefur verið að ná til ríkja á Balkanskaga í þeim augljósa tilgangi
að þar komist á stöðugleiki lýðræðislegra þjóðfélaga. Þau pólitísku markmið hafa öll ríkin sem
fyrrum mynduðu Júgóslavíu sett
sér og Slóvenía hefur þegar gerst
aðili að ESB. Serbía sótti um aðild
í desember 2009 og stefnir að aðild
2014. Staða mannréttindamála í
Serbíu var þrándur í götu og ekki
ásættanleg fyrr en Mladic væri
fangaður og fluttur til Haag. Nú
þegar það mál er leyst er ætlun
Serba að óska þess að þeir séu viðurkenndir sem fullgildur umsóknaraðili að Evrópusambandinu.
Með Rómarsamningnum tókust
órjúfandi sættir erfðafjendanna
Frakka og Þjóðverja, sem höfðu
átt meginþátt í Evrópustyrjöldum.
Íslendingar höfðu aðild að NATO
og samstarf við Bandaríkin sér
til varnar. Utan þeirrar samvinnu
skipti Ísland það miklu máli að
tengjast evrópskri viðskiptasamvinnu í EFTA og EES með sínum
sérákvæðum. Þetta hefði reyndar
nægt ef NATO kalda stríðsins hefði

og öðrum Evrópuþjóðum verðugt
takmark.
Megi nú menn láta af fjarstæðukenndum áróðri gegn ESB. Raunverulegir samningar um aðild
okkar eru rétt að hefjast að lokinni tæknilegri rýnivinnu. Evrópusambandið er ekki stofnað til
höfuðs þátttakendum og hagsmunum þeirra. Þvert á móti. Þátttakan í sameiginlegum innri markaði í tryggu lagalegu umhverfi
hefur verið Íslandi mikill ávinningur. Sjálfstæð mynt smáríkisins
fær ekki staðist og þar blasir við
möguleg þátttaka í Myntbandalagi
Evrópu. En fyrst og fremst þarf að
ljúka samningunum um aðild og
leggja árangurinn fyrir þjóðina.
Það gæti orðið á svipuðum tíma
og í Serbíu. Þrátt fyrir blóðugan
skugga Srebrenica eiga komandi
kynslóðir Serba vonandi framundan betri framtíð, rétt eins og þá
sem stofnaðilum ESB gafst þrátt
fyrir voðaverk þeirra í þá nýafstaðinni styrjöld. Og nú er hjárænn
hljómur í því að tala um vinaþjóðirnar Frakka og Þjóðverja sem
gamla erfðafjendur.
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Aðför að menntun
bahá’ía í Íran
Trúmál
Róbert Badí
Baldursson
kerfisfræðingur

H

vað ætlar þú að verða þegar
þú ert orðin(n) stór?“ er
algeng spurning sem fullorðnir spyrja börnin sín að. Og yfirleitt hafa börn svar á reiðum
höndum: „Flugmaður“, „lögga“,
„kennari“. Svo byrja unglingsárin og allt breytist. Stundum
tekur langan tíma að átta sig
á því hvað maður vill gera en
aðrir eru nokkuð vissir í sinni
sök. Fara í háskóla eða iðnnám
og afla sér þeirrar menntunar sem þeir kjósa. Ég er einn
af þessum sem ætluðu aldrei
að finna „sína hillu“ í lífinu
en fann hana svo fyrir rest og
hafði þá mikla unun af náminu.
En hvað ef umsókn minni
um skólavist hefði verið hafnað? Það hefði vissulega verið
mér áfall. Yfirleitt synja skólar
nemendum um skólavist vegna
mikillar aðsóknar og ef undanfaraskilyrðum er ekki fullnægt.
Sem betur fer gerðist það ekki
í mínu tilfelli. En þegar ég tók
við viðurkenningu úr hendi
rektors Háskólans í Reykjavík
fyrir nokkrum árum var mér
sterklega hugsað til þrjú hundruð þúsund íranskra trúsystkina minna sem er meinað um
skólavist í háskólum í Íran einfaldlega vegna þess að þau eru
bahá’íar. Það er gert í samræmi
við leynilega stefnu stjórnvalda
sem uppgötvaðist árið 1993. Þá
var birt leyniskjal frá árinu
1991 frá Æðsta ráði menningarbyltingarinnar og staðfest af
æðstaklerki landsins þar sem
kemur fram sú stefna gagnvart
bahá’íum í landinu að framfarir og þróun þeirra skuli stöðvuð. Undir titlinum „Menntunar- og menningarleg staða“
kemur fram að bahá’íar skuli
„reknir úr háskólum, annað
hvort í innritunarferlinu eða á
meðan á námi þeirra stendur
um leið og uppgötvast að þeir
eru bahá’íar“.
Samkvæmt Alþjóðasamningi
um borgaraleg og stjórnmálaleg
réttindi sem Íran hefur staðfest
segir: „Allir menn skulu frjálsir
hugsana sinna, sannfæringar og
trúar.“ Í Alþjóðasamningi um
efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi segir einnig
að „æðri menntun [skuli] gerð
öllum jafn aðgengileg á grundvelli hæfni“. Íran hefur einnig
staðfest þennan samning. Þannig leikur Íran í raun tveimur
skjöldum gagnvart alþjóðasamfélaginu, segir eitt en gerir eitthvað allt annað.
En bahá’íar í Íran dóu ekki
ráðalausir þegar írönsk stjórnvöld meinuðu bahá’íum að afla
sér æðri menntunar í háskólum
landsins. Bahá’í trúin leggur
mikla áherslu á öflun menntunar og þekkingar, lítur svo á
að maðurinn sé „náma auðug af
ómetanlegum gimsteinum“ sem
aðeins menntun getur afhjúpað.
Bahá’u’lláh, stofnandi bahá’í
trúarinnar, segir í ritum sínum:
„Hverjum og einum yðar er gert
að skyldu, að stunda einhverskonar atvinnu, svo sem iðnir,
verslun og þessháttar. Vér
höfum náðarsamlega upphafið
störf yðar í slíkri atvinnu á svið
tilbeiðslu til Guðs, hins sanna.“
Fljótlega eftir íslömsku byltinguna í Íran kom í ljós að
stjórnvöld ætluðu að meina
bahá’íum aðgang að háskólum landsins til frambúðar.
Bahá’íar brugðust þar af leiðandi við því í ljósi áherslunnar

sem trú þeirra leggur á menntun með því að koma á fót kerfi
þar sem bahá’í ungmenni gætu
fengið æðri menntun. Upphaflega fór kennslan fram bréflega. Síðar voru skipulagðar
kennslustundir í heimahúsum
og á öðrum stöðum um allt land.
Á seinni árum var bætt við fjarnámi á netinu sem bahá’íar víða
að komu að. Þar á meðal kenndu
tengdaforeldrar mínir írönskum bahá’í ungmennum ensku í
gegnum netið, en þau eru búsett
í Finnlandi. Í lok níunda áratugarins varð framtakið þekkt sem
„Bahá’í stofnun um æðri menntun“ (Bahá’í Institute for Higher
Education).
Nú er svo komið að stofnunin býður upp á kennslu í 17
námsgreinum í þremur deildum á sviði raunvísinda, félagsfræði og í hugvísindum. Einnig býður hún upp á tveggja
ára nám í styttra starfsnámi.
Um 1.000 bahá’íar sækja um
nám við stofnunina á hverju
ári og 200-300 manns koma að
kennslu, stjórnun og fjármálum
hennar. Leiðandi háskólar í Evrópu, Norður-Ameríku, Ástralíu
og á Indlandi hafa borið vitni
akademískri dýpt og þekkingu
útskriftarnemanna og í ljósi
sérstakra aðstæðna þeirra hafa
þeir boðið útskriftarnemum að
leggja stund á framhaldsnám
hjá sér. Meirihluti þessara stúdenta hefur snúið aftur til Íran
þegar þeir hafa lokið framhaldsnámi við erlenda háskóla og boðist til að kenna við stofnunina
sem sjálfboðaliðar og þannig
gert henni kleift að viðhalda
háum akademískum staðli.

Samkvæmt
Alþjóðasamningi
um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi sem
Íran hefur staðfest segir:
„Allir menn skulu frjálsir
hugsana sinna, sannfæringar og trúar.
Hinn 21. maí síðastliðinn
sýndi Íransstjórn sitt nýjasta
útspil er hún handtók 16 bahá’ía
víðs vegar um landið sem höfðu
komið að starfi menntastofnunarinnar. Einnig var gerð húsleit á 30 stöðum. Stjórnvöld hafa
reglulega beitt slíkum aðgerðum gegn menntastofnuninni í
viðleitni sinni til að þurrka út
bahá’í samfélagið sem lífvænlega heild innan landsins og
kæfa það efnahagslega. Árið
1998 var t.d. gerð húsleit á 500
heimilum og lagt hald á gögn
og tölvur tengdar stofnuninni.
Svipaðar aðfarir voru gerðar eftir það, en þar bar hæst
aðgerðir árin 2001 og 2003.
Bahá’íum og öðrum sem eiga
undir högg að sækja í Íran væri
styrkur í því ef háskólar hér á
landi risu upp til að mótmæla
aðgerðum stjórnvalda í Íran
og lýstu yfir stuðningi við réttmætar kröfur bahá’ía um að
fá aðgang að háskólum landsins til jafns við samlanda sína.
Innan skamms munu þeir sem
vilja mótmæla þessum aðgerðum stjórnvalda í Íran geta nálgast sérprentuð póstkort á skrifstofu Bahá’í samfélagsins til að
senda ráðherra menntamála í
Íran þar sem þessu óréttlæti er
mótmælt.
Nánar má lesa um aðför að
menntun bahá’ía á vefnum
http://denial.bahai.org

4 fyrir 3

GRÓÐURMOLD, 50 LTR
Fáðu fjóra en borgaðu fyrir
þrjá. Verð kr 1290 pr stk

Ó9GI;NG>G6AA6

7990

8990

TJALD
Explorer
Fyrir þrjá

2399

TJALD
Sterkt og vatnsfráhrindandi, fyrir þrjá
Með fortjaldi
Tjald, Basecamp, fyrir fjóra, kr 17.990

6999

SVEFNPOKI
Sumarpoki, fyrir allt að 10°C
Þyngd: Um 1 kg
Svefnpoki, barna, fyrir allt að
7°C, kr 2990

frá

SVEFNPOKI
Vor, sumar og haust
Fyrir allt að -5°C
1820 gr
Svefnpoki, fyrir allt að
0°C, kr 4999

1990

7699

VINDSÆNGUR
Vindsæng, kr 1990
Sjálfuppblásanleg vindsæng,
183 x 51 x 2,5 cm, kr 3999

7990
GRASTEPPI
133x400 cm

r
t
l
4
2

399

FERÐARÚM
Álgrind, hægt að leggja saman
Burðargeta: 120 kg

EINNOTA GRILL
Grillar í um 1-2 klst
Ekki skilja grillið eftir í
náttúrunni!

1790 499 99
KÆLIBOX
35 ltr, kr 2790
Kælielement, 2x500 gr,
kr 399

Tilboðin gilda frá ﬁmmtudeginum 30. júní til og með sunnudeginum 3. júlí.

GRILLKOL, 2 KG

TOPPUR
0,5 ltr

99
SPRITE
ZERO
1 ltr

Fiskislóð / Korputorgi / Dalvegi, Kópavogi / Tjarnarvöllum 11, Hafnarﬁ rði / Austurvegi, Selfossi / Glerártorgi, Akureyri

30. júní 2011 FIMMTUDAGUR

28

Sameiginleg eymd?
Sjávarút vegsmál
Einar K.
Guðfinnsson
alþingismaður

S

ú nauðvörn sem talsmenn sjávarútvegsstefnu ríkisstjórnarinnar eru komnir í birtist í skrautlegum og fjölbreyttum myndum.
Þegar vönduð úttekt hagfræðinganna sex birtist véfengdu menn
ekki niðurstöðurnar, heldur sögðu
að útgerð og fiskvinnsla ætti að
snúast um fleira en krónur og aura.
Aðalatriðið væri ekki að fá góðan

afrakstur af starfseminni, aðrir
þættir skiptu líka máli.
Sú umræða fór fyrir lítið. Hún
var eftirminnilega afgreidd af
efnahags- og viðskiptaráðherra,
eins og í fersku minni er.
Þá var bara snúið sér að næsta
versi. Nú var byrjað að hjóla í
skýrsluhöfundana og stofnanirnar
sem þeir vinna hjá.
En skoðum nú málið. Hagfræðingarnir sex starfa m.a hjá þremur stærstu háskólum landsins.
Óvéfengjanlegt er að þar er samankomin mesta samanlagða akademíska þekkingin á þessu sviði í
landinu. Háskóli Íslands, Háskólinn
á Akureyri og Háskólinn í Reykja-

vík eru ekki hafnir yfir gagnrýni.
En það er auðvitað ósvinna af
verstu tegund að láta í veðri vaka
að þar á bæ setji menn fræðilegar
niðurstöður sínar fram á grundvelli
annarlegra hvata og fjárhagslegra
hagsmuna, eins og látið hefur verið
í veðri vaka.
Við hljótum að geta rætt fiskveiðistjórnarmálin af meiri yfirvegun en þetta.
Úttekt hagfræðinganna sex er
mjög vönduð og góð, enda standa að
henni einstaklingar sem hafa víðtæka reynslu og þekkingu á þessum
málum. Í ljósi þess að höfundarnir
fengu aðeins sex vikur til verksins
verður að telja það þrekvirki.

Er það galli að þekkja til mála?
OECD, efnahags- og framfarastofnunin, er örugglega ekki
óskeikul og enginn hefur gert
kröfur til þess að hún verði það
nokkurn tímann. En orð hennar
hafa vægi. Þessi fimmtuga stofnun nýtur að minnsta kosti þess
álits að menn hljóta að leyfa sér
að fjalla málefnalega um efnisumfjöllun hennar. Jafnvel þó að ekki
líki öllum við niðurstöðurnar.
OECD skrifaði kafla um fiskveiðistjórnunarmálin í úttekt sína
um Ísland sem út kom á dögunum.
Niðurstaðan var sú að ekki ætti
að raska grundvelli fiskveiðistjórnunarinnar hér á landi og færð

fyrir því gild rök. Meðal annars
með skírskotunum til reynslu
annarra þjóða og fræðilegra
úttekta.
En hver urðu viðbrögðin hér
heima? Jú, mestan part efnisleg.
En svo komu undantekningarnar.
Í fyrsta lagi var að því fundið
að einn meðhöfunda skýrslunnar
væri maður sem hefði rannsakað fiskveiðistjórnunarmál hér á
Íslandi og hefði því fyrir fram
mótaðar skoðanir. En gáum að.
Er það nú orðinn löstur á verki
manns að hafa varið árum í að
kynna sér málin? Er það til þess
að veikja niðurstöður hans að hafa
unnið þessi verk við okkar helstu
fræðastofnun, Háskóla Íslands?
Er það orðið blettur á heiðri hans
sem fræðimanns að hafa starfað þar í samvinnu við menn sem
njóta alþjóðlegs álits á sviði rannsókna á auðlindanýtingu?
Og síðan hitt. Því var haldið
fram að niðurstaða OECD væri
í raun eins konar endurómun á
skoðunum prófessors Ragnars
Árnasonar. Svo athyglisverður
þótti þessi málflutningur að vefritið Eyjan kaus að vitna til hans
með sýnilegri velþóknun.

Mikil heimildavinna
Samsæriskenningar af þessu tagi
eru vel þekktar í áróðri og vel
þekkt er að fjölmiðlar falli fyrir
slíkum brögðum. En er eitthvað á
bak við þessi áróðursbrögð í þessu
tilviki?
Umfjöllun OECD er allítarleg.
Þar er mjög vitnað til reynslu
annarra þjóða af auðlindanýtingu.
Þess er vandlega gætt í úttekt
stofnunarinnar um íslensku fiskveiðistjórnarmálin að geta heimilda, í samræmi við fræðilegt
verklag. Í lok umfjöllunarinnar
er síðan birtur listi yfir heimildir. Þar getur að líta lista yfir 28
fræðirit, úttektir og annað af þeim
toga, eftir ótal vísindamenn og
efni frá stofnunum sem hafa látið
sig þessi málasvið varða. Í þeim
hópi er fjöldinn allur af íslenskum fræðimönnum, enda eðlilegt
þar sem viðfangsefnið er íslensk
fiskveiðistjórnun. Er þar bæði um
að ræða úttektir sem unnar hafa
verið á vettvangi íslensku háskólanna og fyrir íslensk stjórnvöld
fyrr og síðar. Þá eru þar skrif
fræðimanna sem gagnrýnt hafa
sitthvað í íslenskri fiskveiðistjórnun. Þar má líka sjá ritrýndar
greinar eftir íslenska fræðimenn,
sem hafa birst í virtum alþjóðlegum fræðiritum. Í listanum er líka
að finna framlag erlendra fræðimanna á þessu vaxandi fræðasviði, sem hefur mikla þýðingu
fyrir okkur Íslendinga sem höfum
mikla hagsmuni af því að standa
vel að auðlindanýtingu okkar. Með
öðrum orðum er ljóst að víða hefur
verið leitað fanga við undirbúning
að úttekt OECD.
Kjörum deilt í sameiginlegri eymd
Kjarni málsins er þó þessi. Hvað
sem líður örvæntingarfullum tilraunum til þess að afvegaleiða
umræðuna standa eftir staðreyndir sem erfitt er að hlaupa frá. Hver
úttektin á fætur annarri leiðir í
ljós að mikilvægt er fyrir okkur
að reyna að haga skipulagi fiskveiða hér við land þannig að af því
hljótist sem mestur afrakstur. Það
er síðan pólitískt viðfangsefni, sem
er á margan hátt erfitt að takast
á við, hvernig arðinum sem verður til í íslenskum sjávarútvegi er
skipt. Þær spurningar sem við tökumst á við þar eru bæði pólitískar
og hagfræðilegar, svo dæmi séu
tekin.
En það er auðvitað hægt að losa
sig undan því að glíma við það
verkefni. Það geta menn gert með
því að fara þær leiðir sem ríkisstjórnin hefur boðað. Leið sem
enginn véfengir lengur að leiði til
minnkandi hagkvæmni og minni
heildarafraksturs. Það er sú leið
sem hefur í för með sér að fyrirbrigðið auðlindaarður, eða auðlindarenta, minnkar og hverfur
að lokum. Þá er í sjálfu sér engu
að skipta því þá deilum við bara
kjörum í sameiginlegri eymd.
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Tökum höndum saman – útrýmum ofbeldi gegn konum
Samfélagsmál
Elísabet Karlsdóttir
félagsráðgjafi

Ásdís A. Arnalds
félagsfræðingur

H

inn 19. maí síðastliðinn var
samþykkt á Alþingi áætlun í jafnréttismálum sem tekur
til áranna 2011 til 2014. Í áætluninni er meðal annars lögð
áhersla á áframhaldandi aðgerðir til að berjast gegn kynbundnu
ofbeldi. Áætlun stjórnvalda ber
þess merki að Ísland hyggst vera
leiðandi afl þegar kemur að því að
sporna gegn kynbundnu ofbeldi
og þess má geta að Ísland varð
nýlega meðal fyrstu þrettán
aðildarríkja Evrópuráðsins til
þess að undirrita alþjóðasamning sem hefur það að markmiði
að koma í veg fyrir ofbeldi gegn
konum og heimilisofbeldi.
Samningur Evrópuráðsins var
til umræðu á ráðstefnunni Zero
tolerance against domestic violence: Towards a comprehensive
EU-wide policy sem undirritaðar
sóttu í Brussel hinn 14. júní síðastliðinn. Ríki sem hafa undirritað samninginn eru skuldbundin til að hrinda af stað áætlun til
að koma í veg fyrir kynbundið
ofbeldi, sjá til þess að fórnarlömb
kynbundins ofbeldis hljóti nauðsynlega umönnun og vernd og
sjá til þess að ofbeldismaðurinn
hljóti tilhlýðilega refsingu.
Á ráðstefnunni var einnig rætt
mikilvægi þess að grípa til samræmdra aðgerða til að sporna
gegn heimilisofbeldi í samfélaginu og að ólíkar stofnanir grípi
til aukinnar samvinnu.
Meðal aðgerða sem þarf að
samræma er hvernig ofbeldismál eru skráð og hvernig skima
eigi fyrir ofbeldi meðal fagstétta
sem veita þjónustu til kvenna,
svo sem í heilbrigðis- og félagsþjónustu. Þá þarf einnig að auka
þekkingu fagfólks á birtingarmyndum ofbeldis og viðbrögðum
við ofbeldi. Einn af frummælendum á ráðstefnunni, Anthony
Wills, sem veitir samtökunum
Standing together against domestic violence forystu, greindi frá
því hversu erfitt er að samræma
skráningu innan bresku lögreglunnar, þar sem ólíkar verklagsreglur eru hafðar uppi í hinum
fjölmörgu lögregluumdæmum í
Bretlandi.
Þá er menntun og þjálfun lögreglumanna þar í landi mjög misjöfn og mismunandi hugmyndir
eru uppi um hvernig eigi að taka
á heimilisofbeldi.
Hér teljum við að vegna smæðar sinnar hafi Ísland mikla sérstöðu, ekki síst þar sem allir
lögreglumenn ganga í sama lögregluskólann og fá þar viðeigandi
fræðslu og þjálfun í því hvernig
skuli takast á við heimilisofbeldi.
Það kom einnig fram í rannsókn
á vinnulagi og viðhorfi lögreglumanna sem Ingólfur V. Gíslason
vann fyrir Rannsóknastofnun
í barna- og fjölskylduvernd að
lögreglumenn landsins eru allir
menntaðir á sama stað og telja
sig ekki skorta frekari menntun
í því hvernig eigi að takast á við
ofbeldi gegn konum.
Þegar kemur að félags- og
heilbrigðisþjónustu er ljóst að
menntun fagstétta er sömuleiðis að miklu leyti á sömu hendi.
Aðeins ein stofnun á Íslandi sér
um menntun félagsráðgjafa,
sálfræðinga og lækna og tvær
háskólastofnanir sjá um menntun
hjúkrunarfræðinga. Með aukinni
samvinnu geta þessar fagstéttir
gegnt lykilhlutverki þegar kemur
að skimun á ofbeldi.
Auk þess að auka samvinnu
ólíkra fagstétta er nauðsynlegt
að fagfólk öðlist þekkingu á því
hvernig eigi að opna á umræðu
um ofbeldi. Í nýlegum rann-

sóknum sem Rannsóknastofnun í
barna- og fjölskylduvernd framkvæmdi fyrir félags- og tryggingamálaráðuneytið kom í ljós
að starfsfólk í heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu og skólasamfélaginu telur sig ekki hafa
nægilega þekkingu á því hvernig
skuli ræða um ofbeldi. Með aukinni fræðslu um ofbeldi og endurmenntun fagstétta ætti Ísland að
geta verið í fararbroddi fyrir það
hvernig eigi að byggja upp þjónustu svo árangur náist. Við getum
lært margt af reynslu Svía, en
stjórnvöld þar í landi hafa komið
á fót stofnun sem hefur það að

markmiði að auka vitund fólks
um kynbundið ofbeldi. Meðal
aðgerða sem stofnunin hefur
gripið til er að auka rannsóknir á
kynbundu ofbeldi, sjá til þess að
fræðsla um ofbeldi sé samtvinnuð námi í lögregluskóla og námi í
hjúkrun, lögfræði og læknisfræði
og þjálfa fagstéttir í því hvernig
eigi að spyrja konur að því hvort
þær hafi verið beittar ofbeldi.
Loks þarf að skoða betur hvernig er hægt að auka líkur á því að
ofbeldismönnum sé refsað fyrir
brot sitt. Rannsóknir hafa sýnt
að konur veigra sér við að kæra
heimilisofbeldi af ótta við ofbeld-

ismanninn og vegna þess að þær
kenna sjálfri sér um ofbeldið. Ein
leið, sem hefur verið til umræðu,
er að taka ábyrgðina á því að
kæra frá konunni. Skoða ætti
af fullri alvöru hvort lögregla
ætti alltaf að kæra heimilisofbeldi sem hún fær tilkynningu
um, án tillits til afstöðu konunnar. Slík málsmeðferð gæti aukið
líkurnar á því að konan segði frá
því ofbeldi sem á sér stað innan
veggja heimilisins. Þá má ekki
gleyma mikilvægi þess að endurhæfa þessa menn til að draga úr
líkunum á frekara ofbeldi í nýju
sambandi.

SÍÐUSTU SÆTIN Í JÚLÍ

Verð frá

Drögum tjöldin frá var heiti
á nýlegri ráðstefnu á vegum
velferðarráðuneytisins, Jafnréttisstofu, Rannsóknastofnunar í barna- og fjölskylduvernd
og Rannsóknamiðstöðvar gegn
ofbeldi við HA.
Heiti ráðstefnunnar vísar til
þess hve mikilvægt er að tala
um ofbeldi til þess að unnt sé að
sporna gegn því. Drögum tjöldin
frá og fáum allt upp á borðið.
Líðum ekki ofbeldi í íslensku
samfélagi, nýtum okkur smæð
samfélagsins og verðum leiðandi í því hvernig skuli útrýma
ofbeldi.
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79.600 kr.

i jú
ur
kjöru gisting í lí.
boði
m.

á sér

í 14 nætur

Beint morgunflug
með Icelandair

Costa del Sol
& Tyrkland
Tyrkland

Costa del Sol

2. júlí – 2 sæti
16. júlí – laus sæti
26. júlí – 8 sæti

5. júlí – 14 sæti
19. júlí – laus sæti
30. júlí – laus sæti

Fyrstur kemur, fyrstur fær!
Costa del Sol
Frá kr. 79.600 í 14 nætur
Frá kr. 129.900 í 14 nætur – allt innifalið

Tyrkland
Frá kr. 134.900 í 10 nætur – allt innifalið

Ath. verð getur hækkað án fyrirvara!
Kynntu þér gististaðina á
www.heimsferdir.is

30. júní 2011 FIMMTUDAGUR

30

Uggvænleg þróun hælis- Ummæli á afmæli
mála á Norðurlöndum
Menning

Ágúst
Guðmundsson

Hælisleitendur
Toshiki Toma
prestur innflytjenda

É

g er daglega í samskiptum við
hælisleitendur á Íslandi. Ég er
ekki sérfræðingur í málum þeirra
en hef engu að síður lært margt á
þessum samskiptum. Bein samskipti við fólk eru oft besta kennslan. Nú hef ég áhyggjur af þróun
hælismála á Norðurlöndum. Það
er um regluna „Non-refoulement“,
sem bannar að senda hælisleitanda til baka til heimalands síns
þar sem viðkomandi óttast að vera
þar í lífshættu eða sæta ofsóknum.
Að sögn hælisleitenda sem ég
hitti sjálfur og hlustaði nýlega á
á Íslandi voru þrír einstaklingar af 7-8 manns sem höfðu verið
sendir heim frá Norðurlöndunum þar sem þeir sóttu fyrst um
hæli. Hefur einhver áhuga á að
vita hvað beið þeirra í heimalöndunum? „Lögregluþjónar biðu eftir
mér á flugvellinum og ég var settur beint í fangelsi,“ sagði hver og
einn þeirra, en dvalartími þeirra
þar var misjafn. Einn var tvö ár í
fangelsi. Hælisleitendurnir segjast hafa borið vitni um hvernig
„heimsending“ þeirra myndi enda.
„Non-refoulement“ er grundvallarregla sem 33. gr. samnings
um réttarstöðu flóttamanna hjá SÞ
frá 1951 kveður á um. Auðvitað er
þetta ákvæði mjög mikilvægt og
margs konar atriði/kerfi í kringum

flóttamannamál byggjast á þessari
grunnreglu. Ef þessi grunnregla
er álitin veigalítil í hælisumsóknum einstaklinga skekur það heildarkerfið og réttarstaða hælisleitenda fer aftur um sextíu ár. Þetta
er því alvarlegt mál.
Þetta snertir jafnframt annað
alvarlegt mál sem ég hef áhyggjur af. Eins og við vitum er Evrópusambandið með Dublinarreglu og Noregur og Ísland eru
aðilar að henni með sérsamningi.
Í reglunni er kveðið á um að fyrsta
landið þar sem manneskja sækir
um hæli skal bera ábyrgð á því
máli og leiða það til lykta. Ef einstaklingur sækir um hæli í nýju
landi á meðan fyrsta umsókn hans
er enn í meðferð í ríkinu þar sem
hælisleitandi leitaði fyrst skjóls á
það land sem fær aðra umsókn að
senda viðkomandi aftur til fyrsta
lands.
En forsenda þess kerfis er að
hvert og eitt land kanni hælisumsókn vel og sinni henni almennilega. Ef fyrsta land, sem á að bera
ábyrgð á ákveðinni hælisumsókn,
sýnir málinu kæruleysi eða brýtur reglurnar stenst Dublinarreglan ekki.
Ef nokkur lönd sinna hælisleitendamálum ekki nægilega vel
og senda umsækjanda til baka
til heimalands síns þrátt fyrir að
hann þurfi raunverulega að óttast ofsóknir og jafnvel um líf sitt
er slík ákvörðun brot á grundvallarreglum „Non-refoulement“. En
það sem er jafn slæmt er að þetta
útilokar möguleika á „annarri
umsókn“ fyrir viðkomandi hælis-

leitanda. Synjun sem hælisleitandi
fær einu sinni fylgir honum alla
tíð og þótt honum takist að flýja
heimaland sitt aftur og sæki um
hæli í öðru landi verður hann sjálfkrafa sendur til baka, aðeins vegna
hirðulausrar ákvörðunar sem hann
fékk í fyrstu tilraun. Það er starfsregla, t.d. í Kanada, að skoða sögu
hælisleitanda og hvort viðkomandi
hafi fengið synjun í einhverju landi
í Vestur-Evrópu áður. Ef svo reynist er umsókn hafnað án þess að
fara í málsmeðferð.
Mig langar að ítreka tvennt að
lokum. Í fyrsta lagi eiga slík brot
(eða mjög grunsamleg aðgerð um
brot) sér stað núna í löndum eins
og Danmörku, Svíþjóð og Noregi.
Þetta eru ekki vanþróaðar þjóðir í
mannréttindamálum, heldur þjóðir sem hafa lagt mikið á vogarskálarnar í þeim efnum. Við verðum að
vera vakandi svo að þróunin verði
ekki of neikvæð í framtíðinni, en til
þess megum við ekki lengur horfa
á Noreg eða Svíþjóð með okkar
„jákvæðu“ fordómum eins og þau
brjóti aldrei alþjóðlega samninga í
mannréttindamálum.
Í öðru lagi dvelja hælisleitendur í
ofangreindum aðstæðum – fólk sem
hefur reynslu af því að hafa verið
sent aftur til heimalands og fólk
sem óttast endursendingu til heimalands frá Noregi – núna á Íslandi.
Hvernig bregst íslenska yfirvaldið
við í slíkum tilfellum? Mér skilst að
það sé ekki auðvelt að finna lausn
á þessum málum en samt óska ég
þess að réttlætið verði efst í forgangsröðinni á meðal hlutaðeigandi.

leikstjóri

Þ

að er orðið æ ljósara að menn
gera ekki myndir á Íslandi
nema með styrk.“
Þetta var haft eftir mér í
Fréttablaðinu í gær í tilefni
afmælis míns. Fyrstu viðbrögð
mín urðu: Hef ég þá ekki sagt
neitt gáfulegra í allan þennan
tíma? Er þetta dýrasta spekin
sem hægt er að hafa eftir mér? Í
gær vitnaði Fréttablaðið í Rousseau. Hans orð voru ólíkt meitlaðri.
Ekki man ég hvar eða hvenær
ég lét þetta út úr mér, enda skiptir það ekki máli. Það gæti verið á
miðjum níunda áratugnum, en þá
var ég vissulega afar þakklátur
fyrir þau tækifæri sem mér höfðu
fallið í skaut og þann fjárhagslega
stuðning sem kvikmyndagerðin
fékk – frá þjóðinni. Ég er það í
rauninni ennþá, með ákveðnum
fyrirvara þó: fjármögnun kvikmynda hefur þróast á þann veg að
greinin er langt frá því að vera

Atvinnumál fatlaðra
Réttindi fatlaðra
Ína Valsdóttir
sendiherra samnings
Sameinuðu þjóðanna
um réttindi fatlaðs fólks

F

yrir ekki svo mörgum árum
var lítill sem enginn stuðningur fyrir fatlaða og þroskahamlaða á
vinnumarkaðinum. Oft voru notuð
orð sem okkur finnst niðrandi um
þennan hóp eins og t.d. fávitar.
Það litla sem var í boði var helst
verndaðir vinnustaðir og hæfingarstöðvar og örfáir vel meinandi
atvinnurekendur sem voru til í
að ráða fólk með þroskahömlun í
vinnu. Þá voru líka stofnanir eins
og Kópavogshæli, þar sem fólk með
þroskahömlun var í sólarhringsvistun. En í dag er vinnumarkaðurinn meira opinn fyrir fatlaða og
fólk með þroskahömlun.

Í þáttunum Sumarmótin á Stöð 2 Sport er fjallað um fjörugustu fótboltamót sumarsins,
þar sem stjörnur framtíðarinnar sýna snilli sína. Misstu ekki af þessum skemmtilegu
þáttum sem fanga hina einstöku stemmingu hjá krökkunum í máli og myndum.
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.
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einhver þurfalingur eða ómagi
á þjóðinni. Það hefur reynst erfitt að sannfæra stjórnmálafólk
um þessa staðreynd en satt er
það engu að síður: það er þjóðhagslega hagkvæmt að styrkja
íslenskar kvikmyndir.
Úrtölumenn hafa gjarnan sagt:
Nú, úr því þetta stendur undir sér,
þarf þá að veita í það opinberu fé?
Enn einu sinni skal það útskýrt,
að opinbera framlagið er lykillinn
að frekari fjármögnun. Án þess
verður ekki sótt í fjölþjóðlega
sjóði. Án þess verður engin kvikmyndaleg útrás. Sem hefur skilað
okkur milljónahundruðum á undanförnum árum, fyrir nú utan þá
jákvæðu kynningu sem land og
þjóð fær alveg ókeypis í kjölfarið. „Íslenskar kvikmyndir eru hin
óbeina auglýsing sem gagnast
betur en bein sölumennska,“ eins
og ég orðaði það einhvern tíma.
Ég á fleiri svona fínar setningar: „Erfitt er að finna þá listgrein
sem leggur jafnmikið til þjóðarbúsins og kvikmyndagerðin.“
Eða: „Íslenskar kvikmyndir eru
hið raunverulega þjóðarleikhús.“
Þannig hefði blaðamaðurinn
sem valdi ummælin gjarnan mátt
kafa dýpra og skoða seinni tíma
spakmæli eftir mig.

samkvæmt AMS getur tekið töluverðan tíma, sérstaklega þar sem
oftast er verið að leita að einhverju
ákveðnu starfi fyrir ákveðinn einstakling. Eftir að starfið er fundið
þarf síðan að kynnast vinnustaðnum og skipuleggja starfið eftir getu
einstaklingsins.
Eitt af því mikilvægasta í AMS
er eftirfylgdin eftir að búið er að
ráða í starfið. Eftirfylgdin er oft
mikil í upphafi og minnkar síðan
eftir því hve fljótt einstaklingurinn
lærir starfið. Ég hef sjálf þurft að
nota þessa þjónustu en hef líka sótt
um vinnu sjálf. Ég vann hjá Nóa/
Síríus í fjórtán ár og líkaði það frábærlega. Ég fór síðan að vinna hjá
Póstinum og vann einnig í Öskjuhlíðarskóla sem stuðningsfulltrúi
í lengdri viðveru. Þar var ég mjög
ánægð. Það voru mikil vonbrigði
að þegar ÍTR tók við gæslunni í
lengdu viðverunni var mér einni
sagt upp.

Stofnun Átaks
Átak, félag fólks með þroskahömlun, var stofnað árið 1993 til þess að
berjast fyrir hagsmunamálum þess
fólks. Hlutverk félagsins er:
• Að gæta að hagsmunamálum
félagsmanna sinna.
• Að tryggja réttindi fólks með
þroskahömlun.
• Að tryggja lífsgæði fólks með
þroskahömlun.
• Að minnka fordóma í garð fólks
með þroskahömlun.
• Að fólk með þroskahömlun geti
talað fyrir sig sjálft.
• Að fólk með þroskahömlun vinni
meira að réttindamálum sínum
sjálft

Eftir að starfið er
fundið þarf síðan
að kynnast vinnustaðnum og skipuleggja starfið
eftir getu einstaklingsins.

Fyrsti fundur félagsins var um
atvinnumál. Á þann fund kom fólk
frá verkalýðsfélögum til að ræða
um rétt fólks sem starfaði á vernduðum vinnustöðum til inngöngu í
stéttarfélög, veikindaréttindi, rétt
til að leigja sumarhús og fleira.
Í stefnuskrá Átaks stendur m.a.:
• Átak vill að atvinna með stuðningi (AMS) verði efld.
• Allir sem vilja fái vinnu á almennum vinnumarkaði, með eða án
stuðnings.
• Allir hafi sama rétt í verkalýðsfélögum og lífeyrissjóðum.

• Bann við mismunun vegna fötlunar.
• Jöfn tækifæri og sömu laun fyrir
sömu vinnu.
• Vernd gegn áreitni.
• Vernd stéttarfélaga.
• Starfshæfingu á vinnustöðum.
• Sömu tækifæri til starfsframa.
• Vinnu hjá ríki og sveitarfélögum.
• Stefnumótun og aðgerðir sem
tryggja allt þetta.

Síðan félagið var stofnað árið
1993 hafa margir verndaðir vinnustaðir gert samkomulag við stéttarfélög vegna starfsmanna sinna.

Atvinna með stuðningi – AMS
Á árunum 1997-1999 var stofnaður áhugamannahópur atvinnu með
stuðningi (AMS). Atvinnuleitin

Í 27. grein samnings Sameinuðu
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
er fjallað um atvinnumál. Þar
kemur fram að almennur vinnumarkaður skal vera aðgengilegur
fötluðu fólki. Til þess að það geti
orðið þarf viðeigandi hagræðingu,
meðal annars þarf að tryggja:

Framtíðin:
Ég er bjartsýn á framtíðina. Ég
held að samningur Sameinuðu
þjóðanna geti breytt miklu ef allir
fara eftir honum og vona að allir
fatlaðir og fólk með þroskahömlun
geti fengið vinnu með eða án stuðnings, hafi eitthvert val um hvar
þau vinna og meiri fjölbreytileika
í atvinnutækifærum. En við verðum sjálf að standa vörð um réttindi
okkar með hjálp góðs fagfólks sem
við virðum mikils.

Tímaritið Newsweek birti umdeilda forsíðu á dögunum. Þar var skeytt saman mynd af Díönu prinsessu
og Kate Middleton. Díana hefði orðið fimmtug hefði
hún lifað og er hún gerð ellilegri á myndinni með
hjálp tölvutækninnar.

Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473
NÝKOMINN AFTUR - ROSALEGA FLOTTUR

Hanna Rún Óladóttir, margfaldur Íslandsmeistari í samkvæmisdönsum, á fjölbreytt föt í fataskápnum

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366
Opið mán.-fös. 10-18. Lau. 10-14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.is

Vertu vinur
teg POLLYANNA - mjög gott lag og heldur vel, fæst eftirfarandi skálastærðum D,DD,E,F,FF,G,GG,H,HH,J á kr. 7.990,-

Fljótlegt að
hoppa í kjól
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É

g er mikil kjólamanneskja og finnst það afar
þægilegur klæðnaður, það er svo fljótlegt
að hoppa í þá,“ segir Hanna Rún Óladóttir,
margfaldur Íslandsmeistari í samkvæmisdönsum. Hanna Rún hefur nýlega blómi á sig bætt
en hún varð í fjórða sæti í latneskum dönsum í danskeppninni í Blackpool á Englandi.
„Jú, ég á nokkuð marga danskjóla, átta stykki,
en það er alls ekki óalgengt að stelpurnar sem eru
að keppa eigi bara einn kjól. Mér finnst þægilegt að
geta átt kjóla til skiptanna og þeir eru afar mismunandi. Nýjasti kjóllinn minn er mjög klassískur, lokaður í
bakið og nær alveg upp í háls og svo á ég annan sem er í
raun bara brjóstahaldari og pils,“ segir Hanna en G. Elsa
Ásgeirsdóttir saumar alla hennar kjóla.
Dagsdaglega er Hanna Rún annað hvort í blómakjólum
eða svörtum fatnaði og hún er hrifin af tígrismynstri. Kjólinn sem hún klæðist á myndinni keypti hún fyrir tveimur árum erlendis. „Ég er alltaf á hælaskóm og á endalaust
mikið af beltum. Mér finnst mjög gaman að hafa mig til.“
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Sarah Burton, hönnuður Alexander McQueen, hefur á skömmum tíma
orðið aðalhönnuður Kate Middleton. Hófst þetta allt með brúðarkjólnum fræga
en Middleton klæddist nýlega hvítri kápu frá McQueen í afmæli drottningarinnar og sérsaumuðum kjól í hermannastíl um síðustu helgi.

Útsala Útsala

20-80% afsláttur
Ótrúlegt
úrval af
sumarkjólum
fyrir
brúðkaupið
og
sumarveislurnar

Siggi Eggertsson hefur vakið athygli víða um heim fyrir hönnun sína og myndskreytingar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hannar mynd á
breskan bol
Mynd eftir íslenska hönnuðinn Sigga Eggertsson birtist á bolum Asos
í júlí. Asos er stærsta sjálfstæða tísku- og snyrtivöruverslun Bretlands á netinu. Siggi er fyrsti Íslendingurinn sem vinnur með Asos.

Við erum á

101 brunch
laugardaga og sunnudaga frá 11 til 15

101 brunch – hollustu brunch – beikon og egg brunch

„Það er alltaf gaman að fólk geti keypt föt með verkunum mínum,“ segir
grafíski hönnuðurinn Sigurður Eggertsson sem þekktur er undir nafninu Siggi Eggertsson. Siggi var beðinn um að búa til mynd á bol fyrir
bresku verslunina Asos.com sem er stærsta sjálfstæða tísku- og snyrtivöruverslun Bretlands á netinu.
Siggi er fyrsti íslenski hönnuðurinn
sem unnið hefur í samstarfi við verslunina. „Það er gott að vinna með honum
Sigga,“ segir Adrian Currie, fjölmiðlafulltrúi hjá Asos. „Siggi gerði eina
mynd á bol fyrir okkur sem framleiddur verður í takmörkuðu upplagi, 120 eintökum,“ upplýsir Adrian og bætir við að
byrjað verði að selja bolina þriðju vikuna í júlí.
Siggi og Adrian eru inntir eftir
því hvernig samstarf þeirra kom
til. Adrian byrjar á að útskýra:
„Við erum í samstarfi við hóp
sem kallar sig It‘s Nice That og
gefur meðal annars út tímarit. Í
samvinnu við hópinn völdum við
fimm alþjóðlega listamenn til að
hanna mynd fyrir bol hjá okkur,“
segir Adrian og Siggi tekur við:
„Kunningjar mínir hjá It’s Nice
That höfðu samband við mig
og fengu mig til þess að búa til
mynstur. Svo verða líka búnir
til límmiðar með mynstrinu sem
hægt verður að líma á hjól. Þetta
var eiginlega bara hversdagsvinna hjá mér.“
„Ég lét prentaða öryggisborða vefjast í
Asos er þó ekki fyrsta tísku- kringum bolinn,“ segir Siggi um bolinn sem
vöruverslunin sem Siggi hannar hann hannaði.
MYND/ASOS
fyrir. „Ég bjó til litla línu fyrir
H&M Divided fyrir nokkrum
árum. Svo hef ég gert fullt af bolum fyrir Nike. Ég hef unnið smávegis
við föt,“ segir Siggi og er í framhaldinu spurður hvort hann sjái fyrir
sér að halda áfram í hönnun mynda og mynstra fyrir föt: „Ég er þannig
séð ekkert að eltast við það en ef verkefnið er áhugavert þá geri ég það
auðvitað. Ég stefni samt ekki beint að því,“ segir Siggi sem hefur vakið
athygli víða um heim undanfarin ár fyrir hönnun sína og myndskreytingar.
martaf@frettabladid.is

Ógnvekjandi umgjörð
TÍSKUHÖNNUÐIR REYNA OFTAR EN EKKI AÐ VELJA ÁHUGAVERÐA STAÐI FYRIR
TÍSKUSÝNINGAR SÍNAR.

borðapantanir í síma: 5800 101

101hotel@101hotel.is

www.101hotel.is

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 120 stöðum
töðum
ng
um land allt. Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing

Allt sem þú þarft

Armenski tískuhönnuðurinn Eduard Howhannisjan
hélt tískusýningu í Berlín 22.
júní síðastliðinn. Umgjörðin
var heldur óvenjuleg en sýningin var haldin á sýningunni
„Body Worlds & The Story of
the Heart,“ eftir Gunther von
Hagens. Á sýningunni eru yfir
200 gripir gerðir úr líkömum
manna en von Hagen varð
heimsþekktur þegar hann fann
upp aðferð til að dæla plastefni í líkamsvef. Sýningar hans
á líkömum manna og dýra eru afar umdeildar en mjög vinsælar. Sýningin á
Postbahnhof am Ostbahnhof í Berlín stendur til 14. ágúst.
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Djarft skart

3
Ílangir hauskúpueyrnalokkar
frá Fashionology sem fást í
GK Reykjavík á kr. 3.900.

Útsalan hefst í dag

Stórir hringar, keðjur og síðir eyrnalokkar hafa verið
áberandi í skartgripatískunni upp á síðkastið.
Skartið er gjarnan djarft og rokkað með hauskúpum, krossum og klóm. Hringar ná oft yfir meirihluta fingursins eða yfir nokkra fingur. Einnig hefur færst í aukana að ganga með nokkra
hringa á hvorri hönd. Síðir eyrnalokkar hafa
náð vinsældum á nýjan leik og vinsælt að bera einungis eyrnalokk í öðru eyra. Einkennandi fyrir þessa
skartgripi er hve fíngerðir þeir eru en ögrandi á
sama tíma. Margar verslanir hérlendis selja
skart í þessum anda innan um litrík föt sumarsins.
- hþt

Ögrandi hárteygja
sem fæst í
Aftur og
kostar kr.
5.800.

30-70%
afsláttur

Hringur úr ekta silfri
frá hollenska merkinu Fashionology.
Kostar kr. 10.900 í
GK Reykjavík.

Fíngert
en djarft
hálsmen
sem kostar
kr. 11.900 í
Aftur.

Eyrnalokkur sem festur er bak við eyrað.
Kostar kr. 8.500 í Aftur.

Hauskúpuhringur sem
fer yfir tvo
fingur. Kostar kr.
2.900 í Spúútnik.

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

Hauskúpa
sem getur bæði
verið hringur og
hálsmen með
áfastri keðju. Kostar
kr. 18.500 í Aftur.

Útsalan hefst í dag

Alltaf
eitthvað
nýtt og
spennandi
Erum fluttar í
Skeifuna 8
vertu vinur á facebook

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

30-70%
afsláttur af
öllum vörum
ný sending..

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

-3,0904k926.-(:;(90
:26;Í)63;(=(2;=Ð:0:
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.

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

Meiri Vísir.
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Hvítar kvartbuxur

Bolir til styrktar
fórnarlömbum jarðskjálftanna í Japan
fóru í sölu í verslunum Uniqlo um heim
allan í vikunni. Þekktar
tískufyrirmyndir hönnuðu boli, þar á meðal
Karl Lagerfeld,
Lady Gaga,
Orlando
Bloom,
Blake Lively
og Cyndi
Lauper.

En - eigum einnig
svartar, dökk bláar
og ljós bláar.
Verð 8.900 kr.
Og - hvítar og
svartar kakíbuxur
á 6.900 kr.
asíðuna
Kíkið á heim
ita.is
okkar w w w.r

Bæjarlind 6
S. 554 7030

Eddufelli 2
S. 557 1730

vogue.co.uk

Sendum í póstkröfu

ÚR HÁBORG TÍSKUNNAR
Bergþór Bjarnason skrifar frá Nice

Tæknileg fitubrennsla

H

rukkur eru gullnáma lýtalækna en
í samfélagi bótoxins
og silíkonbrjóstanna
hér á frönsku Ríveríunni eru
sömuleiðis næg verkefni í fitubrennslu. Rétt fyrir sumarfrí
bjóða kvennablöðin að vanda
ýmsar aðferðir til þess að missa
3-5 kíló áður en halda skal á
ströndina og nú boða sérfræðingar byltingu í fitubrennslu.
Hægt er að fara til læknis eða
húðsérfræðings og biðja um
hjálp til að vinna á björgunarhringnum, slöppum magavöðvum eða appelsínuhúð. Í dag
er það „Body contouring“ eða
„Body shaping“ sem gildir og
þá er ég ekki að tala um fitubrennsluleikfimi eða þolfimitíma heldur ný tæki sem sífellt
fleiri sækja í. Notkunin á þessari tækni jókst um fimmtán
prósent á síðasta ári og sérfræðingar búast við að þróunin verði
svipuð á næstu árum.
Aðferðirnar eru aðallega tvær.
Annars vegar þær sem eiga að
eyða fitufrumum sem geyma í
sér fitu (Zeltiq) eða sem tæma
þær (Lapex og Redustim) og
hins vegar þær sem eiga að örva
húðfrumur til vinnu, styrkja viðkomandi líkamshluta og minnka
ummál (EndyMed 3DEEP). Sérfræðingarnir sem bjóða þessa
þjónustu segja að heilsusamlegt
líferni og hreyfing sé nauðsynlegt meðan á meðferð stendur ef
árangurinn á að verða verulegur

og rétt er að taka fram að ekki
eru neinar vísindalegar niðurstöður sem staðfesta árangurinn.
Til að skýra nánar hvernig
þetta fer fram má nefna EndyMed 3DEEP aðferðina sem helst
er beint gegn appelsínuhúð. Rafbylgjum er hleypt með heitum
skautum yfir húðina sem örva
húðfrumurnar til vinnu og þannig verður húðin stinnari. Zeltiq
virkar á björgunarhringinn,
er eins konar kælandi ryksuga
sem er látin vinna á keppunum
í góðan klukkutíma í einu og
það hjálpar til við að eyða fitufrumum á tveimur til þremur
mánuðum. Lapex er notað til að
grennast á þeim líkamshlutum
sem hættir til að safna á sig fitu;
lærum, maga, lendum og handleggjum. Til þess er notaður
kælandi lasergeisli. Reyndar
fylgir það sögunni að nauðsynlegt sé að stunda brennsluleikfimi strax á eftir til að halda
áfram að eyða fitunni. Árangurinn er nokkur en ekki sláandi.
Redustim er til þess að minnka
magann. Þetta er gert með segulómi sem eyðir fitu og eykur
brennslu og er lofað allt að sex
sentimetra minna ummáli. Allar
eiga þessar aðferðir það sameiginlegt að kosta sitt (1.000-1.500
evrur) og að þörf er á aga til að
fylgja eftir árangrinum. Spurning hvort ekki sé einfaldara að
reyna gamaldags megrun sem
er næstum ókeypis?
bergb75@free.fr

Fyrirsætan Kate Moss gengur í það heilaga
í sumar. Uppi eru getgátur um brúðarkjólinn og er talið líklegt að hinn fallni
hönnuður John Galliano muni klæða
brúðina en hann er góðvinur Kate.
fashion.telepraph.co.uk

FORSÍÐA

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

NÚ ER UMRÆÐAN
FJÖLBREYTTARI,
SKEMMTILEGRI,
FJÖRLEGRI,
ÍTARLEGRI OG
AÐGENGILEGRI Á VÍSI
m.visir.is

Fáðu Vísi í símann!

Má bjóða ykkur meiri Vísi?
Meira úrval afþreyingar, frétta og myndskeiða í topp–upplausn með greiðara og
einfaldara aðgengi fyrir allar tölvur og farsíma. Horfðu, hlustaðu og fylgstu með
öllu því sem gerist, hvar og hvenær sem er á Vísi.
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.
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GÍSLI
PÁLMI

„EF EINHVERN LANGAR
AÐ FARA YFIR STRIKIÐ
GAGNVART MÉR ER
ÉG ENNÞÁ TIL ALLS
LÍKLEGUR“
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FARÐU Á EISTNAFLUG

GRILLAÐU

Þungarokkshátíðin Eistnaflug er haldin í
Neskaupstað á hverju ári. Flestar af helstu
þungarokkshljómsveitum og rokkhljómsveitum landsins koma fram og þar má
meðal annars nefna Skálmöld, Sólstafi,
Mammút, Benny Crespo‘s Gang og
ætlum við að hvetja lesendur til
að kíkja á sunnlensku pönkhljómsveitina Elínu Helenu.

Í guðs bænum settu eitthvað safaríkt á grillið. Það
er svo fáránlega gott að fá sér góða steik eftir
erfiðan dag í sólinni. Mælum með að fólk versli við
kjötbúðir til að fá ferska vöru og svo er það bara
að muna að grilla ekki of mikið. Rare, takk!

HLUSTAÐU

LIFÐU AF
Í JÚLÍ

4

á sumarpoppið hans Jóns Jónssonar. Kappinn
var að gefa út plötuna Wait For Fate og viljum
við stinga upp á því að næsta plata fái nafnið
Of Fate fyrir mig. Ekki? Jæja, Jón ætti allavega
að ná að ylja Íslendingum í sumarhretinu, en
á plötunni eru smellir á borð við Lately og
When You‘re Around, sem hafa notið talsverðra
vinsælda á öldum ljósvakans.

6

FERSKIR Á FERÐ
UM EVRÓPU
FYLGIRIT FRÉTTABL
AÐSINS • JÚLÍ

POPP er fylgirit Fréttablaðsins. POPP kemur
út einu sinni í mánuði.
Ritstjóri: Atli Fannar Bjarkason
atlifannar@frettabladid.is
Útlitshönnun: Arnór Bogason
Sölustjóri auglýsinga: Benedikt Freyr Jónsson
benediktj@365.is • sími 512 5411
Útgefandi: 365 hf.

ÚTSÖLUGLEÐI
GK REYKJAVÍK

20-60%
AFSLÁTTUR

ÞÉR OG ÞÍNUM ER BOÐIÐ Í ÚTSÖLUPARTÝ
FRÁ 18:00 – 20:00 Í KVÖLD.
HAPPADRÆTTI, LÉTTAR VEIGAR OG DÚNDRANDI FJER.

LAUGAVEGI 66 –– 101 REYKJAVÍK –– S. 565 2820

2011

GÍSLI
PÁLMI

„EF EINHV
ERN
AÐ FARA YFIRLANGAR
GAGNVART STRIKIÐ
ÉG ENNÞÁ MÉR ER
TIL ALLS
LÍKLEGUR“

Strákarnir í hljómsveitinni
Agent Fresco ferðast
nú um Evrópu. Þeir
hafa komið víða við og
krefjast þess að komast
í sturtu eftir hverja tónleika, sem gerir lyktina í
rútunni bærilegri.
„Maður er alltaf pínu hellaður
þegar maður er búinn að sofa í
bílnum,“ segir Arnór Dan Arnarson, söngvari Agent Fresco.
Agent Fresco er á tónleikaferðalagi um Evrópu og Popp
náði í Arnór rétt áður en hljómsveitin tróð upp á Hróarskelduhátíðinni í Danmörku. Þar byrjuðu
upprennandi hljómsveitir að troða
upp í byrjun vikunnar, en hátíðin
hefst með formlegum hætti í dag.
Agent Fresco fór út um miðjan
júní og hefur þegar komið fram
í Þýskalandi, Sviss, Tékklandi,
Slóvakíu, Póllandi, Austurríki, Hollandi og Danmörku.
„Þetta er búið að vera brjálað
stuð og sjúklega skrautlegt,“
segir Arnór. „Þetta er fyrsti túrinn
þannig að við vissum að við
yrðum að vera tilbúnir að spila
fyrir hvern sem er, hvar sem er.
Við erum búnir að spila á stórum
stöðum og allt niður í venjulega
bari eins og í Reykjavík.“
Arnór segir viðtökurnar hafa
verið mjög góðar og að margir
Evrópubúar hafi augljóslega
kynnt sér hljómsveitina áður
en þeir mættu á tónleika. „Það
jákvæða er að það er sama hversu
margir mæta, fólk syngur alltaf
eitthvað með í lögunum þannig
að fólk hefur greinilega hlustað á
okkur áður en við mættum. Það er
besta tilfinningin, þegar fólk er að
syngja með í löndum þar sem þeir
kunna ekki að tala ensku,“ segir
Arnór í léttum dúr.
Agent Fresco ferðast um í
níu manna langferðabíl ásamt
hljóðmanni og fararstjóra. „Þetta
er búið að vera sjúklega mikið
ferðalag. Við keyrum stundum í
tíu klukkutíma í senn,“ segir hann.
En hvernig er lyktin?
„Lyktin er sjúklega hressandi.
Hluti af kröfunum okkar á tónleikastöðunum eru sturtur, þannig
að við höfum verið duglegir við
að þrífa okkur. Við erum því miður
voða lítið rokk og ról, held ég. En
við erum samt rennandi sveittir
hérna.“
Arnór og félagar leggja mikla
áherslu á að fá góða gistingu þar

FERSKIR Strákarnir í

Agent Fresco fara ávallt
í sturtu eftir tónleika.

sem þeir koma fram, en hingað
til hafa þeir þurft frá að hverfa
einu sinni vegna þess að aðstaðan var ekki nógu góð. „Það
var gististaður sem við þurftum
að yfirgefa í Sviss. Þetta var eins
og neðanjarðarbyrgi,“ segir hann
og hlær. „30 dýnur og nokkrar
sturtur, ekkert net og járnhurð.
Við neituðum að gista þar vegna
þess að Vignir [bassaleikari] sá
könguló.“
Og hvað gerðuð þið?
„Við fengum hótel.“
atlifannar@frettabladid.is

TROÐIÐ Fullt af fólki mætti á tónleika

Agent Fresco í Waldmeister í Þýskalandi.

Alltaf
eitthvað
nýtt
Allt
fyrir
umhirðuna
Ljósabretti kr.

6.785

Tröppur 5 þrepa

kr.

Bílaþvottakústar

2.995

Hjólkoppar
Hleðslutæki 12V 6A
kr.

Úðabrúsi 5L

12/13/14/15”

4.995

frá kr.

kr.

795

Loftdæla
dæla
12V 30L

kr.

5.999 tilboð

2.695
ÉlskóÁa

6teypuskóÁa

8.995
995

kr.

1.710

kr.

2.695
Stungugaffall

Bílabónvélar 3 gerðir
frá kr.

kr.

Loftmælir

4.995

kr.

3.395

2.750
0

0alarskóÁur
M
frá kr
kr.
r

1.195

Kantskeri

kr.

1.695
5
Hjólbörur 80L
kr.

6.999

Malarhrífa

6tunguskyÁur
frá kr.

Bútsög

Veltisög

kr.

49.995

kr.

1.695

Hjólsög

19.995

kr.

frá kr.

17.999

1.450

Vinnuhanskar
frá kr.

175

Greinaklippur

785

frá kr.

Barnahamar - léttur

Öryggisskápur

Fötur - margar gerðir

kr. 6.930

495

frá kr.

Garðslanga
15 mtr
kr.

1.970

Sláttuorf

Reiðhjólafestingar á kúlu

4.785
F/3-hjól kr. 9.760

frá kr.

F/2-hjól kr.

4.245

kr.

499

Bogasög
s g
sög
kr.

965
6
65
Trésög 650 mm

12V Fjöltengi
kr.

1.995

Straumbreytir
12V->230V

12/24V Framlenging
kr.

999

kr.

7.995

Straumbreytir
230V->12V
kr.

3.985

kr.

<Àrbreiðslur
- margar stærðir
2x3M kr.

Háþrýstiþvottatæki
frá kr.

9.995

695

580
Slípirokkur 500W
kr.

tavörur
Myndlis vali
úr
í miklu
Hleðsluborvélar
fjölmargar
gerðir
f

Acryllitir 75 ml
Þekjulitir/Föndurlitir
Strigar, ótal stærðir
frá kr.

195

frá kr.

480

Olíu/Acrýl/Vatnslitasett
12/18/24x12 ml
frá kr.

495

kr.

2.995

480

frá
á kr.

3.995
Keðjusög

kr.
Gólftrönur
frá kr.

4.395

17.999

16 ára

Verkfæralagerinn
Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@simnet.is
Mán.-ﬁm. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-17, sun. kl. 13-17
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BÚINN AÐ
LIFA LÍFINU

NÓG
Ef þú hefur heyrt um rapparann Gísla Pálma eru góðar líkur
á því að þú hafir fyrst heyrt um hann nýlega. Hann sendi frá
sér lagið Set mig í gang á þjóðhátíðardaginn og annar hver
maður hefur deilt myndbandinu við lagið á Facebook-vegg
sínum undanfarnar vikur. Þar sést Gísli ber að ofan, hnykla
vöðvana og í bakgrunni hefur Range Rover-jeppa verið
lagt. Hann er reyndar í eigu vinar Gísla Pálma, sem er rétt
að skríða yfir tvítugt. „Annar af tveimur,“ segir Gísli.
Orð: Atli Fannar Bjarkason

Myndir: Valli

Gísli Pálmi hefur ekki farið hefðbundnu leiðina í gegnum lífið. Frá
barnsaldri voru ávallt mikil læti
í kringum hann að eigin sögn. Á
unglingsárunum fór líf hans svo
úr böndunum, hann hætti í skóla
og fetaði vafasama braut. Hann
hefur verið að rappa síðasta áratug,
eða helming ævi sinnar en hann
er fæddur árið 1991, árið sem íslenska landsliðið í bridds vann sigur
á heimsmeistaramóti í Yokohama í
Japan og bófarappið í Bandaríkjunum blómstraði með nýjum plötum
frá þá grjóthörðum Ice Cube og
hljómsveitinni N.W.A. Gísli Pálmi
vinnur tónlistina ásamt félaga sínum

sem kallar sig FROSTY, en hann
er nýkominn heim til Íslands frá
Amsterdam þar sem hann lærði
hljóðvinnslu.
„Hljómgæðin í þessu lagi voru
ekki einu sinni fullkomin. Ég var svo
æstur í að henda upp myndbandi
að ég fékk hann til að hljóðblanda
lagið á tæpum hálftíma og sagði
svo: „Ókei, flott!“,“ segir Gísli um
smellinn þeirra Set mig í gang. Gísli
og FROSTY hyggjast gefa út lög
vikulega á næstunni og framleiða
myndbönd við þau öll. Myndböndin
eru birt á Youtube og hægt er að
hala öllum lögunum niður frítt. Þessar
aðferðir eru vel þekktar vestanhafs

3UMAR ÒTSALAN
ER HAFIN
 
AFSL¹TTUR

til að byggja upp aðdáendahóp, en
rapparinn Lil‘ Wayne gerði aðferðina
að list þegar hann dældi frá sér
lögum í aðdraganda plötunnar Tha
Carter III árið 2008. Meira en milljón
eintök af plötunni seldust í vikunni
sem hún kom út. Plötuútgáfa heillar
hins vegar ekki Gísla Pálma — að
minnsta kosti ekki á Íslandi.
„Við þekkjum nokkra stráka sem
hafa gefið út hipphopp-plötur á
klakanum. Þetta er bara basl. Það
er ekki eins og þeir séu á samningi
í Bandaríkjunum og platan sé allt í
einu gefin út án þess að þeir lyfti
putta. Þeir eru hlaupandi á milli staða
með plakötin og myndirnar og eru
að vinna alla vinnuna. Svo leggja þeir
út fyrir þessu og vona að þeir komi
út í plús. Það er enginn að kaupa
geisladiska í dag. Ég hef ekki labbað
inn í Skífuna með gjafabréf sem ég
fékk í jólagjöf frá því að ég var átta
ára,“ segir Gísli. „Við stefnum á að
fara með tónlistina lengra, hvort sem
það verður peningur til eða ekki. Við
ætlum að senda frá okkur tónlist sem
er núna í gangi. Eftir sumarið byrja
ég að semja texta á ensku og eftir
það getum við kannski komið okkur

á framfæri á heimsvísu. Þetta er
sama tónlist og er spiluð í útvarpinu
— það kemur alltaf versta tónlistin í
íslenskt útvarp. Óútpældustu lögin.“
Gísli Pálmi er sonur athafnamannsins Sigurðar Gísla Pálmasonar, en
hefur að eigin sögn ávallt unnið
fyrir sínu og ekki notið fjárhags-

hlusta á tónlist. En „gangster“ er
frekar asnalegt orð. Við erum bara
venjulegir gaurar og erum búnir að
ganga í gegnum margt. Búnir að
taka þennan vesenspakka sundur
og saman. Við erum samt ekki jafn
grófir í dag, en ef einhvern langar
að fara yfir strikið gagnvart mér er

ÉG VAR ALVEG FARINN Í HAUSNUM O
ALLS STAÐAR, TÓK ALLT ÓFRJÁLSR
Í BULLANDI NEYSLU AUÐVITAÐ, RÆ
TIL AÐ RÚNTA.
lega góðs af fjölskyldutengslum
sínum. Hann er maður með fortíð
og hefur innistæðu til að nota orðið
„gangster“ til að lýsa tónlist sinni,
þar sem hann rappar um eigið líf og
segist ekki ljúga neinu. „Ég segi aldrei
ósatt. Ég er ekki að fara að segja frá
dýpstu leyndarmálunum mínum, en
þetta er meira og minna allt satt. Ég
geri þetta fyrir alla og sérstaklega
hópinn minn, sem finnst gaman að

ég enn þá til alls líklegur.“
Aðspurður um viðbrögð við Set
mig í gang segir Gísli kokhraustur
að allir elski lagið og bætir við, ekki
minna kokhraustur, að hreinlega allir
hafi beðið eftir laginu. „Það vantaði
svona tónlist. Það er búið að vera
svo mikið píkudæmi í gangi. Það
vantaði alvöru rapp. Á Íslandi eru
þeir sem eru góðir í að skrifa texta
ekki búnir að vera með nógu góða
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er að dúndra tónlistinni út og fylgja
henni eftir. Eins og ég segi, það
eru svo margir sem fara í blöðin og
segjast vera að gera þvílíka hluti. Svo
gerist ekki rassgat; segjast ætla að
gefa út geisladisk og hann kemur út
ákveðinn dag, svo er beðið í heilt ár
og það gerist ekki neitt. Fólk er að
tala í staðinn fyrir að gera hlutina.“
En eitt lag á viku, kemur niður á
gæðum tónlistarinnar að vinna hana
svona hratt?
„Alls ekki, sko,“ segir FROSTY.
„Þetta er grúv sem maður dettur í
á einu kvöldi og við gerum lag með

texta og öllu saman. Trúðu mér,
þetta verður bara betra og betra.“
Og Gísli Pálmi tekur við: „Það er
heilmikil vinna að gera þetta á íslensku. Ég nota mikið af slangri og
það gæti þetta enginn nema að vera
búinn að ganga í gegnum það sem
ég hef gengið í gegnum — að vera
búinn að hanga á röngum stöðum
síðustu tíu árin. Þaðan fæ ég þennan
orðaforða. Það er mikið af földum
skilaboðum í textunum, sem ég segi
ekki beint út. Ég fel grófustu hlutina,
þeir koma fram í öðru formi.“ Og
FROSTY bætir við: „Ef þú ert bara

einhver sem þekkir ekki lífsstíl okkar,
þá skilurðu hvað hann á við.“
Þegar Gísli er beðinn um útskýra
nánar hvað hann meinar með að
hanga á röngum stöðum segist hann
hafa verið í tómu rugli frá ellefu
ára aldri. Hann var ávallt yngstur í
hópnum, FROSTY er til að mynda
fimm árum eldri en hann, en var engu
að síður sjálfur mjög ungur þegar
þeir kynntust. „Ég var alveg farinn í
hausnum og braust inn alls staðar, tók
allt ófrjálsri hendi — alveg í bullandi
neyslu auðvitað, rændi bílum bara til
að rúnta. Ef það var eitthvað sem ég

gerði ekki, þá er það líklegast ekki
hægt,“ segir Gísli Pálmi.
Og ertu búinn að snúa við blaðinu
í dag?
„Já, algjörlega. Ég fann innri frið
fyrir nokkrum árum. Ég fékk metnað
fyrir öðru. Ég er búinn að lifa lífinu
nóg. Í staðinn fyrir að eyða orkunni
minni í allar þessar hringekjur sem
ég hef verið í síðustu ár, þá ákvað
ég að vernda orkuna og nýta hana
í tónlist og ræktun á sjálfum mér.“
Gísli Pálmi er á Facebook, en þar
má finna nýjustu myndböndin, lögin,
myndir og fréttir.

Fyrir hundinn þinn
Sankti-Ice Forever Perfect (St. Bernharðs) vann tegundarhóp tvö og var valinn besti hundur sýningar. Heimsenda Stóri Skjálfti (Australian
Shepherd) var valinn besti hundur tegundar og vann tegundarhóp eitt. Með þeim á myndinni eru Kresten Scheel dómari frá Danmörku og
Guðný Vala Tryggvadóttir og Hjörtur Eyþórsson eigendur.

Pedigree
g
vann
á sumarsýningu HRFÍ 2011
Við höfum áratuga reynslu af ræktun hunda og höfum prófað ýmsa valkosti í fóðrun. Niðurstaða okkar
er að Pedigree sé besti og hagkvæmasti valkosturinn. Við treystum Pedigree fyrir hundunum okkar.
Guðný Vala Tryggvadóttir og
Hjörtur Eyþórsson hundaræktendur.

www.pedigree.is

takta undir og þeir sem eru góðir í
að gera takta eru ekki að vinna með
nógu góðum röppurum — eða eru
kannski eins og Friðrik Dór sem er
að syngja aðra tegund af tónlist.
Formúlan er svipuð, en miklu mýkri.
Viðtökurnar hafa verið ótrúlegar

SÍA

•

111774

Öll næring sem hundurinn þinn þarfnast: Rétta blandan af næringarefnum
sem heldur hundinum þínum heilbrigðum og fullum af orku.
Heilbrigð húð og glansandi feldur: Rétt blanda af Omega 3 og 6 fitusýrum
gagnast hundinum þannig að hann hafi það gott og líti vel út.

PIPAR \ TBWA

frá alls konar fólki. Allt frá þvílíkt
metró-sexúal-gaurum sem eru í MR
til atvinnulausra gangstera. Þetta er
ótrúlegt. Annað hvort varstu „mainstream“ og hlustaðir á Friðrik Dór
eða „underground“ að hlusta á Wu
Tang. Allir þessir hópar eru að hlusta,
sem kom okkur þvílíkt á óvart.“
FROSTY hefur hingað til verið
nokkuð þögull, en sér sig knúinn
til að taka undir orð Gísla: „Stefnan

mikilvæg vítamín
og steinefni

Pedigree® Adult Vitality er framleitt úr sérvöldum
hráefnum sem fullnægja næringarþörf hundsins
þíns í hverri máltíð.

•

OG BRAUST INN
RI HENDI — ALVEG
ÆNDI BÍLUM BARA

Adult healthy vitality

Styrkir náttúrulegar varnir: Vítamín E, andoxunarefni og valin steinefni
stuðla að verndun náttúrulegra mótefna hundsins þíns.
Sterkar tennur og
g heilbrigt
g tannhold: Sérmótaðir stökkir bitar sem halda
tönnunum sterkum. Án viðbætts sykurs.
Vöðvabygging: Úrvalskjötprótein styrkir vöðva.

Þróað af dýýralæknum

Engin tilbúin bragðefni

Pedigree hvetur alla hundeigendur til að virða lög og reglur um hundahald.

Enginn viðbættur sykur

!
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LEIKIR
Sumarsprengja

POPPLEIKUR: DUKE NUKEM FOREVER

!LLIR STAKIR JAKKAR  KR
!LLAR GALLABUXUR  KR
!LLAR KVARTBUXUR  KR
!LLAR SKYRTUR FR¹  KR
3TUTTERMABOLIR FR¹  KR
"OLIR FR¹  KR
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Duke Nukem var fyrst
kynntur til sögunnar
fyrir 20 árum, 1. júlí 1991.

VARLA BIÐARINNAR VIRÐI
Allir sem hafa einhvern tíma
komið nálægt tölvuleikjum ættu
að þekkja Duke Nukem. Þessi
fyrrverandi konungur skotleikjanna er búinn að vera fjarri góðu
gamni í næstum 15 ár en hefur
nú loksins látið sjá sig á nýjan
leik. Þessi 15 ára bið hefur reynst
mörgum aðdáendum hans erfið,
en ekki tekur betra við þegar
menn byrja að spila Duke Nukem
Forever og sjá að leikurinn
stendur engan veginn undir þeim
væntingum sem gerðar voru til
hans.
Duke Nukem er hinn fullkomni
karlmaður, stafræn útgáfa af
Dolph Lundgren, fyrir utan háskólagráðuna í efnaverkfræði.
Eftir að hafa bjargað heiminum
frá grimmum, gellustelandi
geimverum hefur Duke notið lífsins í Las Vegas umvafinn yngismeyjum, aðdáendum og áfengum
drykkjum. En nú hafa geimverurnar snúið aftur og þarf Duke því að
draga fram frasana og byssurnar
á nýjan leik og bjarga heiminum
og öllum gellunum.
Undirritaður ætlar alveg að
láta það eiga sig að rífa í sundur
misgáfulegar hönnunarákvarðanir
framleiðenda leiksins, svo sem
vopnakerfið eða egómælinn. Hinn
alræmdi karlrembu- og klósetthúmor leiksins fær sömuleiðis að
vera óáreittur, sérstaklega þar

15 ÁRA BIÐ Á ENDA Hvað þarf marga

menn til að bjarga heiminum frá innrás
geimvera? Bara einn. Duke Nukem!

sem undirritaður hefur lúmskt
gaman af honum. Það sem hins
vegar er ekki hægt að líta framhjá
er að leikurinn lítur skelfilega illa
út, borðin eru illa hönnuð og tilfinningin sem maður fær við að
spila leikinn er sú að hann sé bara
hálfkláraður. Sem er afrek fyrir
leik sem er búinn að vera í vinnslu
í nærri 15 ár, en ekki afrek sem
maður ætti að stæra sig af.
Það er í raun endalaust hægt
að vera að kroppa í þetta hræ
sem hinn fyrrverandi konungur
skotleikjanna er í dag. Gervigreind óvinanna er varla til staðar

og borðin virka sem samansafn
af hálfkláruðum hugmyndum sem
enginn virðist hafa nennt að eyða
meiri tíma í. Það er þó vissulega
gaman að fá að leika sér aftur
með klassísk Duke-vopn, svo sem
smækkunarbyssuna og frystigeislann, og það vegur aðeins á móti
öllu því slæma sem Duke Nukem
Forever dregur fram í sviðsljósið.
Duke Nukem Forever kemst langt
á nostalgíunni en fortíðarþráin
getur ekki breytt því að hér er á
ferðinni tölvuleikur sem hefði ekki
veitt af aðeins lengri þróunartíma.
Segjum 10 -15 ár í viðbót.
- vij
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FJÖLHÆFUR Það er margt

sem hægt er að gera af sér
með kröftum Coles.

POPPLEIKUR: INFAMOUS 2

SKÚLI RAFVIRKI Á STERUM
Það var einstaklega ánægjulegt
þegar InFamous kom út á sínum
tíma og sýndi það að ofurhetjuleiki væri hægt að gera á
sómasamlegan hátt. Nú hefur
framhaldið, InFamous 2, verið
gefið út og það er einstaklega
gaman að greina frá því að hann
er ekkert síðri en forverinn.
Í InFamous 2 er haldið áfram að
fylgjast með þolraunum Coles
McGrath sem er nú mættur til
borgarinnar New Marais þar sem
tilgangurinn er að öðlast meiri
krafta til að geta tekist á við höfuðóvininn, sem ber hið kjánalega
nafn Beast. Þegar þangað er
komið þarf Cole að takast á við
harðskeytta skæruliða, hrikaleg
fenjaskrímsli og hermenn með
ofurkrafta.
Spilun leiksins byggist á því
að þróa hæfileika Coles, en fyrir
þá sem misstu af fyrri leiknum
þá hefur hann þann hæfileika
að geta skotið og leitt rafmagn.
Nokkurs konar Skúli rafvirki á
sterum. Þetta gerir Cole með

því að bjarga íbúum borgarinnar
(eða hrella þá), sigra skúrkana
og safna rafmagnsflísum. Síðastnefndi þátturinn treystir mikið
á klifurkerfi leiksins, sem er
skemmtileg pæling en mætti
vera aðeins betur útfærð.
Karma spilar veigamikinn þátt
í spilun leiksins. Leikmenn hafa
alltaf val um hvort þeir vilji gera
Cole að bjargvætti eða skúrki.
Með því að bjarga saklausum
borgurum fá menn gott karma
en ákveði menn að skeyta lítið
um mannfall meðal óbreyttra
borgara hleðst upp illt karma.
Karmað hefur síðan áhrif á hvaða
krafta menn fá þegar líður á
leikinn.
Í InFamous 2 er einnig kynntur
til sögunnar möguleiki sem gerir
leikmönnum kleift að búa til sín
eigin borð. Þessum borðum er
síðan hægt að deila með öðrum

leikmönnum. Þetta er mjög sniðug pæling sem gæti mögulega
lengt líftíma leiksins töluvert, en
kerfið sem heldur utan um þetta
allt saman er í flóknari kantinum
og leikmenn fá ansi takmarkaða
kennslu áður en þeir þurfa að
standa á eigin fótum.
InFamous 2 er mjög flottur
leikur, með skemmtilegan söguþráð sem heldur mönnum við
efnið allt til enda. Sú staðreynd
að menn geta spilað í gegn sem
annaðhvort hetjur eða skúrkar
tvöfaldar líftíma leiksins sem
er mjög jákvætt. Karmakerfið
hefur verið betrumbætt frá fyrri
leik en þó finnst manni eins og
það vanti meiri vigt. En hverjir
svo sem gallarnir á InFamous 2
kunna að vera þá er ekki hægt
að líta fram hjá því að hér er á
ferðinni einn af betri ofurhetjuleikjum síðustu ára.
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OPIÐ ALLA
HELGINA
ÚT Á GRANDA

ÚT Á GRANDA

Grandagarði 3, 101 Reykjavík, Sími 552 9940 | Opið mán.–fös. kl. 9–18. Laugard. kl. 9–16 | Opið á sunnudögum í júní, júlí og ágúst.

Jaxon slöngubátur

Visa raðgreiðslur til 36 mán.
Vaxtalaust Visa lán til 6 mánaða

Frábærir upplásnir bátar með hörðum botni sem
pakkast í tösku og smella í skottið á fjölskyldu
bílnum ekkert kerru vesen ekkert vesen með að
geyma yfir vetur. Pumpa og árar fylgja.
3 STÆRÐIR
290cm 259.000 kr.
320 cm 279.000 kr.
360 cm 299.000 kr.
CE vottaðir bátar og samþykktir af siglingastofnun. Léttir bátar sem
þola allt að 20 hestafla mótor.

Frír Rafmagnsmótor fylgir sem er rúmt hestafl að
vermæti 44.950 kr. Takmarkað magn

Flökunarhnífur

Sjóstangveiðisett

Aðeins 1.990 kr.
Gott 4 legu hjól með raðara,
teljara og línu
200 - 400 gr.stöng +
uppsettur slóði með pilk.
Verð 22.740 kr.

Tilboð 15.900 kr.

Taimen dömu
vöðlur og skór

Orginal tré devonar
3 stærðir margir litir.
Verð 895 kr.

Laxinn neglir þetta örugglega

FLOTT FLUGU BYRJENDASETT
• Lína 6 eða 7
• Jaxon 9 feta söng
• Jaxon large arbore
diskabremsuhjól
• Jóakims flotlína
• Undirlína

• Polaroid gleraugu
• Derhúfa
• Taumur og 10 flugur í poka.

Tilboð á Pilkum

Nú er þurrt! og þá
er hvítmaðkurinn
lang besta beitan.

Fullt verð 29.275

TILBOÐ 19.900 kr.

Barnaveiðisett

Silungurinn elskar þetta

Frábærar 4mm
neprene vöðlur
Verð áður 14.950 kr.

Tilboð 11.890 kr

Stöng, lína, hjól, 2 flot,
önglar, sigurnaglar, 1 spúnn
og 10 silungaflugur.
Verð 4.990 kr.
Veiðivesti (börn) 3.990 kr.
Veiðihúfa 1.990 kr.

Taimen herra öndunarvöðlusett og góðir vöðluskór
Góðar 3 laga öndunarvöðlur
með sandhlíf, belti og
styrkingum á hnjám.
Verð 41.930 kr.

Góðar vöðlur sér hannaðar
fyrir konur og léttir skór frá
snowbee.
Verð 42.850 kr.
Tilboð 34.900 kr.

Kauptu 2 pilka en fáðu 3
Pilkar frá 690 kr.

Tilboð 29.900 kr.

Veiðivesti
margar gerðir

Verð frá .3.990 kr.

Spúnar í úrvali
Flestir spúnar
á 395 kr.

Jaxon
spin express

Frábær kasthjól
á góðu verði

Mistrall Ziro
spinn hjól

8 legu hjól auka spóla,
hátt gírað. 2 ára ábyrgð
Verð 7.890 kr.

Jaxon marion 3 legu hjól
auka spóla

Langvinsælasta spinn hjólið
okkar 6 legur auka spóla og
ótrúlega vel ballanserað. Þetta
klikkar ekki 2 ára ábyrgð.

Tilboð 6.900 kr.

Verð 2.990 kr.

Verð 6.950 kr.

… UM HVERNIG Á
AÐ HAGA SÉR Á
FÓTBOLTALEIK
Gunnar Sigurðarson,
vallarspekúlant á Mbl.is.
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Skilvirkni. Ef þú
sættir þig ekki
við dómgæslu
þá nægir að
kalla „dómari!“.
Dómarinn fer ekki
að snúa sér að
áhorfendum og
hlusta nánar á
langar tilfinningalegar ræður um andlega heilsu
og líkamsvöxt.
Þátttaka. Að fara á völlinn
og horfa án þess að kalla og
syngja! Þá er betra
að vera heima og
prufa heima-dítox
úr eldhúskrananum
og stilla á FM95,7.
Hægt er að fara á leik
með Víkingi Ólafsvík til að sjá
hvernig þetta gengur fyrir sig.

2

3

Kurteisi. Að niðurlægja andstæðing
sökum útlits eða
holdafars, til dæmis
rasshaus, gefur til
kynna að þú vitir fátt annað
um knattspyrnu en sögu
Manchester United síðastliðin
15 ár. Að líkja búningum andstæðinga við búning Skallagríms er ekki niðurlæging.

4

Frumleiki.
Leikmenn
hafa gefið
áhorfendum
fingurinn
eftir að
hafa heyrt
frumlegar
athugasemdir
úr stúku en uppskorið rautt
spjald að launum frá dómaranum. Frumleiki og kurteisi er
úrvals hvatning.

5

Klæðnaður. Þú ferð
ekki í græna latexgarðyrkjubolinn
þinn á leik með
Blikum, nema þú
sért Bliki. Það á að
sjást langar leiðir hvaða lið þú
styður. Svo væri fínt að greiða
sér og setja á sig ilm. Þetta er
opinber vettvangur.

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

BÍLAR &
FARATÆKI
Til sölu Cadillac Escalade ESV -langur.
Árg. ‘07, ek. 96 þús., 7 manna, mjög vel
útbúinn. Bíll frá umboði. Uppl. í síma
899 3717.
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Cadillac ESCALADE ULTRA LUXURY
COLLECTION, árg.2008, ek39þús.
km, Einn með öllum aukahlutum,
Stórglæsilegur bíll sem lítur út sem
nýr, Ásett verð 9390þús.kr, er í salnum
hjá okkur,

OFURTILBOÐ 4.990.000.-

DÍSEL LAND ROVER RANGE ROVER
SPORT. Árgerð 2006, ekinn 109.þ
km,sjálfskiptur,einn með öllu. Verð
6.480.000. Rnr.244445. Til sýnis og
sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, S:562-1717.
Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18
www.bilalif.is

Eigum EL-GO rafmagnsvespurnar til
afgreiðslu strax, ekkert próf og ekkert
bensín. Sama lága verðið kr.148.900,-

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00,
Lokað á laugardögum.
www.100bilar.is

Subaru Legacy LUX árg.’07. Ek 70þús
Verð kr. 2.990 þús. Rétt verð 3.440 þús.
Uppl. hjá Bílalandi í s. 525 8000.

Reiðhjól
Til sölu Benz Sprinter 412D árg „96
með kassa og lyftu. Biluð vél., ek. 320
þús Verð 350 þús + vsk. Uppl í síma
898 7741

Bílar til sölu

Hópferðabílar
Vegna endurnýjunar Scania berkhof ‘01
52 sæti,bova futura ‘01 50 sæti,bova
futura ‘96 71 sæti og man berkhof ‘98
38 sæti. uppl í síma 840-1540 (sævar)
eða í pósti info@bus4u.is Allir eru
bílarnir í góðu standi og til afhendingar
eftir samkomulagi.
Til sölu 305 Chevrolet. Nýr knastás og
undir lyftur. Hringir, legur, tímagír. V.
150 þús. 12 bolta Chevrolet, einnig 302
Ford. S. 774 4021.

Mótorhjól

0-250 þús.
VW Passat TDi Highline Árgerð
11/2007, ekinn 51þ.km, ssk, leður
o.m.fl!! Flott eintak sem er á staðnum!
Verð 3.490.000kr. Raðnúmer 131528.
Sjá nánar á www.stora.is

CADILLAC Escalade Árgerð 2007,
ekinn 68 Þ.KM Snyrtilegur Bíll Hlaðinn
Búnaði . Verð 6.490.000. Rnr.191965.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

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.

Opel Astra ‘95, bsk,ek146þ.ný
tímareim,endursk.Í Rvk.Verð 180þús,
90þús ef hann fer í dag s.8472003 og
Subaru Legacy ‘96sk.2012,250þús á
Eskifirði S.8933450

250-499 þús.
Renault Megane árg. ‘99. Sk. ‘12. 387
þús. eða tilboð. Uppl. í s. 698 0481 &
587 0481.

Husaberg FE450e 2006/2007 til sölu.
Götuskráð, ekið 65 tíma í toppstandi.
verð 650 þús. Uppl. í s. 659 4994.

Til sölu toyota corolla árg 07 ek.177þkm
S. 865 9637.

1-2 milljónir
SEADOO Challenger Bátur í einstöku
ástandi Geislaspilari - Cover fylgir, mini
blæja, útvarp 4hátalarar, V6 mercury
mótor 240hp 2stroke kerra fylgir
2.990.000. Rnr.132514.

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Kría Hjól

Góður ferðabíll. Renault Traffic disel ‘06
ek. 86 þús. km. 9 manna, 6 gíra. V. 2,9.
Uppl. í s. 690 2825.

Alhliða hjólaviðgerðir - Sérsmíðum hjól
-Gerum upp hjól. Fagþjónusta á góðu
verði Kría Hjól - Hólmaslóð 2 s.534
9164. kriacycles.com

Hjólhýsi

VW Fox árg. 2007. Góður byrjendabíll.
Ek. 42000 km. Verð 1.050.000 kr. Uppl.
s. 6907921
Subaru Legacy árg. ‘05. Skoðaður 12.
V. 1690þús. eða tilboð. Uppl. í s. 698
0481.

YAMAHA Cygnus 125. Árgerð 2007,
ekinn 2 Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskipt. Verð
490.000. frábært í borgina. Rnr.203281.

V/flutn úr landi MMC Pajaro 05’ árg.
Dísel, sjálfsk. með öllu. Ek 114 þús.
Skipti á ódýrari eða gott staðgreiðslu
verð. Uppl. í síma 692 9404.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík
Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

Óska eftir litlum bíl, vel með förnum.
200-400 þús. staðgreitt. Sími 820
7348.

Bíll óskast
á 25-250þús.

DODGE Ram 1500 thunderroad 4x2.
Árgerð 2006, ekinn 65 Þ.KM, bensín,
6 gírar. Verð 2.990.000. Rnr.114456.ath
hjól í skiptum.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

Bílar óskast

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

Til sölu Toyota Avensis árg. 2006. Ek.
128þ.km. Verð 1980 þús. Skoða skipti
á ódýrari. Topp fjölskyldubíll. Uppl. Í
síma 823-3344.

Góður bíll óskast Yaris, Corolla eða
sambærilegur bíll. Beinskiptur og
skoðaður. Verð hugm. 500 þ. uppl. í s:
557 4457/868 1197

Til sölu MERCEDES-BENZ E 270 CDI
E-270 ekinn 303 þ.km. Verð 1.990.000
staðgreitt 1.690.000kr. Upplýsingar í
síma 897 1731.

Til sölu Eiffellan Holiday 465 árg. ‘07,
sólars., fortjald og fl. Mjög vel með
farið. V. 2.450 þús. Uppl. í s. 858 6131.

Til sölu

4IL SÎLU 0OLAR  KOJUHÕSI

Sendibílar

Til Sölu Odyssey Trigano Tjaldvagn,
2005. Fortjald. Lítur mjög vel út. Verð
660 þús, áhvílandi 320 þús, afb. 12
þús á mánuði. Tilboð 560 þús Á
Staðnum. Mikið úrval af ferðavögnum
til sölu. Vaktað útisvæði með
öryggismyndavélum. Vantar ferðavagna
á staðinn. Mikið útipláss. Einnig hjólhýsi
til leigu, laust um helgina.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

Til sölu lítið notað 2 coretex jakkar/
buxur L gr/sv og sv/bl. 2 SHOEI hjálmar
(57-58 og 61-62). Leðurstígvél nr 45.
Allt tilboð eða 50 % afsláttur. Til sýnis
í Kópavogi. GSM 846 7142 eftir kl 13
næstu 4 daga.

Til sölu Toyota Hiace 2WD árg’00,
turbo, disel, sjálfskiptur. Uppl. í s. 899
7188

(JËLHÕSI FYRIR ÅSLENSKAR AÈST¾ÈUR Å H¾STA G¾ÈAFLOKKI
(LAÈIÈ AUKAHLUTUM STËRT OG LÅTIÈ FORTJALD SJËNVARP
$6$  X RAFGEYMAR SËLARSELLA OFL
5PPLÕSINGAR Å 3  
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VW, Skoda, Audi, Pajero varahlutir
S: 534 1045

Hjólhýsi

Hobby 495 exclusive ‘98, ný innflutt og
með öllu því helsta. Fæst á 1.690 þús.
stgr. s.8477663

Gæðakerrur - Góð reynsla Ýmsar
stærðir 1 eða 2ja öxla. Íslensk smíð.
www.brimco.is Brimco ehf. Flugumýri
8, Mos. s. 894-5111 Opið 13-16.30

Tehri Nordic 6020 með 25hp 4gengis
Johnson(Suzuki). Rafstart, dýptarmælir
og góður vagn. Verð 1.150þ. Uppl. s
6998082.

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.

Varahlutavaktin

Sumartilboð á kerrum

Hobby 560 Ufe Prestige hjólhýsi, keypt
nýtt í maí 2007. Ýmsir aukahlutir fylgja
með. Verðtilboð óskast í síma 892 7512

Málarameistari

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla.
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum
okkur einnig í viðgerðum á sömu
tegundum. Bílabúið, Kaplahrauni 11
220 hfj.

er þjónusta með notaða varahluti í bíla.
Vorum að opna á Eldshöfða 6 (Gamla
Vaka). Allir velkomnir. Opið 09-18 og
lau. 10-14. Uppl. í s. 555 6666

Hobby 560 Ufe Prestige
hjólhýsi 2007 árg

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

Málarar

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.

Alhliða málingarþjónusta, getum
bætt við okkur verkefnum inni og úti,
hagstæð verð í boði. S. 823 8547.
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. S. 896 5758.

Húsaviðhald

Gröfuþjónusta Auberts.

Easyline 105 - 105x84x32cm - 350kg
- TILBOÐSVERÐ 44.000,- Skoðaðu
úrvalið inni á heimasíðunni okkar
www.Lyfta.is - 421 4037 - Njarðarbraut
1k - Reykjanesbæ.

ÞJÓNUSTA

Tjaldvagnar

Pípulagnir

Allar stærðir af gröfum með
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum
grjótkanta og útvegum
holtagrjót og allt fyllingarefni,
jöfnum lóðir, gröfum grunna.
Einnig endurnnýjun á drenn og
klóaklögnum.
Sími 892 1663.

Faglærðir Píparar

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

Pípulagnir

Hjólhýsi: Hobby 720 uml 2006 til sölu.
Sólsella, fortjald, raf. og gasmiðstöð.
Verð 3.970 þús. S. 699 6683.
Til sölu LMC Münsterland hjólhýsi,
árgerð 1988, með öllu tilheyrandi.
Staðsett að Laugarvatni. Ásett verð
1290 þúsund krónur. Upplýsingar í
síma 5574878.
LMC Favorite hjólhýsi árg. 2007 til sölu
vel með farið. Sjónvarp,útvarp,markísa
og stór ísskápur. Uppl. í síma 8933599

Til sölu

Til sölu Adria hjólhýsi 554, sérstaklega
hannað fyrir barnstóra fjölsk. 3 kojur og
hjónarúm sér herb. U bekkur árg’05.
Verð 2490þús S. 825 0502.
Til Sölu vel með farið Palomino colt
fellihýsi árgerð 2005. Fylgihlutir:
markisa,2 gaskútar,ísskápur ofl. Verð
980 þ. Upplýsingar í s: 896-4025

Til sölu Combi Camp tjaldvagn
(Straumsvíkur) ásamt fortjaldi. Verð kr.
250 þús. Uppl. í s. 860 6884.
Easy Montana tjaldvagn með fortjaldi.
2001 mdl. S. 772 8981.
Tjaldvagn til sölu. Holiday Camp sport
árg’01 með álkassa framaná. V. tilboð
300 þús +. Uppl. í s. 846 0596 & 868
2900
Easy Montana tjaldvagn með fortjaldi.
2001 mdl. 7728981
Til sölu vegna flutnings nýr combi
camp valley með eldhúsi árg 11 gott
verð ef samið er strax S. 897 2000.

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

Hjólbarðar
Þarftu að láta hjólastilla
bílinn?

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

Viðgerðir

Hreingerningar
Flutningsþrif,
gólfbónun,
teppahreinsun, gluggaþvottur. Alhliða
garðaþjónusta. www.hreingerningar.is
S. 772 1450

Garðyrkja

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Til sölu combi camp venezia árg 04
V.550Þ S. 897 2000.

SG Steingæði slf Alhliða
húsaviðgerðir

Til sölu Ægis tjaldvagn árg. 2005 ásamt
fortjaldi,dúk í fortjald,yfirbreiðslu og
kassa á beisli. Reyklaus og vel með
farinn. Ásett verð 590þ. S:898-8182

Múrarar, flísarar, rafvirkjar,
smiðir, píparar og málarar,
allt á einum stað.

Vinnuvélar

Uppl. í síma 899 2420.

Fellihýsi

Reiðhjóla, Sláttuvéla
Smávélaviðgerðir.
Hröð og ódýr þjónusta.

Clipper 106 ST árg. ‘08. 9 1/2 ft +
geymslukassi. Sólarsella, grjótgrind,
markísa, heitt og kalt vatn. V. 1780þús,
áhvílandi ca 700 þús. Uppl. í s 865
1811.

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

12
feta
Rockwood
Premium
2317G, árg. 2008, til sölu. Er með
sólarsellu, vatnshitara, dýnuhitara
og loftpúðafjöðrun. Útdraganleg
hlið og sérstyrkt dekk. Eitt með öllu!
Vinsamlegast hafið samband með
tölvupósti á halldor.geir@gmail.com.

Varahlutir

Sólpallasmíði Reykjavíkur
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.

Bátar

Er öspin til ama ?

Bílapartasala

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

Pallhýsi

Trjáklippingar

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

TRJÁKLIPPINGAR

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til
niðurrifs.
155.000 kr. fyrir Þýska gæðakerru
frá HUMBAUR kerru. Burðargeta
620 kg. Heildarþyngd 750 kg. Stærð
205x110x30 cm. topplausnir.is Lyngás
8, Garðabæ, s:517 7718

Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317

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

Til sölu pallhýsi af Ford 150. Mjög vel
með farið. Travel Lite 800. Árg. 2006.
Tilboð 1590 þús. uppl. í síma 6592961
Stjáni.

Kerrur

Er mosinn að eyðileggja
grasflötinn!

Vönduð vinnubrögð og hagstætt verð.
S. 772 0864.

Til sölu er fellihýsi; Palomino Colt 9 feta,
Árg. 2006. Húsið er með sólarsellu, og
nýjum rafgeymi. Húsið er lítið notað og
fæst fyrir 1,4 mkr. Upplýsingar í síma
863 9949 eftir kl. 17:00

Fleetwood E1 fellihýsi 2007, með
sólarsellu, loftpúðum o.fl. Nýr rafgeymir,
fortjald og skyggni Verð 2,3 mkr. Uppl.
í síma 892 6471

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

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

Starcraft 1707 árg. 2007. Geymslukassi,
TV loftnef o.fl. fylgir. Ásett 1500 TILBOÐ
1350 Upplýs. 665-9113

Til sölu Futura Coachman 10” árg 2005.
Fortjald, sólarsella, kassi, klósett ásamt
öðrum hlutum. Mjög vel með farið.
verð kr 1,3M. S. 864 0950.

Gerðu Garðinn frægan

Tek að mér alla almenna garðaþjónustu
ss.
Jarðvegsskipti,
Trjáfellingar,
stubbatætingu, Hellulagningar og
margt fleira. Erum með trjákurlara sem
tekur allt að 30cm svera trjáboli, tréin
unnin á staðnum. Véla og tækjaleiga.
Jákvætt ehf S. 696 9932 jakvaett@
simnet.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, Baleno ‘98. Kaupi bíla
til niðurrifs. Sími 661 5270.

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

Tölvur

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

Fjármál

Dollarar til sölu
3% yfir seðlagengi
uppl. í síma. 857 6711.
Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á
staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin.
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661 3839 - Símaspá

Nudd

Tímapantanir frá kl. 13.00. um helgar
og 17 virka daga.

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

Til sölu

Óskast keypt
Kaupi gull !

Rafvirkjun

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Spádómar

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

RAFMAGNSTÖFLUR !
S. 663 0746

Spásími 908 6060

Rafmagnstöflur ásamt búnaði á
frábæru verði. Uppsetning innifalin í
verði. Straumblik ehf, lögg. rafverktaki.

Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn,
fyrirbænir, draumar og trúnaður. Opið
frá 12-23 S. 894 9228 Steinunn visa/
euro.

Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.

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

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

Verslun

Carat - Haukur
gullsmiður Smáralind Kaupum gull og silfur

RAFVIRKJUN S. 896 6025

Staðgreiðum gull og silfur í
verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

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

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

Þjónustuauglýsingar

30-70% AFSLÁTTUR!! Af völdum vörum
í verslun. Verslunin Emilía Bláu húsin
Faxafeni s: 588-9925 emilia.is

Sími 512 5407
²TSALA ¹ MEÈAN BIRGÈIR ENDAST

 AF LAUFTRJ¹M OG RUNNUM OG
 AF SÅGR¾NUM TRJ¹M OG RUNNUM
-IKIÈ ÒRVAL AF STËRUM TRJ¹M
'ARÈPLÎNTUSTÎÈIN 'RËANDI
'R¹STEINUM
 -OSFELLSDALUR
3ÅMI  

Óskum eftir meðeiganda
á rakarastofu í
Vesturbæ Reykjavíkur.

Fjarstýrð ﬂugmódel
í úrvali.
Prentun, merkingar,
filmur, frágangur ofl.

Upplýsingar í síma 896-4865
Nethyl 2, Sími: 587 0600, www.tomstundahusid.is

6ARAHLUTIR

Å -ERCURY *OHNSON %VINRUDE
9AMAHA UTANBORÈSMËTORA
-ERCRUISER OG 6OLVO 0ENTA BENSÅN INNANBORÈSVÁLAR
3ÒÈARVOGI   2EYKJAVÅK
SÅMI  
/PIÈ VIRKA DAGA  
LAUGARDAGA  

Glæsilegur undirfatnaður frá

,OKSINS
Vanity
Fair KOMNIR
og Lauma.

(ALDARARNIR SEM L¾KNAR M¾LA MEÈ
6ERÈ  KR

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

[ AIS Fyrir Báta og Skip ]

AIS Class – A

AIS Class – B

AIS Class – B með skjá

Betri búnaður - Betra verð

Elcon ehf • sími 5529510 • elcon@simnet.is

"¥,!6%2+34¨)
!5¨5.3

TOYOTA ÞJÓNUSTA

!,,!2 !,-%..!2
"¥,!6)¨'%2¨)2
&/33!,%9.)  o '2!&!26/')
777")&2%)$!6%2+34!%$))3

3  
Bjóðum úrval tækja til leigu
"2%-356)¨'%2¨)2
"2%-35+,/33!2
30).$),+²,52
!,,!2 0%252

(*«,"!2¨!¶*«.534!
2!&'%9-!¶*«.534!
/,¥3 3-5234®¨
"«. /' ¶6/4452

SMUR BËN OG DEKKJAÖJËNUSTA
S¾TÒNI  o SÅMI  
Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur / Sími 535 3570 / www.kraftvelaleigan.is

Alla fimmtudaga

gunny@365.is arnarut@365.is sigurlaug@365.is
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Árangur með Herbalife í yfir 30 ár.
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

Verslun

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla
Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Herbalife. Reynsla í heilsuráðgjöf.
Kaupauki fylgir. www.heilsuval.topdiet.
is Rannveig s. 862 5920.

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

HEILSA

Nudd

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.
Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Ökukennsla

HEIMILIÐ
TANTRA MASSAGE

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

Authentic initiation into the tantric
mysteries with tantra massage.
Unique experience for men, women
and couples. Tel: 698 8301 www.
tantra-temple.com

Til leigu stúdíóí kjallaraíbúð í Grafarvogi.
Verð 95þ. Reglusemi áskilin. Uppl. í s.
696 0288.

www.leiguherbergi.is

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

Heilsuvörur

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.

Dýrahald

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

Herbergi til leigu með aðgang að
eldhúsi, baðherbergi og þvottavél í
miðbæ Reykjavíkur. Uppl. í s. 661 5219.

Ódýr gisting

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

Hestaleigan Eldhestar óskar eftir
hestum til kaups, leigu eða láns í
sumar. Hestarnir þurfa að henta
bæði byrjendum, sem og vönum
hestamönnum. Þeir sem hafa upp á
eitthvað að bjóða - vinsamlegast hafið
samband í síma 896 4822.

Par með 10 ára gamalt barn óskar
eftir 3ja herb. íbúð til leigu helst á
Seltjarnarnesi en 107 kemur einnig
til greina. Skilvísar greiðslur, reglusöm,
reyklaus. Uppl. S. 860 0262.

Leigumiðlanir

Vantar vana múrara eða faglærða. S.
777 2722.

Atvinna!

Bílskúr
BÍLSKÚRSHURÐIR OG
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

Vantar nokkra harðduglega menn
í vinnu hjá Nesbyggð til 1.desember
2011. Unnið í tíu daga lotum og
fjögurra daga frí. Einnig vantar mann
með meirapróf. Vinnustaður: Rif,
Snæfellsbæ. Uppl. í s. 421 2700 eða á
www.nesbyggd.is
Hressingarskálinn óskar eftir reyndum
barþjónum, 20 ára og eldri. Umsóknir á
staðnum, Austurstræti 20.

ATVINNA

Vantar verkamann í smíði göngupalls
og fl. í gamla daníels slipp í 101 rvk. S.
893 1986.

Atvinna í boði

Stór nýleg 4 herb. íb. í mosó, á annari
hæð. Laus 1. ágúst, v. 150þ. á mán.
Uppl. í s. 862 9670.

Glæsilegar hótel íbúðir fyrir 2 - 8, til
vikuleigu. Uppl: 899 7004.

Atvinna

geymslur.com

Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð)
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar.
S. 555 3464.

Vélstjóra, vélavörður óskast á bát,
gerðan út frá Þorlákshöfn, vélarstærð,
465 kw. uppl: í S: 694-8908

TILKYNNINGAR
Vaktstjóri á Pizza Hut

Tapað - Fundið

Pizza Hut leitar af vaktstjóra í
framtíðarstarf.
Starfið felst í: Stjórnun vakta,
Þjónustu í sal,
Mannastjórnun í samráði við
veitingastjóra.
Hæfniskröfur: Reynsla af
stjórnun, mikil þjónustulund,
samviskusemi, reglusemi, hæfni
í mannlegum samskiptum.
Lágmarks aldur er 25 ár.
Áhugasamir sendi inn umsókn
á www.pizzahut.is
Upplýsingar veitir Linda
í síma 533 2000.

Fred er 8 ára gamall köttur, silfurgrár
með græn augu og er afskaplega
heimakær. Hann er búin að vera týndur
síðan á laugardag. Fred týndist úr
Stórholtinu. Ef að einhver hefur orðið
hans var vinsamlegast hafið samband
við Eirný í síma 773 0670.

Ýmislegt
Nikita Outlet. 22. Júní til 10 Júlí. Opið
alla daga 14:00 til 19:00. Skipholt 25.
Íslensk hönnun á frábæru verði.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Einkamál
Fyrir veiðimenn
Silunganet Silunganet

Sökk og flotnet, fyrirdráttarnet og
margt fl. Heimavík, S. 892 8655 www.
heimavik.is

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði
Snyrtileg 2 herb. íbúð, 52 fm á annari
hæð á Njálsgötu til leigu. Uppl. í s.
893 0236.
Til leigu í Vaðlaheiði gegnt á Akureyri
er 120 fm einbýlishús laus um helgar
eða viku í senn allur húsbúnaður fylgir
uppl: 841 9022.

Atvinnuhúsnæði
Til leigu ca. 300 fm gott atvinnuhúsnæði
á Ártúnshöfða. Hægt að skipta. Sími
861 8011.

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

115 Security óskar eftir öflugu starfsfólki í
næturvinnu í verslunum. Helstu störf eru
öryggisgæsla, verslunarstörf, áfyllingar
ofl. Skilyrði; góð þjónustulund,hreint
sakarvottorð og góð Íslensku kunnátta
nauðsynleg. Lágmarksaldur 20 ár.
Óskum einnig eftir öryggisvörðum í
almenna staðbundna öryggisgæslu.
Lágmarksaldur 25 ár og sömu skilyrði
og hér að ofan. 115 Security. Askalind
2, 201 Kópavogur. Umsóknir aðeins á
staðnum. www.115.is
Óskum að ráða duglegan starfskraft
til léttrar járnsmíðavinnu. Umsóknir
sendist á thjonusta@365.is merkt
„Járnsmíðavinna”
Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun.
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.is/
einar
Yoyo
ísbúðirnar
auglýsa
eftir
vaktstjórum. Æskilegt að viðkomandi
sé 23 ára eða eldri með reynslu af
sambærilegum störfum. Vinsamlegast
sendið umsóknir á yoyo@yoyo.is

Fasteignir
Tilkynningar

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
TIL LEIGU

!5',µ3).' 5- 3+)05,!'3-,
¥ 50036%)45- 2.%33µ3,5 /' &,«!(2%00)
"L¹SKËGABYGGÈ 'RÅMSNES OG 'RAFNINGSHREPPI (RUNAMANNAHREPPI 3KEIÈA OG 'NÒPVERJAHREPPI OG &LËAHREPPI

184 fm skrifstofuhúsnæði á annarri
hæð við Háaleitisbraut 58-60.
Húsgögn ásamt símkerﬁ fylgja með.
Gott húsnæði, laust nú þegar.
Hafðu
samband
Ha
KR
KRISTBERG
SNJÓLFSSON
Sím
mi: 892 1931
Sími:

MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali
Sími: 512 4900

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

SÍMI 512 4900 – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

%FTIRFARANDI SKIPULAGS¹¾TLANIR ERU HÁR MEÈ AUGLÕSTAR TIL
KYNNINGAR 3KIPULAGSTILLÎGURNAR LIGGJA FRAMMI ¹ SKRIFSTOFUM
VIÈKOMANDI SVEITARFÁLAGA OG HJ¹ EMB¾TTI SKIPULAGSFULLTRÒA
UPPSVEITA RNESSÕSLU $ALBRAUT  ,AUGARVATNI ¹ SKRIFSTOFU
TÅMA !È AUKI ER H¾GT AÈ N¹LGAST N¹NARI LÕSINGU ¹ TILLÎGUN
UM OG TILLÎGURNAR SJ¹LFAR ¹ VEFSLËÈINNI
HTTPWWWSVEITIRISSKIPULAGSFULLTRUIAUGLYSINGAR
+YNNINGARTÅMI SKIPULAGS TILLÎGU NR  ER FR¹  JÒNÅ TIL  JÒLÅ
EN SKIPULAGSTILLÎGUR NR   ER FR¹  JÒNÅ TIL  ¹GÒST 
!THUGASEMDIR SKULU BERAST TIL SKIPULAGSFULLTRÒA UPPSVEITA
RNESSÕSLU Å SÅÈASTA LAGI  ¹GÒST  OG SKULU Ö¾R VERA
SKRIFLEGAR (VER S¹ SEM EKKI GERIR ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGURNAR
INNAN TILSKILINS FRESTS TELST VERA SAMÖYKKUR ÖEIM
3AMKV¾MT  MGR  GR SKIPULAGSLAGA NR  ER AUGLÕST NIÈUR
STAÈA SVEITARSTJËRNAR FYRIR EFTIRFARANDI AÈALSKIPULAGSBREYTINGU
 «VERULEG BREYTING ¹ "ISKUPSTUNGNAHREPPS  
-ALARN¹MA Å LANDI -IKLAHOLTS
3AMKV¾MT  GR SKIPULAGSLAGA NR  ER HÁR MEÈ AUGLÕST
EFTIR ATHUGASEMDUM VIÈ EFTIRFARANDI AÈALSKIPULAGSBREYTINGAR
 "REYTING ¹ !ÈALSKIPULAGI &LËAHREPPS   Å FYRRUM
6ILLINGAHOLTSHREPPI 3PILDA ÒR FRÅSTUNDASV¾ÈINU -ÎRK ÒR
LANDI 3K¹LMHOLTS
 "REYTING ¹ !ÈALSKIPULAGI (RUNAMANNAHREPPS  
INNAN ÖÁTBÕLISINS ¹ &LÒÈUM ¥BÒÈARSV¾ÈI VIÈ ,JËNASTÅG

3AMKV¾MT  GR SKIPULAGSLAGA NR  ER HÁR MEÈ AUGLÕST
EFTIR ATHUGASEMDUM VIÈ EFTIRFARANDI DEILISKIPULAGS¹¾TLANIR
 $EILISKIPULAG FRÅSTUNDABYGGÈAR VIÈ 3KOTÎLDU ÒR LANDI
!USTURHLÅÈAR Å "L¹SKËGABYGGÈ
 %NDURSKOÈUN DEILISKIPULAGS FYRIR ÖÁTTBÕLIÈ ,AUGAR¹S
Å "L¹SKËGABYGGÈ
 "REYTING ¹ DEILISKIPULAGI 2EYKJANESS Å 'RÅMSNES OG
'RAFNINGSHREPPI 'ARÈYRKJUBÕLIÈ 2EYKJALUNDUR
 "REYTING ¹ DEILISKIPULAGI FRÅSTUNDAHÒSASV¾ÈISINS -ÎRK ÒR
LANDI 3K¹LMHOLTS Å &LËAHREPPI
 %NDURSKOÈUN ¹ DEILISKIPULAGI GARÈYRKJULËÈA VESTAN
SABYGGÈAR ¹ &LÒÈUM -ÕRARSTÅGUR 'ARÈASTÅGUR OG
,JËNASTÅGUR
 "REYTING ¹ DEILISKIPULAGI VIÈ RNES Å 3KEIÈA OG
'NÒPVERJAHREPPI &¾RSLA VEGTENINGAR VIÈ ¶JËRS¹RDALSVEG
OG BREYTING ¹ AFMÎRKUN SM¹BÕLA
 %NDURSKOÈUN DEILISKIPULAGS FYRIR SPILDU ÒR LAND
'EGNISHËLAPARTS LANDNR  Å &LËAHREPPI
&RÅSTUNDABYGGÈ BREYTIST Å ÅBÒÈARSV¾ÈI
0ÁTUR )NGI (ARALDSSON
3KIPULAGSFULLTRÒI UPPSVEITA RNESSÕSLU OG &LËAHREPPS
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Náttúra og dýralíf
Dýravernd
Óskar H. Valtýsson
neytandi og félagi í
Dýraverndarsambandi
Íslands

Á

undanförnum áratugum hafa
viðhorf til náttúru og dýralífs
tekið stórstígum framförum. Maðurinn gerir sér sífellt betur grein
fyrir áhrifum sínum í viðkvæmu
lífríki jarðar. Nokkuð ber á áhyggjum varðandi afkomu villtra dýrastofna, t.d. þeirra sem eiga allt sitt
undir viðkomu regnskóga SuðurAmeríku eða þá hvítabjarna hér á
norðurhjara sem eiga í vök að verjast vegna rýrnandi kjörlendis. Þrátt
fyrir þessa kærkomnu vakningu er
þó einn hópur dýra afskiptur þegar
fjallað er um verndun náttúru- og
dýralífs, en það eru eldisdýrin.
Þar skýtur eilítið skökku við, því
hvergi hefur altækur ráðstöfunarréttur manna yfir lífi og velferð
dýra meiri og verri afleiðingar en
einmitt í þeim geira. Hvað veldur
því að svo lítið fer fyrir umfjöllun
um þennan mikilvæga málaflokk?
Erum við neytendur dýraafurða
feimnir við umfjöllun um velferð
eldisdýra? Þykir okkur ef til vill
ósamrýmanlegt að berjast fyrir
hagsmunum þeirra á sama tíma og
við neytum afurða þeirra og þau
falli því hvort eð er í valinn í okkar
þágu? Halda fjölmiðlar sig til hlés í
umræðunni til að verða ekki af auglýsingatekjum framleiðenda og seljenda dýraafurða?
Þegar horft er til þess alræðisvalds sem mannskepnan tekur sér
yfir náttúru og dýralífi má gera ráð
fyrir að slíku fylgi mikil ábyrgð.
Eru viðhorf hvað þetta varðar
óumbreytanleg í okkar annars víðsýna samfélagi? Hvílir ekki sú siðferðilega skylda á okkur að tryggja
bjargarlausum eldisdýrunum viðhlítandi aðbúnað þann tíma sem þau
draga lífsandann?
Nýverið náðu áströlsk dýraverndarsamtök að beina kastljósi
fjölmiðla að svívirðilegri meðferð
sláturdýra í Indónesíu, en Ástralir
hafa um árabil flutt þangað eldisdýr á fæti. Í meira en áratug hefur
ábendingum um skelfilega meðferð
dýranna verið komið á framfæri við
áströlsk stjórnvöld án þess að nokkuð væri aðhafst af þeirra hálfu. Þau
hafa fram að þessu hunsað slíkar
upplýsingar og tekið efnahagslega
hagsmuni fram yfir siðferðislegar
skyldur og alþjóðlegar skuldbindingar varðandi meðferð eldisdýra.
Það var ekki fyrr en átta dögum
eftir að mikil reiðialda reis í landinu í kjölfar birtingar myndskeiða
af meðferð sláturdýranna, að
stjórnvöld neyddust til að stöðva
útflutninginn. Þrátt fyrir að bannið sé einungis tímabundið er hér
þó um merk tímamót að ræða því
það heyrir til undantekninga að
efnahagslegir hagsmunir ríkja eða
einkaaðila víki fyrir velferð dýra.
Þó að umrædd myndskeið séu
svo yfirgengilega hrottaleg að
öllu venjulegu fólki ofbjóði eru til
sannanir um sambærilega og jafnvel verri meðferð eldisdýra í okkar
heimshluta.
Í sjálfbirgingslegri einfeldni
gefum við Íslendingar okkur að
ástand dýraverndarmála sé annað
og betra hér á landi en í fjarlægum
heimshlutum – að svona nokkuð
gerist ekki hér í okkar góða landi.

Rakarastofan
Klapparstíg

S: 551 3010

Það var því verulegt áfall þegar
á liðnum vetri komu fram upplýsingar um tannklippingar grísa og
geldingar unggalta í íslenskum
eldisbúum, aðgerðir sem framkvæmdar voru á fyrirlitlegan hátt,
deyfingarlaust og án aðkomu dýralækna. Þegar eftir var gengið voru
viðbrögð og skýringar þeirra sem
ábyrgð báru á þessum óhæfuverkum óásættanlegar og siðlausar með
öllu.
Að bera fyrir sig að um einfalt
reikningsdæmi hafi verið að ræða
og að höfð hafi verið að leiðarljósi
arðsemis- og hagnaðarsjónarmið
eru óboðleg rök í siðaðra manna

samfélagi. Að einu leyti hafa þessir aðilar þó rétt fyrir sér. Þeir bera
fyrir sig að við neytendur krefjumst ódýrrar kjötvöru og að hana
viljum við fá burtséð frá velferð
þeirra dýra sem í hlut eiga. Er
sanngjarnt af framleiðendum að
gera okkur neytendur á þennan hátt
samseka skefjalausum níðingsskap
gagnvart varnarlausum málleysingjunum? Já, því miður er það svo.
Við neytendur dýraafurða erum
svo sannarlega samsekir þegar
litið er til skelfilegs aðbúnaðar
dýra í verksmiðjubúskap og þar
sem stunduð er fjöldaframleiðsla í
landbúnaði. Síauknar kröfur okkar

um aðgengi að slíkum afurðum á
lágu verði eru helsta orsök þess að
eldisdýr búa við óviðunandi aðbúnað og skerta velferð.
Mál er að linni og gera þarf
gangskör að því að breyta neysluvenjum á afgerandi hátt. Það er
ekkert sem mælir með því að
mannskepnan neyti kjöts eða annarra dýraafurða í hvert mál, þvert
á móti.
Við neytendur þurfum að snúa
við blaðinu og gera þá kröfu til
framleiðenda og seljenda landbúnaðarafurða að á boðstólum
séu afurðir sem vottað sé af þar
til bærum aðilum að séu afurðir

eldisdýra sem búið hafi við siðlegar aðstæður þar sem eðlislægum
þörfum þeirra og velferð hafi verið
sinnt. Í því felst enginn tvískinnungur eins og gagnrýnendur þeirra
sem krefjast aðgangs að lífrænt
ræktuðum landbúnaðarafurðum
hafa haldið fram. Séum við í vafa
um að dýrin skynji sársauka og
ótta eða lifi við þröngan kost og
langvarandi kvalræði ber okkur að
láta blessuð skinnin njóta vafans.
Það fer ágætlega saman að vera
neytandi en jafnframt að huga að
velferð og aðbúnaði þessara hrekkog saklausu samferðafélaga okkar
hér á jörðinni.

» 6. ágúst«
» 2. júlí «

Jökulsárhlaup
33 km

Þorvaldsdalur
25 km

» 30. júlí «
Barðsnes
27 km

Grettir stuttermabolur
6.800 kr.

Grettir hlaupabuxur
8.800 kr.

Hlaupavesti
6.500 kr.

La Sportiva vatnsbelti
5.800 kr.

La Sportiva hlaupaskór
Raptor: 29.800 kr.
Crossover: 29.800 kr.

Power Stretch fylgihlutir
hanskar: 5.900 kr.
húfa/hálsvörn: 4.400 kr.

Annað sumarið í röð býður 66°NORÐUR uppá skemmtileg en krefjandi hlaup um náttúru
Íslands. Hlaupið er um malarvegi, gamla vegslóða, kindastíga, hóla og hæðir. Hlaupin eru
upplögð fyrir þá sem vilja njóta náttúru Íslands í góðum félagsskap.
Nánari upplýsingar á www.66north.is/hlauparod
og www.facebook.com/hlauparod
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MIKE TYSON ER
45 BOXARINN
„Tíminn skelfir mig. Tíminn er eins og bók.
45 ára í dag.

Hefur upphaf, miðju og – endi.“

timamot@frettabladid.is

Einlægar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð, hlýju og vinarhug við andlát og útför elskulegs eiginmanns míns, föður, tengdaföður og afa,

Innilegar þakkir til allra þeirra
sem sýndu okkur hlýju og vinarþel
við andlát og útför móður okkar,
tengdamóður og ömmu,

Ásgeirs Axelssonar

Elínóru Hólm
Samúelsdóttur

Litla-Felli, Skagaströnd.

Ástarþakkir sendum við starfsfólki Víðihlíðar á
Dvalarheimilinu Hlíð fyrir frábæra umönnun og
umhyggju fyrir móður okkar.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Sigrún Guðmundsdóttir.

Hörður Gíslason
Hallgrímur Gíslason
Jón Gíslason
Bjarnhéðinn Gíslason
Aðalheiður Gísladóttir
og ömmubörn.

Sigurbjörg Edda Óskarsdóttir
Halla Svavarsdóttir
Aðalheiður Kristjánsdóttir
Heiðdís Haraldsdóttir
Haukur Þorsteinsson

bifreiðastjóra,
Víðivöllum 26, Selfossi.
Guðmunda Ólafsdóttir
Jón Viðar Guðjónsson
Steinþór Guðjónsson
Reynir Guðjónsson
Guðbjörg Guðjónsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir,
tengdafaðir, afi, sonur, tengdasonur,
bróðir og mágur,

Reynir Ómar Guðjónsson
Carola Ida Köhler
Sigríður Garðarsdóttir
Soffía Stefánsdóttir
Sigurður Gunnarsson

Stekkjarhvammi 70, Hafnarfirði,

verður jarðsunginn frá Víðistaðakirkju mánudaginn
4. júlí kl. 15.00.
Vilborg Jóhanna Stefánsdóttir
Stefán Reynisson
Sóley Eiríksdóttir
Helga Reynisdóttir
Björn Ingi Vilhjálmsson
Anna Reynisdóttir
Björn Bragi Arnarsson
afastelpur
Guðjón Frímannsson
Stefán Vilhelmsson
og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir færum við öllum
þeim sem sýndu okkur samúð og
hlýhug við andlát og útför ástkærrar
móður okkar, tengdamóður, ömmu
og langömmu,

Önnu Rósamundu
Jóhannsdóttur
Hlíðarlundi 2, Akureyri.
Magnús Þorsteinsson
Sigurlína Þorsteinsdóttir
Jóhanna Sigrún Þorsteinsdóttir
Viðar Þorsteinsson
Björgvin Þorsteinsson
Gunnar Þorsteinsson
Björn Axelsson
barnabörn og langömmubörn.

Roxanna Björg Morales
Gunnlaugur H. Jónsson
Björn Jósef Arnviðarson
Kolbrún Ólafsdóttir
Jóna Dóra Kristinsdóttir
Birna Bessadóttir

við söguna Ástarsögu úr fjöllunum árið 1981.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BRIAN PILKINGTON: Á ÞRJÁTÍU ÁRA
ÚTGÁFUAFMÆLI Á ÍSLANDI

Hjartans þakkir færum við öllum sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát og útför elskulegs eiginmanns míns,
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Guðjóns Jónssonar

ÞRJÁTÍU ÁRA FARSÆLL FERILL Brian sló í gegn með teikningum sínum

Elskuleg konan mín, móðir okkar,
tengdamóðir, systir, amma og langamma,

Sigrún Sigurjónsdóttir
Dalhúsum 51, Reykjavík,

sem lést föstudaginn 24. júní, verður jarðsungin frá
Grafarvogskirkju föstudaginn 1. júlí kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlega afþökkuð en þeim sem
vildu minnast hennar er bent á „Á rás fyrir Grensás“,
reikningsnúmer 311-26-3110.
Björgvin Magnússon
Hafdís Guðrún Sveinsdóttir
Eiríkur Ómar Sveinsson
Sigrún Elínborg Sveinsdóttir
Sverrir Sigurjónsson
barnabörn og barnabarnabörn

Ingibjörg Sandholt

Okkar kæri

Leópold Jón Jóhannesson

Er sjálfur að
breytast í tröll
Teiknarinn og rithöfundurinn Brian Pilkington hóf feril
sinn á Íslandi fyrir þrjátíu árum og hefur síðan skrifað og
myndskreytt tugi bóka. Myndir hans bera sterk höfundareinkenni og oftar en ekki eru tröll í aðalhlutverki. Það á
jafnt við um fyrstu bókina, Ástarsögu úr fjöllunum, sem
kom út árið 1981 og þá síðustu, Trolls philosophy and wisdom, sem kom út fyrir skemmstu.
Brian, sem er fæddur á Englandi árið 1950, kom til landsins 1976 og sló í gegn með myndskreytingum sínum við bók
Guðrúnar Helgadóttur, Ástarsögu úr fjöllunum. Síðan þá
hefur heill tröllaheimur
orðið til. „Ég hef afskaplega gaman af því að teikna
tröll og er búinn að gera
mér í hugarlund hvernig
þau hugsa og hegða sér,“
segir Brian. Tröllin, sem
samkvæmt þjóðsögunum
þykja ógnvænlegar skepnur, hafa þróast og þroskast
í meðförum hans og hafa
friðsælli vitsmunaverur
orðið til. „Ég er sjálfur
alltaf að færast nær því að HEFUR VERIÐ Í SMÍÐUM Í ÁTTA ÁR
verða tröllkarl og eru börn- Nýjasta bók Brians hefur að geyma
in mín til að mynda hálf- vísdómsorð trölla.
gerð tröllabörn enda miklu
stærri en jafnaldrar þeirra. Þá líkar mér best að ganga um
berfættur, alveg eins og tröllin,” segir Brian og hlær.
Nýjasta bók hans sýnir tröll í íslenskri náttúru ásamt vísdómsorðum þeirra á ensku. Hún hefur verið í smíðum síðustu átta ár. „Þetta eru teikningar sem ég hef gert fyrir
mig á milli annarra verkefna en mér datt í hug að það væri
gaman að búa til flettibók með lífsspeki og hugleiðingum
trölla. Hugmyndin kviknaði í kringum útgáfu bókarinnar
Icelandic Trolls sem kom út árið 1999 en hún lýsir híbýlum
trölla, siðum og venjum.“
Brian segir í formála nýju bókarinnar að tröllamyndirnar
komi til hans nánast áreynslulaust og að stundum muni hann
ekki eftir að hafa teiknað myndir sem hann finnur á víð og
dreif um vinnustofuna og hann spyr: „Hvaðan koma hugmyndir? Svífa þær um og bíða þess að verða fangaðar eða
hafa þær sjálfstæðan vilja. Stundum velti ég því fyrir mér
hvort tröllin hafi valið mig til að segja sögu þeirra. Ég kýs
að lifa með opnum hug. Það að hafa ekki séð eitthvað þýðir
ekki að það sé ekki til.“
vera@frettabladid.is

fyrrv. verkstjóri og veitingamaður
í Hreðavatnsskála,

lést 23. júní. Útförin mun fara fram frá
Kópavogskirkju föstudaginn 1. júlí kl. 15.

Ástkær sambýlismaður minn, faðir
okkar, tengdafaðir og afi,

Hafliði Þórður
Magnússon

Aðstandendur.

Innilegar þakkir til þeirra sem sýndu
okkur samúð og vinarhug við andlát og
útför móður okkar, tengdamóður
og ömmu,

rithöfundur frá Bíldudal,

,EGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
o -IKIÈ ÒRVAL
o 9ÙR  ¹RA REYNSLA
o 3ENDUM MYNDALISTA

MOSAIK

(AMARSHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI   WWWMOSAIKIS

lést á heimili sínu á Selfossi laugardaginn 25. júní.
Útförin fer fram frá Bíldudalskirkju laugardaginn
2. júlí kl. 16.00.
Eva Þórarinsdóttir
Björk Hafliðadóttir
Magnús B. Óskarsson
Sóldögg Hafliðadóttir
Jónatan Hertel
Jóna Vigdís Evudóttir
Sigþór Þórarinsson
Una Rós Evudóttir
og barnabörn

Iðunnar Heiðberg
Sérstakar þakkir til starfsfólks hjúkrunarheimilisins
Skjóls og Laugaskjóls fyrir góða umönnun.
Páll Árnason
Ingibjörg Árnadóttir
Helga Árnadóttir
og barnabörn.

Gyða Hafdís Margeirsdóttir
Neil Young
Roland Assier
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krossgáta
2

1

6

7

3

4

5

8

9

10

12

LÁRÉTT
2. dægurs, 6. voði, 8. að, 9. hluti
verkfæris, 11. slá, 12. hreyfing, 14. tré,
16. bókstafur, 17. líða vel, 18. kæla,
20. tveir eins, 21. áætlun.

11

LÓÐRÉTT
1. dalverpi, 3. ólæti, 4. garður, 5. rá, 7.
hluti ár, 10. orlof, 13. svelg, 15. pottréttur, 16. blaður, 19. samtök.

13

14

Lifandi börn úti í ballarhafi
É

ekki af barnsburði og þar sem ekki ríkir
hungursneyð. Þar sem læknar, hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar aðstoða fólk,
verði það veikt.

15

LAUSN

19

20

21

ÉG er svekkt yfir því að lifa á landi sem
er velmegandi en þar sem sumir búa engu
að síður við slæmar aðstæður. Það ætti
ekki að þurfa að vera þannig. Ég er hins
vegar fegin að fátækt á Íslandi er afstæð
en ekki algjör; fólk er afar snautt í samanburði við aðra en fátæktin er almennt
ekki þess eðlis að menn skorti næringu,
aðgang að hreinu vatni og grunnskólamenntun.

ÉG er þakklát fyrir að þurfa ekki að
ganga marga kílómetra á næstu heilsugæslu og finna þar mögulega engan
lækni. Þakklát fyrir að búa í landi þar
sem fólk getur fengið sér vatnssopa
án þess að fá iðrasjúkdóma af brúnu
og menguðu vatni. Glöð yfir að búa
á stað þar sem börn látast almennt
ekki úr niðurgangi, vannæringu eða
af öðrum ástæðum sem vel eru fyrirbyggjanlegar. Einu sinni dvaldi ég í
landi þar sem tíu sinnum líklegra
var að unglingsstúlkur létust
af barnsförum en að þær lykju
grunnskóla. Það var sláandi.

LÁRÉTT: 2. dags, 6. vá, 8. til, 9. orf,
11. rá, 12. skrið, 14. víðir, 16. pí, 17.
una, 18. ísa, 20. gg, 21. plan.

18

17

LÓÐRÉTT: 1. kvos, 3. at, 4. girðing, 5.
slá, 7. árkvísl, 10. frí, 13. iðu, 15. ragú,
16. píp, 19. aa.

16

minnihluti fólks býr í efnaðri ríkjum
heims – nærri 80% jarðarbúa er að finna
í þróunarlöndum. Þótt millistéttin fari ört
vaxandi eru skuggalega margir á botninum. Nærri 800 milljónir jarðarbúa 15 ára
og eldri hafa ekki haft tækifæri til að læra
að lesa og skrifa.

g er þakklát fyrir að búa í landi þar
BAKÞANKAR
sem ungbarnadauði er minnstur í
Sigríðar heimi.
Hvergi er dánartíðni ungra barna
Víðis jafnlág og á Íslandi. Ég er þakklát fyrir að
Jónsdóttur búa í landi þar sem konur látast almennt

Jákvæðar fréttir
fyrir sumarið

ÉG er svekkt yfir því að íslenskir fjölmiðlar flytja fáar erlendar fréttir. Það
fær mig til að gleyma útlöndum, halda
að Ísland sé eitt í heiminum og að þar sé
ástandið sérlega slæmt – jafnvel allt að
fara til andskotans. Það er svekkjandi að
stærri myndin er oftast ekki sett í samhengi.

SJÖUNDI hver jarðarbúi leggst
svangur til hvílu í kvöld og
það er ekki vegna þess að mat
skorti í heiminum. Milljónir manna þjást af malaríu og
það er ekki vegna þess að lyf
hafi ekki verið fundin upp eða
moskítónet framleidd. Mikill

Þú færð Fréttablaðið á 37 stöðum á Norðurlandi.
Það er engin ástæða til að missa af neinu í sumar. Fréttablaðið er aðgengilegt

LITLA skerið mitt er langt frá því að vera
miðja alheimsins. Þar eru 320.000 íbúar
en í heiminum öllum nærri 7.000.000.000
manna. Það getur verið ágætt að minna
sig á að hér lengst í norður-úthafi mælast
lífslíkur einna hæstar á jarðkúlunni.

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.

Fjöldi lausasölustaða á Norðurlandi
N1, Staðarskáli, Hrútafirði
Reykjaskóli, Hrútafirði
Kaupfélagið, Hvammstanga
Verslun Víðigerði
N1, Blönduósi
Potturinn og pannan, Blönduósi
Samkaup Úrval, Blöndósi
Olís, Skagaströnd
Samkaup Úrval, Skagaströnd
N1, Sauðárkróki
Shell skáli, Sauðárkróki
Hlíðarkaup, Sauðárkróki
Kaupfélag Skagfirðinga, Varmahlíð
Samkaup Úrval, Siglufirði

N1, Akureyri
Bónus, Naustahverfi, Akureyri
Tíu ellefu, Akureyri
Olís, Akureyri
Brauðgerð KR. Jónssonar, Ak.
Bláa kannan, Akureyri
Nettó, Akureyri
Samkaup Strax, Byggðavegi
Samkaup Strax, Borgarbraut
Bónus, Akureyri
Olís, Dalvík
N1, Dalvík
Samkaup Úrval, Dalvík
Olís, Ólafsfirði

Samkaup Úrval, Ólafsfirði
N1, Húsavík
Olís, Húsavík
Shell skáli, Húsavík
Samkaup Úrval, Húsavík
Kaskó, Húsavík
Verslunin Ásbyrgi
Verslunin Urð, Raufarhöfn
N1, Þórshöfn

■ Pondus
Nú ertu
búinn að
stara á hana
í heilt ár! Þú
verður að
fara að tala
við hana!

Eftir Frode Øverli
Ja... þá segi ég
bara eitthvað
heimskulegt
og ég vil ekki
eyðileggja
þetta! Það
hljóta að vera
aðrar leiðir!

Leiðinlegt með
þetta skólaverkefni hennar,
Skakki turninn
í Písa var ekki
mjög traustur.

Hey, Stína,
gríptu!

■ Gelgjan
Hæ, er pabbi
þinn þarna?

Skakki
turninn
Maggi,
ekki Brotni
turninn!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hann var
að fara.

Það fá allir afmælisblöðru*
á sölustöðum Fréttablaðsins
um land allt.

Get ég tekið skilaboð sem munu að
líkindum ekki komast
til skila?

Ég spara okkur stórfé
í blekkostnaði með
hreinskilni minni.

Eh, nei
takk.

*Meðan birgðir endast

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Allt sem þú þarft
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

MEIRI
UMRÆÐA

Þrjú þúsund árum á eftir
Móses tekur Brjánn
auðmjúklega við
boðorðunum tíu
■ Barnalán
Jæja öll sömul! Nú erum
við opinberlega orðin
sjónaukafjölskylda!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
Ha,
hvað?

Við ætlum að fara að
kanna ýmsa afkima
sólkerfisins!

Já,
Ég vona að þetta
sólkerfisins hafi ekki verið
okkar!
mjög dýrt.

Er þetta
ekki bara
annað nafn
yfir heimanám?
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LENNON Á RAUÐUM SKÓM Eva G. S. opnar sýninguna Rauðir gúmmískór og John, í Deiglunni, Listagilinu á
Akureyri á laugardag klukkan 15. Eva sýnir málverk, teikningar og innsetningu. Titillinn vísar til vinnuferlisins þar sem hún
tengdi saman orð Johns Lennon um að ástin væri það eina sem maður þyrfti og rauða gúmmískó.
Sýningin stendur til 17. júlí.

menning@frettabladid.is

Þjóðmál komin út
Sumarhefti tímaritsins Þjóðmála er
komið út. Meðal efnis er grein Jóns
Magnússonar lögmanns um landsdómsákæruna á hendur Geir H.
Haarde, Óli Björn Kárason skrifar
Manifesto hægri manns, Páll Vilhjálmsson skrifar um Baugsmálið
með hliðsjón af nýrri bók Björns
Bjarnasonar, Björn Jón Bragason
skrifar um ný upplýsingalög og
leyndarhyggju og Björn Bjarnason
fjallar um umrót og óvissu í stjórnmálaflokkum auk þessa að rýna í

Bankastræti núll eftir Einar Má
Guðmundsson.
Þá skrifar Hannes Hólmsteinn Gissurarson um hrakspár
í umhverfismálum, Einar Benediktsson fjallar um stjórnarskrána
og þingbundið lýðræði, Jóhannes
Stefánsson brýtur heilann um áhrif
fíkniefnabanns og Gústaf Níelsson
skrifar ritdóm um Sjálfstæða þjóð
eftir Eirík Bergmann.
Ritstjóri Þjóðmála er Jakob F.
Ásgeirsson.

METSÖLULISTI EYMUNDSSON
SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í EYMUNDSSON UM LAND ALLT

22.06.11 - 28.06.11

GUÐNÝ HAFSTEINSDÓTTIR Sýnir verk sín í Kaolín Gallerí við Ingólfsstræti um þessar mundir, auk þess sem hún hannaði föt úr
jarðleir fyrir Grillmarkaðinn og býr sig undir að taka þátt í samsýningu um 40 íslenskra hönnuða í Frankfurt í haust.

-Ò1Ë

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

1

Ég man þig - kilja
Yrsa Sigurðardóttir

2

Allt á ﬂoti
Kajsa Ingemarsson

SKÁL Í ÞAKRENNUM
Bollar, vasar og kertastjakar sem draga dám af þakrennum og pípulögnum eru
í forgrunni á sýningu Guðnýjar Hafsteinsdóttur leirlistakonu í Kaolín galleríi.

3

Ævintýri góða dátans Svejks
Jaroslav Hasek

4

Bollakökur Rikku
Friðrika Hjördís Geirsdóttir

5

10 árum yngir á 10 vikum
Þorbjörg Hafsteinsdóttir

6

Nemesis - kilja
Jo Nesbø

Sýning Guðnýjar Hafsteinsdóttur,
Allt fram streymir … , var opnuð í
Kaolín galleríi við Ingólfsstræti í
síðastliðinni viku. Þar sýnir Guðný
postulínsverk sem sækja innblástur í þakrennur.
Hugmyndina segist Guðný hafa
fengið þegar hún var að skipta um
þakrennur heima hjá sér.
„Þegar ég virti þær fyrir mér
liggjandi á jörðinni datt mér í hug
að hanna ílát og aðra gripi út frá
þessu formi og það hefur leitt mig í
nokkrar ólíkar áttir, sem má meðal
annars sjá á sýningunni.“
Guðný segist nú gera sér far um
að virða fyrir sér hvernig þakrennur og niðurföll liggja á húsum,
ekki síst á ferðalögum erlendis þar
sem rennur geta verið mismunandi
milli landa.
„Ég er alltaf að koma auga á
nýja möguleika með rörið, formið

RENNILEG HÖNNUN Verkin á sýningunni

draga dám af þakrennum og niðurföllum,.

og hvernig vatnið rennur um það
en ekki síður ólík litabrigði sem
verða til þegar gróður eða ryð
myndast á rennunum og geta verið
mjög falleg.“
Guðný er með fleiri járn í eldinum því hún hannar meðal annars
stórgerð leirföt fyrir veitingahúsið
Grillmarkaðinn.
„Það atvikaðist þannig að ég
fékk Hrefnu Sætran til að elda
fyrir mig í eina rennuna á Hönnunarmars. Í framhaldinu bað hún
mig að hanna ílát fyrir veitingastaðinn. Afraksturinn var föt, eða
hálfgerðir bátar, sem ég bjó til úr
jarðleir og eru allt að metra að
lengd.“

Guðný hannar fyrst og fremst
nytjahluti, bæði fyrir fyrirtæki
og einstaklinga eftir pöntun. Hún
segir aukinn vöxt í greininni eftir
hrun.
„Þar spilar sjálfsagt ýmislegt
inn í,“ segir hún. „Í fyrsta lagi
er orðið dýrara að flytja leirog postulínsmuni til landsins.
Íslenskir leirlistamenn eru fyrir
vikið orðnir samkeppnishæfari,
sem skilar sér í auknu samstarfi
við veitingahús. Í öðru lagi hefur
orðið ákveðin vitundarvakning;
veitingahús og einstaklingar vilja
styðja við innlenda hönnun og
framleiðslu.“
Þá tekur Guðný þátt í samsýningu um 40 íslenskra hönnuða á
Hönnunarsafninu í Frankfurt í
Þýskalandi, sem haldin verður í
tengslum við bókamessuna í haust.
„Það er auðvitað frábært tækifæri. Ég veit enn ekki hvaða verk
ég kem til með að sýna, ég er búin
að senda þeim mikið af myndum
en líklega verða rennurnar fyrir
valinu.“
Sýningin Allt fram streymir ...
stendur yfir í Kaólín galleríi til 6.
júlí næstkomandi.
bergsteinn@frettabladid.is

Swing á Jómfrúnni
7

Rosabaugur yﬁr Íslandi
Björn Bjarnason

8

Risasyrpa - Svarti skuggi
Walt Disney

FRÁ SÝNINGUNNI Sýning Textílfélagsins á Akureyri verður haldin í Mjólkurbúðinni,
Ketilhúsinu og í Hofi.

Textílfélagið norður
9

The little big book about
Iceland - Sigurgeir Sigurjóns.

10

Vegahandbókin
2010 útgáfa - Ýmsir höfundar

Á laugardaginn opna 39 félagar í
Textílfélagi Íslands sýningu á Akureyri. Sýningin markar upphaf Listasumars á Akureyri og er haldin á
þremur stöðum í bænum: í Mjólkurbúðinni, í Ketilhúsinu og Menningarhúsinu Hofi.
Á sýningunni má finna prjónahönnun, fatahönnun, veflistaverk,
tauþrykk, þæfingu, útsaum, pappírsverk, ljósmyndaverk, ljósahönnun
og margs konar óhefðbundin þráðlistaverk unnin í blandaða tækni.

Textílfélag Íslands var stofnað
1974 af nemendum og kennurum
textíldeildar Myndlista- og handíðaskólans ásamt starfandi textíllistamönnum. Félagskonur eru nú
um 80 og því um helmingur þeirra
sem tekur þátt í sumarsýningunni
á Akureyri en þetta er í fyrsta sinn
sem Textílfélag Íslands sýnir norðan heiða.
Sýningin stendur yfir frá 2. til
17. júlí og er opin alla daga nema
mánudaga frá 13 til 17.

Swing-kvartett Óskars Guðjónssonar saxófónleikara kemur
fram á fimmtu tónleikum sumartónleikaraðar veitingahússins
Jómfrúarinnar við Lækjargötu á
laugardag.
Aðrir meðlimir hljómsveitarinnar eru Jón Páll Bjarnason á
gítar, Valdimar K. Sigurjónsson á
kontrabassa og Scott McLemore
á trommur.
Tónleikarnir hefjast klukkan
15 og standa til klukkan 17. Leikið er utandyra á Jómfrúartorginu. Aðgangur er ókeypis.

ÓSKAR GUÐJÓNSSON Blæs í saxófóninn
á Jómfrúnni á laugardag.

ER EITTHVAÐ AÐ HRJÁ ÞIG?
VILTU STYRKJA LÍKAMANN?
LEITAÐU LAUSNA
HJÁ NÁTTÚRUNNI

ME
HE N T Ð
P L A S UGRI
TK ÁP
U

Íslens
er komin út í endurskoðaðri
og stórendurbættri útgáfu

ARNBJÖRG LINDA JÓHANNSDÓTTIR

hefur starfað við grasa- og nálastungulækningar hérlendis og erlendis um árabil.

• Lækningamáttur íslenskra og erlendra lækningajurta
• Útbreiðsla, söfnun og þurrkun jurta
• Aðferðir við gerð veiga, bakstra og smyrsla
• Jurtir gegn algengum kvillum
• Kínverskar jurtalækningar
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Fimmtudagur 30. júní
➜ Tónleikar
12.00 Tómas Guðni Eggertsson

orgelleikari og Davíð Þór Jónsson
píanóleikari halda tónleika í Hallgrímskirkju. Aðgangseyrir kr. 1.500.
19.00 Prikið og Den Danske Kro slá
til tónleikaveislu í tilefni af Hróarskelduhátíð í Danmörku. Blæti, Dj Danni
Deluxe, Depublic, Rottweiler, Green
Lights og Dj Gay Latino munu spila.
Aðgangur er ókeypis.
20.00 Sálmar Sigurbjörns Einarssonar biskups verða fluttir í Lindakirkju í
tilefni af því að hann hefði orðið 100
ára. Aðgangur er ókeypis.
20.30 Mezzóbandalagið heldur
tónleika með þremur ungum mezzósópransöngkonum á Listasafni Sigurjóns á Laugarnestanga. Aðgangseyrir
er kr. 1.500.
21.00 Deep Purple tribute með
Eyþóri Inga og félögum á Sódómu.
Aðgangseyrir er kr. 1.200.
21.00 Hljómsveitin Vicky spilar á
Bar 11 á svokölluðu kreppukvöldi.
Aðgangur er ókeypis.
21.30 Tríóið Jónsson & More verður
með djasstónleika í Deiglunni, Akureyri. Aðgangseyrir er kr. 2.000 en
kr. 1.000 fyrir félaga í Jazzklúbbi
Akureyrar.
22.00 Skúli mennski verður með
tónleika í Tjöruhúsinu á Ísafirði.
Aðgangseyrir er kr. 1.000.
22.00 Hljómsveitin Caterpillarmen
heldur styrktartónleika á Faktorý.
Ásamt þeim spila Muck, The Dandelion Seeds og Plastic Gods. Aðgangseyrir er kr. 1.000.

➜ Söfn
20.00 Söguganga Minjasafns Reykjavíkur um slóðir 19. aldar kvenna í
miðbæ Reykjavíkur. Lagt upp frá
Grófinni, milli Tryggvagötu 15 og 17.
Þátttaka er ókeypis.
➜ Tangó
20.00 Tangó-dansnámskeið í safnaðarheimilinu á Hellu. Kennarar eru
Beggi og Tania og aðgangseyrir er kr.
1.000.
➜ Hönnun Og Tíska
18.00 Verslunin GK Reykjavík á

Laugavegi heldur útsölupartý frá kl.
18-20. Plötusnúður spilar, leynigestur
með tónlistaratriði, veglegt happdrætti og léttar veigar.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is og einnig er
hægt að skrá þá inni á visir.is.

MANNGERT LANDSLAG
Myndlist

★★★★

Enskri þýðingu skáldsöggunnar Rökkurbýsnir eftirr
Sjón er hælt í
hástert í ritdómi breska
dagblaðsins
Guardian.
Rithöfundurinn
AS Byatt
lofsamar Rökkurkur
býsnir – eða From the Mouth of
the Whale – í ritdómi í Guardian; segir hana fulla af „stórkostlegum smáatriðum, óvæntum
snúningum og yndisaukum.“ Sjón
blandi saman nákvæmum athugunum og ríku ímyndunarafli.“
Byatt hrósar þýðandanum Victoriu Cribb sérstaklega.
Rökkurbýsnir gerist á 17.
öld og fjallar um rithöfundinn
og myndasmiðinn Jónas lærða
Pálmason, sem er dæmdur fyrir
útbreiðslu galdra og sendur í
útlegð í Gullbjarnarey. Bókin
kom út á Íslandi fyrir jólin 2008.

Myndin af Þingvöllum
Sýningarstjóri: Einar Garibaldi
Eiríksson
Listasafn Árnesinga
Myndin af Þingvöllum sem nú
stendur yfir í Listasafni Árnesinga
í Hveragerði segir meira en mörg
orð um mikilvægi myndlistar fyrir
þjóð sem hefur tilhneigingu til
þess að hafa meira dálæti á bókmenntum en öðrum listgreinum.
Einar Garibaldi Eiríksson sýningarstjóri hefur safnað saman fjölmörgum birtingarmyndum Þingvalla í gegnum tíðina. Myndlistin
er í fyrirrúmi en einnig má sjá
hönnun, útgáfu, kortagerð og fjölmiðlamyndir. Sýningunni fylgir
eigulegur bæklingur með læsilegri og fróðlegri grein eftir Einar
um þróun landslagsmynda hér á
landi og gildi þeirra fyrir ímynd
þjóðarinnar.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem
Einar Garibaldi skapar spennandi
sýningu, en sýningarnar Flogið
yfir Heklu og k-þátturinn sem
settar voru upp á Kjarvalsstöðum 2001 og 2007 vöktu töluverða
athygli. Sýningin Flogið yfir Heklu
fjallaði einnig um fjölskrúðuga
nálgun myndlistarmanna og annarra við náttúruna.
Á sýningunni í Listasafni Árnesinga kemur vel fram hversu sterkan þátt hugarfar og heimsmynd
hvers tíma á í myndum okkar af
umhverfinu, hvort sem um er að
ræða myndlist eða myndverk annars eðlis. Hér er þetta undirstrikað
með því að gera ekki upp á milli
málverka, korta og hönnunar, hver
salur inniheldur allt þetta og gerir
það að verkum að áhorfandinn
skynjar skýrar þá duldu merkingu
sem felst í málverkum liðins tíma,
les í málverk eins og í hönnun og
ljósmyndir. Málverk 19. aldar eru
t.d. gegnsýrð rómantískum hugmyndum og færa myndefnið í
stílinn eftir því. Hér eru gjárnar aðeins dýpri, klettaveggirnir
hærri, fjöllin reisulegri en í raun.
Ljósmyndir af hátíðahöldum á
Þingvöllum sýna hlutverk Þingvalla í nútímanum, hvernig sameiginleg fortíð verður sameiningartákn þjóðarinnar.

Guardian
hælir Sjón

Yrsa trónir
á toppnum
Sýningin segir margar sögur.
Sögu landslagsins í málverkum,
sögu ljósmyndarinnar, sögu hönnunar og fjölmiðlunar en allt á þetta
sinn þátt í því að skapa þá margbreytilegu mynd sem Þingvellir
hafa tekið á sig í hugum landsmanna. Ekki síst eru hér afar
mörg forvitnileg myndverk, hvort
sem um er að ræða gömul kort,
málverk sem ekki hafa oft komið
fyrir almennings sjónir eða hönnun og fjölmiðlamyndir samtímans.
Myndin af Þingvöllum er mikilvægt innlegg í umræðuna um gildi
myndlistar fyrir íslensku þjóðina.
Hér kemur skýrt fram hvað myndlistin á sterkan þátt í hugmyndum
okkar um land og þjóð, jafnt í samtímanum sem áður fyrr, hvernig

myndverk móta og myndgera þjóðarímyndina fyrr og nú. Verkin á
sýningunni koma úr öllum áttum
en minna engu að síður á brýna
þörf fyrir að koma myndverkasafni Listasafns Íslands í sómasamlegt húsnæði þar sem sagan
og samtíminn eru aðgengileg, ekki
aðeins sýnileg í mýflugumynd við
aðstæður sem eru óviðunandi og
fjársveltar á allan hátt.
Ragna Sigurðardóttir

Niðurstaða: Hér sjáum við hvernig
Þingvellir hafa birst á ólíkan og
margbreytilegan hátt í myndverkum
þjóðarinnar síðustu aldir. Sýning
sem afhjúpar ímyndarsköpun og
þjóðarímynd á aðgengilegan hátt og
er skemmtileg heim að sækja.

Hrollvekjan Ég man þig eftir
Yrsu Sigurðardóttur trónir á
toppi listans yfir mest seldu
bækur hjá Eymundsson þessa
vikuna.
Ég man þig
kom út fyrir
jól og er óvenju
þaulsætin á
íslenskum metsölulistum.
Hugsanlega
hefur það ýtt
undir sölu að
Yrsa hreppti
YRSA
glæpasagnaSIGURÐARDÓTTIR
verðlaunin
Blóðdropann fyrir viku.
Í flokki hand- og fræðibóka
víkur 10 árum yngri á 10 vikum
eftir Þorbjörgu Hafsteinsdóttur
úr toppsætinu fyrir Bollakökum Rikku eftir Friðriku Hjördísi Geirsdóttur en Rosabaugur
Björns Bjarnasonar er í þriðja
sæti.

MÓGIL Hljómsveitin leikur þjóðlagaskotinn spunadjass og skírskota textarnir til

íslenskrar náttúru og þjóðsagna.

Mógil í tónleikaferð
í tilefni nýrrar plötu

Gildir til 6. júlí eða á meðan birgðir endast.

Hljómsveitin Mógil fagnar útgáfu
nýrrar hljómplötu með tónleikaferðalagi um Ísland. Platan nefnist Í stillunni hljómar og kom út í
Belgíu og Hollandi í mars síðastliðnum en áður hafði hljómsveitin sent frá sér plötuna Ró, sem
var tilnefnd til íslensku tónlistarverðlaunanna. Formlegir útgáfutónleikar verða haldnir í Fríkirkjunni í Reykjavík þriðjudaginn 5.
júlí klukkan 20.
Mógil hefur starfað í fimm ár.
Sveitina skipa Heiða Árnadóttir
söngkona, Hilmar Jensson gít-

arleikari, Joachim Badenhorst
klarinettleikari og Kristín Þóra
Haraldsdóttir víóluleikari. Heiða
söngkona lýsir tónlist sveitarinnar sem þjóðlagaskotnum spunadjassi. Öll lögin eru eftir hljómsveitina, sungið er á íslensku og
skírskota textarnir til náttúru og
þjóðsagna.
Auk útgáfutónleikanna leikur
Mógil á Gljúfrasteini í Mosfellssveit sunnudaginn 3. júlí, á Café
Rosenberg mánudaginn 4. júlí, á
Þjóðlagahátið á Siglufirði 6. júlí
og í Deiglunni á Akureyri 7. júlí.

GARÐVÖRUR Í ÚRVALI
HÁÞRÝSTIDÆLA

Við Fellsmúla - Reykjavík

SLÁTTUORF

GARÐÁHÖLD

1800W
100 BAR

2000W

24.900

3.495

GREINAKLIPPUR

GARÐSLÁTTUVÉL

2 Í PK.

1.795
GARÐHANSKAR

RAFMAGNS - 1100W

1995

995

16.949

350

HEKKKLIPPUR

250

ÚTIFJÖLTENGI OG ÚTIKEFLI FRÁ 10m - 50m

3.995

VERÐ FRÁ

GREINAKLIPPUR, STÓRAR

ÚÐABRÚSAR

5 LÍTRA

3.995

GARÐSLANGA

15 METRA
M/ ÚÐARA OG TENGJUM

2 LÍTRA

3.495 2.395

VATNSÚÐARAR

2.595 995 490 990

3.395

2.995
SLÖNGUKEFLI

SLÖNGUTENGI
VERÐ FRÁ

GARÐÚÐARI

295

2.990

3.894

4.995

Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.

OPIÐ
VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

Mán. til fös. kl. 9 - 18
Laugard. kl. 10 - 16
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Harpa fjölgar Airwaves-miðum
BRIAN ENO

Um 900 fleiri miðar verða í boði á Iceland
Airwaves-hátíðina í október en verið hefur.
Ástæðan er sú að Harpa er komin í hóp tónleikastaða og því verður meira pláss en áður
fyrir áhorfendur.
Alls verða um sex þúsund manns á
hátíðinni ef miðarnir seljast upp og
eru þá meðtaldir tónlistarmennirnir
og fólkið sem starfar við hátíðina. Um
fjögur þúsund miðar verða í boði
fyrir almenning.
Að sögn Kamillu Ingibergsdóttur hjá Airwaves verða ekki jafnmargir flytjendur í ár og í fyrra.
„Það var metfjöldi í fyrra. Við
vildum stimpla hátíðina almennilega inn í fyrra en það verða ekki
eins margir í ár,“ segir hún.

JÓN JÓNSSON

> Í SPILARANUM
Brian Eno - Drums Between the Bells
Tom Vek - Leisure Seizure
Beggi Smári - Mood
Yacht - Shangri-La
Jón Jónsson - Wait For Fate

tonlist@frettabladid.is

Trausti Júlíusson

tUnE-yArDs er eitt þeirra nafna sem eru komin inn á ört vaxandi lista
þeirra sem koma fram á næstu Iceland Airwaves-hátíð. tUnE-yArDs er
listamannsnafn tónlistarkonunnar Merrill Garbus frá Nýja-Englandi, en
hún hefur vakið mikla athygli fyrir aðra plötuna sína, Whokill, sem kom
út hjá 4AD útgáfunni í vor.
Tónlist tUnE-yArDs þykir einkar vel
heppnað og nútímalegt fjölbragðapopp
sem blandar m.a. saman þjóðlagatónlist, raftónlist, indírokki, hipphoppi og
ryþmablús.
Merrill hóf tónlistarferilinn þegar
móðir hennar keypti handa henni notað
úkúlele. Merrill leist vel á að byrja þar
vegna þess að úkúlele hefur bara fjóra
strengi, en ekki sex eins og gítarinn.
FJÖLBRAGÐAPOPP Merrill Garbus
Merrill spilar enn á úkúlele, en hún
blandar saman ólíkum stílum í
tónlist tUnE-yArDs.
var strax ákveðin í því að hún vildi
ekki verða „ein af þessum stelpum sem
syngja og spila á úkúlele“ þannig að hún bætti í hljóðfærasafnið. Hún
spilar líka á trommur og önnur ásláttarhljóðfæri og á plötunum bætir
hún svo ýmsum hljóðfærum í mixið. Á tónleikum kemur hún fram ein
með bassaleikara, en hljóðritar eigin trommutakta á staðnum og spilar
(„loopar“) ásamt því að spila á úkúlele og syngja. Söngurinn hennar er
mjög sérstakur. Hún hefur breitt raddsvið og beitir röddinni á ýmsa
vegu og hljómar stundum eins og karlmaður. Það má því segja að hún sé
eins ólík krúttlegu hvíslandi úkúlele-stelpunni eins og hægt er að ímynda
sér. Merrill er töffari.
Eins og áður segir er Whokill önnur plata tUnE-yArDs. Þá fyrstu, Bird
Brains, gaf hún upphaflega út sjálf í júní 2009. Hún fjölfaldaði hana
á endurnýttar hljóðsnældur. Eftir að hún gerði samning við 4AD kom
endurhljóðblönduð útgáfa af plötunni út seinna sama ár. Bird Brains er
mun hrárri en Whokill, enda var hún öll tekin upp á lítinn diktafón.
Whokill er mjög flott plata. Ein af þeim betri það sem af er ársins.
Þeim sem vilja hlusta er bent á að báðar plöturnar, ásamt smáskífum,
eru fáanlegar á gogoyoko.com. Þar er hægt að hlusta á þær í fullri lengd.
ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

Guðmundur - Guðmundur

★★★

„Ágæt rokkplata frá Guðmundi.“
-TJ

FLEIRI MIÐAR 900 fleiri miðar verða í boði

á Airwaves í ár.

NÚMER FJÖGUR

Áhugaverður einyrki

VIÐSKIPTI

> PLATA VIKUNNAR

SJÓÐHEIT MEÐ

TÓNNINN GEFINN

FRÉTTIR

Tólf listamenn hafa bæst við dagskrána,
þar á meðal Dale Earnhardt Jr. Jr. frá
Bandaríkjunum, Secret Chiefs 3, Jenny
Hval og Team Me frá Noregi, Touchy Mob
frá Þýskalandi og frændsystkinin Ólöf og
Ólafur Arnalds. Einnig hafa Berndsen,
Hoffman, Oculus og Just Another Snake
Cult bæst í hópinn.
Fréttablaðið greindi frá því á dögunum
að aðstandendur Airwaves hefðu reynt
að fá bandarísku þjóðlagapopparana í
Fleet Foxes á hátíðina en nú er ljóst að
ekkert verður af komu þeirra.
Miðasala á hátíðina fer fram á
www.icelandairwaves.is.
- fb

UMRÆÐAN

:;Ô93(?(9509,9<Í
=,0ð0=Ð:0
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.

Beyoncé er mætt með sína
fjórðu plötu í farteskinu.
Fela Kuti, Lauryn Hill og
Stevie Wonder eru á meðal
áhrifavalda.

hana á netinu til að skíra plötuna
þessu nafni. Henni þótti uppástungan góð enda er platan
hennar fjórða á ferlinum auk
þess sem fæðingardagur
hennar er 4. september. Hún
fæddist árið 1981 og ólst upp
í Houston í Texas. Síðar meir
átti hún eftir að slá í gegn
í stúlknabandinu Destiny´s
Child áður en hún hóf vel
heppnaðan sólóferil.
Tólf lög eru á nýju plötunni sem Beyoncé samdi
með aðstoð ýmissa lagahöfunda, þar á meðal
Jeff Bhasker, sem hefur
samið töluvert fyrir
Kanye West, Luke
Steele úr hljómsveitinni Empire of the Sun,
André 3000, Kanye
West og Diane Warren
sem hefur samið þekkt
lög á borð við I Don´t
Want To Miss A Thing
og Nothing´s Gonna
Stop Us Now.
Beyoncé hefur verið
ein vinsælasta söngkona heims í mörg ár
og er hún oftast nefnd
í sömu andrá og þær
Lady Gaga og Rihanna.
Tölurnar ljúga heldur ekki því Beyoncé
hefur selt afurðir
sínar í 75 milljónum eintaka og þá er
átt við plötur, safnplötur, smáskífur og
mynddiska.

Stutt er síðan bandaríska söngkonan Beyoncé gerði allt vitlaust á Glastonbury-hátíðinni í
Englandi þegar hún steig þar á
svið í fyrsta sinn á ferlinum. Allt
ætlaði um koll að keyra þegar
hún söng sín bestu lög fyrir
framan tugi þúsunda tónleikagesta og milljónir sjónvarpsáhorfenda. Sjálf talaði hún um
tónleikana sem hápunkt ferils
síns.
Tímasetning nýju plötunnar

16

Beyoncé hefur
unnið sextán
Grammy-verðlaun, þar af þrenn með
Destiny´s Child.
hennar, 4, er vafalítið engin tilviljun. Hún kom út í gær, aðeins
tveimur dögum eftir tónleikana
á Glastonbury enda er Beyoncé
enn sjóðheit eftir frammistöðuna.
Upptökur á 4 stóðu yfir í eitt ár,
frá vorinu 2010 þar til nú í vor,
á sama tíma og Beyoncé var í
sjálfskipuðu fríi frá sviðsljósinu. Þennan tíma nýtti hún til
að drekka í sig tónlist sem hafði
lengi verið í uppáhaldi hjá henni,
þar á meðal með Fela Kuti,
sálarbandinu The Stylistics,
Lauryn Hill, Stevie Wonder og
Michael Jackson, og hefur hún
nefnt alla þessa flytjendur sem
áhrifavalda á plötunni.
Titillinn 4 er fenginn frá aðdáendum Beyoncé sem hvöttu

freyr@frettabladid.is

MÖGNUÐ Á
GLASTONBURY Frammi-

PLÖTUR
BEYONCÉ KNOWLES
4 (2011)
I Am Sasha...Fierce (2008)
B´Day (2006)
Dangerously In Love (2003)

staða Beyoncé þótti
mögnuð á Glastonburyhátíðinni. Fjórða plata
hennar, 4, er komin út.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LAGALISTINN

TÓNLISTINN

Vikuna 23. - 29. júní 2011
Sæti
1

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

Flytjandi

Vikuna 23. - 29. júní 2011
Lag

Coldplay .........................Every Teardrop Is A Waterfall

Sæti
1

Flytjandi

Plata

Gus Gus......................................................Arabian Horse

2

GusGus ......................................................................... Over

2

Bubbi ..............................................................Ég trúi á þig

3

Bubbi Morthens................................. Blik augna þinna

3

Ýmsir ................................................................. Pottþétt 55

4

Lady Gaga ..........................................The Edge Of Glory

4

FM Belfast ...................................... Don‘t Want To Sleep

5

A Friend In London ............................... New Tomorrow

5

Ýmsir ......................... Miklu meira veistu hver ég var?

6

Rihanna ............................................California King Bed

6

Ýmsir .................................Sjómenn: Íslenskir við erum

7

Aloe Blacc ................................................I Need A Dollar

7

Valdimar ............................................................Undraland

8

BlazRoca, Friðrik Dór og fleiri... .....Reykjavíkurnætur

8

Magnús og Jóhann ................Ástin og lífið 1971-2011

9

Hvanndalsbræður ............................................. Ferðalag

9

Björk .....................................................................Gling gló

10

Memfismafían & Valdimar ........ Það styttir alltaf upp

10

Ýmsir ...... Eurovision Song Contest 2011: Düsseldorf

Skýringar:
Stendur í stað síðan í síðustu viku

Meiri Vísir.

Fellur um sæti síðan í síðustu viku

Hækkar á lista síðan í síðustu viku

Nýtt á lista

Listarnir eru teknir saman fyrir Félag hljómplötuframleiðenda. Listarnir eru birtir í heild sinni á Vísir.is.
Þátttakendur í Lagalistanum: Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2, Kaninn, tonlist.is. Verslanir í Tónlistanum: Skífan, Hagkaup, Penninn/Eymundsson, 12 tónar, Harpa, Smekkleysa plötubúð, Havarí, Elkó, tonlist.is
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> COOPER Í BURTON-MYND
Alice Cooper gæti hugsanlega leikið lítið hlutverk í kvikmynd Tims
Burton, Dark Shadows. Cooper gaf
þetta óbeint til kynna á heimasíðu
sinni sem ætti að skýra hvers vegna
Johnny Depp tók lagið með söngvaranum á tónleikum fyrir skemmstu.
En Depp leikur einmitt aðalhlutverkið í Dark Shadows.

bio@frettabladid.is

Línurnar að skýrast hjá Tarantino
Quentin Tarantino hefur klófest bæði
Leonardo DiCaprio og Jamie Foxx fyrir
kvikmynd sína Django Unchained.
Fréttir af myndinni eru frekar óljósar
en samkvæmt vefsíðunni contactmusic.
com er um að ræða vestra, innblásinn af
spagettívestranum Django eftir Sergio
Corbucci. „Mig hefur alltaf langað til að
gera mynd um svartasta blettinn á sögu
Bandaríkjanna; þrælahaldið. En ég vil
ekki gera það á dramatískan hátt heldur með því að notast við vestraformið,“
hafði Daily Telegraph eftir Tarantino
fyrir fjórum árum.
Og nú virðist þessi hugmynd Tarantinos ætla að verða að veruleika.
Foxx mun taka við hlutverkinu af
Will Smith sem var fyrst orðaður við

myndina en gaf það frá sér vegna anna
á öðrum vígstöðvum. Meðal annarra
leikara í myndinni má nefna Christoph
Waltz sem aðdáendur Tarantinos ættu að
muna eftir úr Inglourious Basterds og Samuel
L. Jackson en hann er
fastagestur í kvikmyndum Tarantinos
þegar slíkt á við.
Myndin segir
sögu þrælsins Djangos
sem hyggur
á hefndir er
hann sleppur
úr klóm kvalara síns.
Sá verður leikinn af

DiCaprio en Tarantino hefur einstakt lag
á að fá stjörnur til að snúa baki við fyrirfram ákveðinni ímynd. DiCaprio hefur
til að mynda ekki oft leikið ofbeldisfull
illmenni en í Django Unchained
leikur hann sadískan
plantekrubónda sem
kúgar þræla sína með
miskunnarlausu
ofbeldi.
- fgg
STÓRSKOTALIÐ Tarantino hefur klófest
bæði Leonardo
DiCaprio og Jamie
Foxx en þeir munu
leika aðalhlutverkin í kvikmyndinni Django Unchained.

Caine skammaður

Leikstjóranum Chris Nolan er
ákaflega annt um kvikmyndir sínar og krefst algjörrar þagmælsku og trúnaðar frá starfsfólki sínu. Sir Michael Caine
fékk að bragða á þessari sérvisku
leikstjórans þegar hann missti
óvart út úr sér í blaðaviðtali að
tökur væru hafnar og hann
myndi áfram leika einkaþjón Bruce Wayne, Alfred
Pennyworth.
„Ég fékk símtal strax
daginn eftir frá Nolan sem
spurði mig af hverju ég
hefði sagt þetta,“ segir
Caine í samtali við
breska blaðið Daily
Express. „Ég má bara
teljast heppinn að fá
að nefna titilinn á
myndinni í þessu viðtali, The Dark Knight
Rises.“ Eins og fram
hefur komið í fjöl-

miðlum bregður Christian Bale sér
í svarta spandex-gallann á nýjan
leik til að lemja þrjótana í Gothamborg. Þetta verður hins vegar í síðasta sinn sem það gerist því bæði
hann og Nolan hafa lýst því yfir að
þetta sé þeirra síðasta framlag til
Leðurblökumyndanna.
Tom Hardy, Anne Hathaway og
Joseph Levitt-Gordon hafa bæst
í leikarahópinn en Hathaway
leikur hina seiðandi Kattarkonu.
Marion Cotillard og Matthew
Modine eru einnig ný í leikhópnum en ráðgert er
að myndin verði frumsýnd í júlí á næsta ári.

Í VONDUM MÁLUM

Michael Caine fékk
orð í eyra frá leikstjóra
Batman-myndarinnar
fyrir að hafa talað um
tökurnar í blaðaviðtali.

Urður Hákonardóttir, söngkona danssveitarinnar Gus gus, er vinsælasta söngkona
landsins um þessar mundir.

NÝTT STRÍÐ Shia LaBeouf og Rosie Huntington-Whiteley í hlutverkum sínum í þriðju Transformers-myndinni. Hún er sögð vera sú
síðasta í þríleik Michaels Bay en enginn skyldi vanmeta ást Hollywood á gullkálfunum sínum.

Umbreytingar snúa aftur
Þriðja myndin um Umbreytingana verður frumsýnd
um helgina en þetta á að
vera síðasta myndin í þríleik Michaels Bay um vélrænu geimverurnar. Að
þessu sinni er allur heimurinn undir.
Transformers 3: Dark of the Moon
tekur upp þráðinn þar sem mynd
númer tvö, Revenge of the Fallen, skildi við hann. Sam Witwicky
og vélrænu vinirnir hans horfast
í augu við eitt erfiðasta verkefni
sitt fram að þessu þegar undarlegt
tæki finnst á tunglinu. Um er að
ræða Örkina, vél sem leiðtogi vélrænu geimveranna, Sentinel Prime,
bjargaði í miklu stríði milli Autobots (góðu gæjarnir) og Decepticons (vondu vélarnar). En vélin fellur í rangar hendur og Decepticons
ógna fljótlega öllu lífríki jarðar.

Michael Bay hefur lýst því yfir
að Dark of the Moon sé síðasta
myndin hans í þessum svokallaða
þríleik. Og það er vel skiljanlegt
að Bay vilji binda endahnútinn á
þennan kafla í lífi sínu því framleiðslan hefur ekki gengið snurðulaust fyrir sig. Aðalstjarnan, Shia
LaBeouf, hefur ekki reynst auðveldur í samstarfi enda þjakaður af stjörnustælum. Til að bæta
gráu ofan á svart neyddist Bay
til að reka aðalleikkonuna sína,
Megan Fox. Leikstjórinn á heiðurinn af því að hafa uppgötvað Fox
og gert hana að eftirsóttasta kvenkosti í blautum draumum unglingsdrengja. Fox launaði honum lambið gráa strax eftir fyrstu myndina
og talaði um hann sem þrælahaldara og hélt uppteknum hætti eftir
mynd númer tvö; þá ákvað Fox að
nota Hitlers-samlíkinguna sem fór
illa í meðframleiðanda myndanna,
Steven Spielberg, og hann krafðist
þess að Fox yrði látin fara. Og frú

Fox ætti að vita það núna að Spielberg fær það sem hann biður um.
Rosie Huntington-Whiteley, ung
og óreynd undirfatafyrirsæta, var
fengin til að hlaupa í skarðið. „Hún
kann þetta hlutverk, að vera kynþokkafull fyrir framan tökuvélarnar,“ var það sem LaBeuof hafði um
mótleikkonu sína að segja.
Aðdáendur Transformers þurfa
ekki gráta sig í svefn þótt Bay hafi
lýst því yfir að þetta sé síðasta
myndin hans. Tvær fyrstu myndirnar höluðu inn rúman einn og
hálfan milljarð Bandaríkjadollara
á heimsvísu í miðasölu og Brian
Goldner, forstjóri leikfangarisans
Hasbro sem hefur framleitt Transformers-leikföngin í 25 ár, sagði í
samtali við fjölmiðla að hann vonaðist til að Bay myndi endurskoða
ákvörðun sína. Þá ber auðvitað að
líta til þess að Hollywood er aldrei
spennt fyrir því að slátra gullkálfum sínum að nauðsynjalausu.
freyrgigja@frettabladid.is

Til liðs við Smith
Denzel Washington er nú talinn líklegastur til að hreppa aðalhlutverkið
í kvikmyndinni The American Can
sem fjallar um fellibylinn Katrínu
og þær skelfilegu afleiðingar sem
hann hafði fyrir íbúa New Orleans.
Will Smith framleiðir myndina
og hugðist leika aðalhlutverkið en
hefur hætt við það sökum þess að
hann er á fullu að leika í kvikmyndinni One Thousand A.E. Washington
situr heima með handritið, skrifar
niður athugasemdir og spáir í spilin og þegar hann hefur skilað af sér
taka hann sjálfur og Sony-fyrirtækið ákvörðun um hvort Óskarsverðlaunahafinn sé rétti maðurinn.
Blökkumenn hafa átt erfitt með
að skilja hvers vegna íbúum New
Orleans var ekki komið fyrr til

bjargar þegar fellibylurinn fór yfir
borgina fyrir sex árum. Skemmdirnar voru gríðarlegar, borgin sjálf
nánast á kafi og stjórnvöld virtust standa á gati gagnvart vandanum. Fjölmargir áhrifamenn innan
blökkumannasamfélagsins gagnrýndu þáverandi forseta Bandaríkjanna, George W. Bush, harðlega og
töldu að ekki hefði staðið á aðstoðinni ef þarna hefðu verið hvítir
Bandaríkjamenn í vandræðum.
American Can verður byggð á
sannsögulegum atburðum um hermann sem verndar hóp eldri borgara, sem verður innlyksa á dvalarheimili sínu, fyrir þjófagengjum.
Það var ekki fyrr en íbúarnir voru
fluttir upp á þak að björgunarsveitir
komu þeim til bjargar.

SAMAN Will Smith vill fá Denzel
Washington til að leika aðalhlutverkið í
mynd sem hann framleiðir um eftirmála
fellibylsins Katrínar.

I AM A WINNER
NIKON D3100 Frábær fyrir alla
Frábær stafræn SLR myndavél með 14.2 megapixla C-MOS myndflögu og AFS18-55VR linsu. GUIDE valmyndakerfið auðveldar öllum
að taka betri myndir á augabragði. D-Movie kvikmyndataka í fullri
háskerpu (1920x1080) ásamt 11 punkta sjálfvirku fókus kerfi, háu
ljósnæmi (ISO 100-3200) sem má framlengja í 12800, Live View og
stórum 3“LCD skjá. Allir geta tekið betri myndir með D3100

KAUPAUKI!
Innifalið í kaupum á D3100 SLR myndavél er 2,5klst
byrjendanámskeið, Taska og 4GB minniskort að
verðmæti kr 22.000kr

Verð 119.995.-

Með öllum Nikon vélum
fylgir íslenskur leiðarvísir.

www.nikon.is
SÖLUAÐILAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Heimilistæki – Suðurlandsbraut 26, 108 Reykjavík – 569 1500 - www.ht.is
Sjónvarpsmiðstöðin – Síðumúla 2, 108 Reykjavík – 568 9090 – www.sm.is
Beco – Langholtsvegi 84, 104 Reykjavík – 533 3411 - www.beco.is
Fotoval – Skipholti 50b, 105 Reykjavík – 553 9200 – www.fotoval.is
MAX – Kauptún 1, 210 Garðabær – 412 2200 – www.max.is
Hagkaup – Smáralind, 201 Kópavogur – 563 5000 – www.hagkaup.is
Tölvulistinn – Reykjavík, Hafnarfirði – 414 1700 – www.tl.is

SÖLUAÐILAR Á LANDSBYGGÐINNI
Samkaup – Borgarnesi, Blönduósi, Egilsstöðum, Seyðisfirði, Fáskrúðsfirði, Grundarfirði,
Ísafirði; Hljómsýn – Akranesi; Blómsturvellir – Hellissandi; Skipavík – Stykkishólmi;
Snerpa – Ísafirði; Kaupfélag V-Húnvetninga – Hvammstanga; Smárabær – Blönduósi;
Skagfirðingabúð – Sauðárkróki; Verslunin Pan – Neskaupstað; Geisli – Vestmannaeyjum;
Mosfell – Hellu; Heimilistæki – Reykjanesbæ, Selfossi, Akureyri og Húsavík;
Tölvulistinn – Akureyri, Egilstaðir, Selfoss og Reykjanesbæ.
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LEIKARINN BRAD PITT, sem á sex börn, passar sig á því
að taka vinnuna ekki með heim. „Ég vil að þau séu frjáls og laus
við allt það sem ég þarf að glíma við,“ segir Pitt.

BROSANDI

Díana prinsessa
var mjög vinsæl
og var dauði
hennar mikill
harmleikur, en
hún lést í bílslysi
í París aðeins 36
ára að aldri.

BRIAN WILSON Mynd um ævi Wilsons er

væntanleg á hvíta tjaldið.

HJÓN Leikkonan America Ferrera úr Ugly

Betty giftist æskuástinni, Ryan Piers
Williams, um helgina.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Kvikmynd
um Wilson
Kvikmynd er í bígerð um ævi
Brians Wilson, fyrrum forsprakka hljómsveitarinnar Beach
Boys. Oren Moverman, sem leikstýrði hinni vel heppnuðu The
Messenger, er að skrifa handrit myndarinnar, sem hefur ekki
enn fengið nafn. Í yfirlýsingu frá
framleiðslufyrirtækinu River
Road Entertainment fjallar myndin um einstakan tónlistarferil
Wilsons, andlega erfiðleika hans
og hvernig honum hefur tekist
að halda áfram í tónlistinni með
hjálp eiginkonunnar Melindu.

KR-útvarpið
til Færeyja
KR-útvarpið ætlar að elta
meistaraflokk karla í fótbolta til
Gundadal í Þórshöfn í Færeyjum.
Þar fer fram leikur ÍF Fuglafjarðar og KR í Evrópudeildinni
í kvöld. Þröstur Emilsson verður
í Þórshöfn með viðtöl fyrir leik
og lýsir svo leiknum sem hefst
klukkan 18. Útsendingin, sem er
sú 314. í röðinni hjá KR-útvarpinu, hefst klukkan 17 og verður
Páll Sævar Guðjónsson í KRheimilinu. Útvarp KR sendir
út á FM 98,3 og á Netheimur.is,
iPhone, iPad og Ipod.

Ugly Bettystjarna gift
Leikkonan America Ferrera gekk
í það heilaga á dögunum en hinn
heppni er æskuástin og leikstjórinn Ryan Piers Williams. Parið
hefur verið saman lengi en trúlofaði sig fyrir ári.
Ferrera, sem er best þekkt
fyrir leik sinn í sjónvarpsþáttunum Ugly Betty, bauð einungis nánustu vinum og fjölskyldu
í brúðkaupið. Meðal gesta voru
leikkonurnar Vanessa Williams
og Rebecca Romjin, sem leika
einnig í Ugly Betty, og Blake
Lively úr Gossip Girl en hún er
mjög góð vinkona Ferrera.

DÍANA FIMMTUG Myndin á forsíðunni er mjög sann-

færandi og sýnir prinsessuna ganga við hlið tengdadóttur
sinnar, Katrínar hertogaynju af Cambridge. Margir eru æfir
og telja athæfið ósmekklegt hjá Newsweek.

Umdeild forsíða Newsweek
á fimmtugsafmæli Díönu
Nýjasta tölublað tímaritsins
Newsweek hefur vakið hörð
viðbrögð, en á forsíðunni er
að finna tölvugerða mynd af
Díönu prinsessu og Katrínu
hertogaynju af Cambridge.
Díana prinsessa hefði orðið
fimmtug á morgun hefði
hún lifað og veltir ritstjóri
blaðsins, Tina Brown, fyrir
sér hvernig líf prinsessunnnar væri árið 2011.
Lafði Díana Spencer, betur þekkt
sem Díana prinsessa, hefði orðið
fimmtug á morgun, 1. júlí. Af

því tilefni er forsíða tímaritsins
Newsweek heldur óvenjuleg, en
þar má sjá Díönu prinsessu og
tengdadóttur hennar Katrínu
hertogaynju af Cambridge ganga
brosandi hlið við hlið. Myndin er
mjög sannfærandi en vart þarf
að taka fram að hún er tölvugerð.
Eins og flestir vita lést Díana
prinsessa langt fyrir aldur fram
í bílslysi í París árið 1997.
Ritstjóri Newsweek er Tina
Brown og veltir hún fyrir sér í
grein inni í blaðinu hvernig líf
Díönu væri ef hún hefði ekki látist. Brown hefur lengi haft áhuga
á Díönu og skrifaði meðal annars ævisögu prinsessunnar árið
2007.
Brown telur að Díana hefði

ábyggilega flutt til New York,
hún hefði óhrædd látið flikka
upp á útlitið með lýtaaðgerðum
og án efa væri hún virkur meðlimur á samskiptavefnum Twitter. Einnig telur Brown að Díana
væri búin að vera í sambandi við
marga karlmenn og væri öfundsjúk út í Katrínu hertogaynju,
sem einmitt prýðir forsíðuna
með tengdamóðurinni sem hún
hefur aldrei hitt.
Skiptar skoðanir eru um forsíðuna og greinina. Margir eru
æfir og segja athæfið ósmekklegt. Aðrir telja grein Newsweek
góða og að Brown hafi nýtt sér
listrænt frelsi til að endurvekja
minningu Díönu. Dæmi svo hver
fyrir sig.
alfrun@frettabladid.is

Rokkað á
Eistnaflugi
Fjórar erlendar hljómsveitir koma fram á rokkhátíðinni
Eistnaflugi sem verður haldin í
Neskaupstað dagana 7. til 9. júlí.
Þær heita Triptykon frá Sviss,
The Monolith Deathcult frá Hollandi, Secrets of the Moon frá
Þýskalandi og hin færeyska
Hamferð. Á meðal íslenskra
hljómsveita sem stíga á svið
eru Ham, Dr. Spock, Sólstafir,
Mammút, SH Draumur og Skálmöld auk Eiríks Haukssonar.

40%
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The Saga til Íslands í nóvember
Vinur við veginn
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Kanadíska hljómsveitin The Saga
spilar í Vodafonehöllinni 4. nóvember. Sveitin naut töluverðra vinsælda á níunda áratugnum og
hennar þekktustu lög eru Wind
Him Up, On the Loose og Humble
Stance.
„Þetta er búinn að vera tveggja
ára prósess,“ segir tónleikahaldarinn Björgvin Rúnarsson um komu
The Saga til landsins. „Um leið
og Michael Sadler, söngvarinn úr
upprunalega bandinu, kom inn í
þetta aftur ákváðum við að slá til.“
Hann segir tónlistina höfða
meira til eldri tónlistarunnenda en
vonast til að fólk úr öllum aldurshópum láti sjá sig í Vodafonehöll-

TIL ÍSLANDS Michael Sadler og félagar

í The Saga spila í Vodafonehöllinni 4.
nóvember.

inni. „Ég er búinn að hlusta á þetta
band í mörg ár,“ segir Björgvin en
The Saga hefur gefið út tuttugu
hljóðversplötur á ferli sínum.

Björgvin stóð síðast fyrir komu
rokkaranna í Whitesnake hingað
til lands árið 2008. Tónleikarnir
gengu ágætlega og á fjórða þúsund manns mættu. Engu að síður
töpuðu Björgvin og félagar töluvert á ævintýrinu. „Mönnum féllust hendur eftir það gigg. Gengishrunið og allt fór með það út um
gluggann. Menn eru búnir að vera
að sleikja sárin eins og ýmsir í
þessum bransa. Núna gerir maður
öðruvísi samninga með útgönguleið ef þér finnst giggið ekki vera
að skila sér.“
Miðasala á tónleika The Saga
hefst á Midi.is 5. júlí og eru 2.600
sæti í boði.
- fb

40 ár frá dauða Morrison
Á sunnudag verða fjörutíu
ár liðin síðan Jim Morrison, söngvari The Doors,
lést í París aðeins 27 ára.
Fréttablaðið tók saman
tíu áhugaverð ummæli frá
þessum mikla áhrifavaldi í
rokksögunni.

Ég man ekki eftir að
hafa fæðst. Það hlýtur
að hafa gerst í einhverju
óminnisástandi.
Dauðinn breytir okkur
í engla og gefur okkur
vængi í stað axla, silkimjúka
eins og arnarklær.
Þú skalt horfast í augu
við það sem þú
hræðist mest. Eftir það hefur
óttinn engin völd yfir þér og
óttinn við frelsið hverfur. Þú
verður frjáls.
Ástin getur ekki
bjargað þér frá örlögum þínum.
Um leið og þú kemst í
sátt við yfirvöld
breytist þú sjálfur í yfirvald.

LÉST Í PARÍS Fjörutíu ár eru liðin síðan Jim Morrison lést í París, aðeins 27 ára.

Ofbeldi er ekki alltaf
það sama og illska.
Illska er að heillast af ofbeldi.
Fólk óttast dauðann
meira en sársauka.
Það er skrítið því lífið er
sársaukafyllra en dauðinn.
Þegar maður deyr hverfur
sársaukinn. Ég myndi segja
að dauðinn sé vinur manns.

Vinur er sá sem veitir
þér algjört frelsi til að
vera þú sjálfur.
Eiturlyf eru veðmál við
hugann.
Ég lít á sjálfan mig
sem gáfaða, viðkvæma manneskju með
trúðssál sem lætur mig
klúðra hlutunum á mikilvægum augnablikum.

Saktmóðigur
með plötu

GAMLIR
FÉLAGAR Kate

Moss gengur
að eiga Jamie
Hince um
næstu helgi
en hún valdi
John Galliano
til að hanna
brúðarkjólinn.

Galliano hannar
brúðarkjólinn

Rokksveitin Saktmóðigur gefur
á föstudag út tíu laga plötu sem
nefnist Guð hann myndi gráta.
Sveitin var stofnuð árið 1991
og hefur gefið út fimm titla í
ýmsu formi, eða eina kassettu,
tvær tíu tommu vínylplötur og
tvær geislaplötur sem heita Ég á
mér líf og Plata. Auk þess hefur
hljómsveitin gefið út lög á safnplötum. Útgefandi nýju plötunnar
er Logsýra og verður gripurinn
fáanlegur á helstu sölustöðum
tónlistar. Saktmóðigur spilar
næst á rokkhátíðinni Eistnaflugi
í júlí. Formlegir útgáfutónleikar
eru fyrirhugaðir í sumar.

Fyrirsætan Kate Moss
vandræði og var rekinn frá
ætlar nú loks að ganga upp
Dior tískuhúsinu.
að altarinu en sá heppni er
Fyrirsætan og hönnuðirinn eru góðir vinir og
rokkarinn Jamie Hince.
Brúðkaupið fer fram á
hafa starfað saman í mörg
heimili Moss á laugardagár. Talið er að Moss sé að
launa Galliano greiða því
inn. Það er enginn annar en
þegar Moss þurfti að takhönnuðurinn John Galliano
ast á við eiturlyfjavandasem hannar brúðarkjólinn
mál sín opinberlega árið
en þeim upplýsingum hefur JOHN GALLIANO
verið haldið leyndum hing2005 stóð hönnuðurinn eins
að til.
og klettur við hlið fyrirsætunnar.
Galliano hefur heldur betur verið
Þar sem Galliano er í meðferð á
í sviðsljósinu á árinu en hann er
stofnun í Sviss, er það teymi á hans
þessa dagana fyrir rétti vegna niðrvegum undir stjórn kærasta hans,
andi ummæla í garð minnihlutaAlexis Roche, sem sér um að leggja
hópa. Galliano byrjaði að hanna
lokahönd á kjólinn fyrir stóra dagkjólinn áður en hann kom sér í
inn.

NÝ PLATA Hljómsveitin Saktmóðigur
gefur á föstudag út plötuna Guð hann
myndi gráta.

NORDICPHOTO/GETTY

Heillandi heimstónlistarblanda
Tónleikar

★★★★

Afrocubism
Eldborg í Hörpu 28. júní

SNILLINGAR Á SVIÐI Tónleikar Afrocubism í Hörpu voru vel heppnaðir.

nefndri plötu. Það kemur ekki á
óvart að það er ennþá meiri upplifun að heyra og sjá þessa tónlist
flutta á tónleikum. Samruni kúbönsku og malísku tónlistarinnar
kom mjög vel út. Mýktin og sveiflan frá Kúbumönnunum er grunnurinn í blöndunni, en svo bæta
Malíbúarnir hljóðheimi gömlu
afrísku hljóðfæranna ofan á og
útkoman er bæði sérstök og sannfærandi.
Mikið hefur verið talað um
hljómburðinn í Hörpunni. Hann
var fínn á þessum tónleikum,
a.m.k. þar sem ég sat aftarlega í

Niðurstaða: Þrátt fyrir seinkun skilaði
stjörnum prýdd sveit Afrocubism fínum tónleikum í Eldborg á þriðjudagskvöldið.

Útsalan hefst í dag kl:16:00
30-70% afsláttur
Barnafataverslunin Róló Glæsibæ
Sími 8948060 • www.rolo.is • Facebook
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salnum. Maður heyrði vel í öllum
hljóðfærunum. Stemningin á tónleikunum var nokkuð góð en það
er alltaf spurning þegar um svona
dans og dillivæna tónlist er að
ræða hvort það henti að hafa eingöngu sæti. Sumir hefðu viljað
hreyfa sig.
Á heildina litið voru þetta fínir
tónleikar og gaman að fá tækifæri til að upplifa þessa snillinga í
návígi.
Trausti Júlíusson

ZEBRA

Eldborgarsalurinn var þéttsetinn þegar Afrocubism var kynnt
á svið klukkan hálf tíu á þriðjudagskvöldið. Tónleikarnir áttu að
hefjast klukkan átta en seinkunin
var að sögn vegna þrumuveðurs í
London sem raskaði flugumferð.
Tafir af þessu tagi eru alltaf hvimleiðar fyrir alla, nema kannski
veitingamenn í Hörpu sem fengu
óvænt meira að gera.
Það varð hins vegar strax ljóst
þegar sveitin hóf leik sinn að þessir tónleikar yrðu alveg biðarinnar
virði. Þrettán manns voru á sviðinu, sjö Kúbumenn og sex frá Malí.
Hljómsveitarstjórinn og gítarleikarinn Eliades Ochoa og Kasse
Mady Diabaté sáu um sönginn en
annars skiptust hlutverk í grunninn þannig að Kúbumennirnir sáu
um ryþmann í bakgrunninum á
meðan Malíbúarnir sýndu færni
sína með sólóum í forgrunninum.
Og þetta voru mikil tilþrif. Gítarleikarinn Djelimady Tounkara
fór á kostum og sýndi lítil þreytumerki þrátt fyrir að hafa verið
fimmtíu ár í bransanum. Lútuleikarinn Bassekou Kouyate átti líka
góða spretti og það sama má segja
um sílófónleikarann Fode Lassana
Diabaté og Baba Sissoko sem spilaði á hefðbundin afrísk ásláttarhljóðfæri, m.a. „talandi trommu“.
Það var helst að manni fyndist
stórstjarnan Toumani Diabaté
hafa sig full lítið í frammi. Hann
virtist þreytulegur en sýndi samt
flott tilþrif á belghörpuna af og til.
Afrocubism flutti lög af sam-
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Með fjölskyldunni á Hróarskeldu
„Við erum mjög spennt. Þetta er
alltaf jafn skemmtilegt,“ segir
Ólafur Páll Gunnarsson, útvarpsmaður og Hróarskelduaðdáandi
með meiru.
Ólafur Páll, eða Óli Palli eins og
hann er oftar kallaður, tekur konu
sína og dóttur með sér á Hróarskeldu í ár, en hátíðin hefst að fullu
í dag. „Konan hefur komið nokkrum sinnum með mér og stelpan
kom fyrst með árið 2007,“ segir
Óli Palli, sem sjálfur hefur verið
fastagestur á Hróarskeldu frá
árinu 1996.
Hátíðin í ár hefur hlotið gagnrýni fyrir að vera ekki með nógu
margar þekktar hljómsveitir, en
þekktustu böndin í ár eru Arctic

HEIMSFRUMSÝND Á ÍSLANDI
“Jaw
“Ja
“J
Jaw
aw
aww--dro
-droppin
dro
drro
opppin
ppin
pingly
innggly
lyy A
Amazin
Amaz
Ama
maazin
ing
nngg 33D!!!
D!!!”
!”
Haaarry
rry
rrry Kn
Kno
Know
K
noowle
les
ees,
s,, Aint
innttItC
IttCo
Co
Cool
ool.l.c
.cccom
oom
m
“TTTh
he bbes
est 3D ssin
since
innce ‘A
‘Av
A
Ava
Av
Avat
va
vataar’
r’”
’”
Scccott
oott
tt Ma
Maan
Man
Mant
ntz
nttz,
tz, Acccessss Ho
oolly
lly
lyw
ywo
ywo
wood
ood

FLOTTASTA HASARMYND SUMARSINS
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Monkeys, Kings of Leon og Iron
Maiden. „Dagskráin hefur oft
verið litskrúðugri og flottari, en
þetta er allt í góðu. Maður verður
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THE CHERRY ORCHARD Leikrit í Beini útsendingu
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L
TRANSFORMERS 3
BRIDESMAIDS
SUPER 8

SAM
SA
S
AMb
biiio
o.iis
s

útvarpsmaður í rigningunni á Hróarskeldu árið 2007.

12

12

10

FASTAGESTUR Ólafur Páll Gunnarsson

oftast ánægðastur með það sem
maður hálfpartinn sá óvart og
hafði ekki ætlað sér að sjá,“ segir
Óli Palli, en bætir við að það hefði
ekki verið verra að sjá listamenn á
borð við Nick Cave, Neil Young og
Bob Dylan eða hljómsveitina U2.
„Ég held að ég sé spenntastur fyrir
Iron Maiden, þó svo að ég hafi séð
þá þrisvar eða fjórum sinnum
áður,“ segir Óli Palli.
Hann segir fjölskylduna ekki
ætla að tjalda í ár. „Við höfum
stundum verið í tjaldi en við erum
með íbúð inni í Hróarskeldu núna,
hún er í göngufæri við hátíðarsvæðið. Það er algjör lúxus,“ segir
Óli Palli, sem flaug til Danmerkur
í gær.
- ka
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BROSMILD Birna Halldórsdóttir, Stefán Jón Hafstein og Guðrún Kristín Sigurðardóttir voru brosmild í Hörpunni.
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Sannkölluð tónlistarveisla
“ÞÚ MUNT EKKI SJÁ FLOTTARI HASAR Í
SUMAR, OG ÉG VERÐ MJÖG HISSA
EF VIÐ SJÁUM BETRI BRELLUSÝNINGU
ÞAÐ SEM EFTIR ER AF ÁRINU.”
T.V. - KVIKMYNDIR.IS/SÉÐ & HEYRT

Hljómsveitin Afrocubism spilaði í Hörpunni á
þriðjudaginn við góðar
undirtektir. Sveitin er
skipuð merkustu tónlistarmönnum Kúbu og
Malí og notaði fjöldi fólks
tækifærið og skellti sér á
tónleikana.

“THE BEST 3D SINCE ‘AVATAR’”
SCOTT MANTZ, ACCESS HOLLYWOOD

HEIMSFRUMSÝND Á ÍSLANDI - FLOTTASTA HASARMYND SUMARSINS

+1)(5(..,()7,51(,11,.(116/8%.

SMÁRABÍÓ

B.G. - MBL.

GLERAUGU SELD SÉR

TRANSFORMERS 3 3D
TRANSFORMERS 3 3D Í LÚXUS
BAD TEACHER
MR. POPPER´S PENGUINS
SUPER 8
BRIDESMAIDS
KUNG FU PANDA 2 ÍSL. TAL
T 3D
KUNG FU PANDA 2 ÍSL. TAL
T 2D

KL. 5 - 8 - 10.10 - 11
KL. 5 - 8 - 11
KL. 5.50 - 8 - 10.10
KL. 3.40 - 5.50 - 8
KL. 5.40
KL. 8 - 10.40
KL. 3.40
KL. 3.40

NÁNARI UPPLÝSINGAR OG MIÐASALA Á
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HÁSKÓLABÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

BAD TEACHER
MR. POPPER´S PENGUIN
X-MEN: FIRST CLASS
WATE
A R FOR ELEPHANTS
PAUL
FAST FIVE

BORGARBÍÓ

KL. 5.50 - 8 - 10.10
KL. 5.50 - 8 - 10.10
KL. 5.20 - 8 - 10.40
KL. 5.30
KL. 8
KL. 10.10

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

GAMAN Í HÖRPU Bergþóra Ólafsdóttir, Georg Þór Steinþórsson, Anna Marí Georgsdóttir og Steinþór Steinþórsson
skemmtu sér vel.
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12
12

NÁNAR Á MIÐI.IS

14
L
12

www.laugarasbio.is

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

Á TÓNLEIKUM Ragnheiður Arnkelsdóttir
og Willy Petersen mættu á tónleikana.

SÁU AFROCUBISM Guðjón Árnason og
tónlistarmennirnir KK og Þorleifur Guðjónsson voru á meðal gesta.

Í HÖRPUNNI Þær Elínborg Ólafsdóttir,
Elín Ólafsdóttir og Vera Leifsdóttir létu
sig ekki vanta á tónleikana.

BA R
&
CA FÉ

ING
RSÝN
POWE 10.00
KL.

LAUGARÁSBÍÓ
-BOX OFFICE MAGAZINE

Sýningartímar

TRANSFORMERS 3

4, 7 og 10(POWER)

BAD TEACHER

6, 8 og 10

BRIDES MAIDS

4, 6.30 og 9

KUNG FU PANDA 2 3D

4 - ISL TAL

MONSTER

18:00, 20:00, 22:00

MARY AND MAX

18:00, 20:00, 22:00

THE MYTH OF THE AMERICAN SLEEPOVER

18:00, 20:00, 22:00

DRAUMALANDIÐ (ENGLISH SUBTITLES)

18:00

VILLILJÓS(ENGLISH SUBTITLES)

20:00

STRÁKARNIR OKKAR (ENGLISH SUB.)

22:00

BARA GÓÐAR MYNDIR www.bioparadis.is

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

V O R / S U M A R
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ÚTSALAN HEFST
FÖSTUDAGINN 1. JÚLÍ
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Laugavegi 1

Reykjavík

Sími 511 0991

www.elm.is

elm@elm.is
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JÓHANNES KARL SIGURSTEINSSON var í gær vikið úr starfi sem þjálfara meistaraflokks kvenna
hjá Breiðabliki ásamt aðstoðarþjálfara sínum Vöndu Sigurgeirsdóttur. Breiðablik er í sjöunda sæti Pepsi-deildar
kvenna með sjö stig að loknum sjö leikjum og er dottið úr leik í Valitor-bikarnum.

sport@frettabladid.is

FLOTIÐ SOFANDI AÐ FEIGÐARÓSI

ÚRSLIT
1. deild karla
Víkingur Ólafsvík - KA

2-1

0-1 Hallgrímur Mar Steingrímsson
1-1 Artjoms Goncars
2-1 Guðmundur Steinn Hafsteinsson

Haukar - HK

1-1

FÓTBOLTI Miðvikudagurinn 29.

Upplýsingar um markaskorun frá Fótbolti.net

AGAVANDAMÁL HJÁ HK Ragnar Gíslason
MYND/HAG

1. deild karla í knattspyrnu:

HK náði í stig í
Hafnarfirði
FÓTBOLTI HK-ingar náðu í dýr-

mætt stig í 9. umferð 1. deildar
karla í knattspyrnu í gær þegar
liðið gerði 1-1 jafntefli við Hauka
í Hafnarfirði. Lengi vel leit allt út
fyrir sigur heimaliðsins á gervigrasinu við Ásvelli en varamaðurinn Atli Valsson skoraði jöfnunarmarkið mikilvæga skömmu
fyrir leikslok.
Atli var einn fjögurra leikmanna sem voru teknir út úr
byrjunarliði HK frá því í síðasta
leik vegna agabrota. HK er því
enn ósigrað í deildinni í þeim
tveimur leikjum sem Ragnar
Gíslason hefur stýrt liðinu í.
Kópavogsliðið situr þó enn einmana á botni deildarinnar og
á eftir að innbyrða sinn fyrsta
sigur í sumar.
Úrslitin hljóta að vera mikil
vonbrigði fyrir Magnús Gylfason og lærisveina hans. Með sigri
hefðu Haukar komist upp að hlið
Selfyssinga í 2. sæti deildarinnar.
Í Ólafsvík unnu heimamenn
góðan 2-1 sigur á KA. Með sigrinum skutust Víkingar upp í 5.
sæti deildarinnar með tólf stig
en Norðanmenn færðust niður í
tíunda sæti.
Umferðinni lýkur í kvöld með
fjórum leikjum.
-ktd

Lið 8. umferðarinnar
Markvörður
Srdjan Rajkovic, Þór
Varnarmenn
Skúli Jón Friðgeirsson, KR
Mark Rutgers, Víkingur
Guðmundur Reynir Gunnarsson, KR
Miðjumenn
Gunnar Örn Jónsson, KR
Haukur Páll Sigurðsson, Valur
Björn Daníel Sverrisson, FH
Hilmar Geir Eiðsson, Keflavík
Sóknarmenn
Kristinn Steindórsson, Breiðabliki
Tryggvi Guðmundsson, ÍBV
Dylan Macallister, Breiðabliki

Opna Örninn
Golfverslun/Cleveland
- Srixon mótið
Texas Skramble 2. júlí
Golfklúbbur Selfoss.
Skráning á golf.is
Golfklúbbur Selfoss
Sími 482-3335
Email: gos@heima.is

júní 2011 er svartur dagur í
íslenskri knattspyrnusögu. Þá
hrundi íslenska karlalandsliðið
niður í 122. sætið á styrkleikalista
alþjóða knattspyrnusambandsins.
Versti árangur Íslands á listanum fram að þessum degi var 117.
sæti. Ekki er hægt að segja að listinn sé marklaus. Hann tekur mið
af árangri landsliðanna og árangur Íslands síðustu ár er nákvæmlega enginn.
Ísland er þess utan í 48. sæti af
53 Evrópuþjóðum, sem er hörmuleg niðurstaða.
Ólafur Jóhannesson hefur stýrt
landsliðinu í 1.341 dag, eða þrjú ár,
átta mánuði og tvo daga. Árangur
Ólafs er ótrúlega lélegur. Einn
sigur í fimmtán mótsleikjum!
Ólafi hefur einnig tekist að
skrá sig í sögubækurnar með því
að vera fyrsti landsliðsþjálfarinn
í sögu Íslands sem er án sigurs í
níu mótsleikjum í röð. Eini sigur
Ólafs í mótsleik kom 15. október
árið 2008.

Hrun A-landsliðs karla undir stjórn Ólafs Jóhannessonar
70
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1-0 Björgvin Stefánsson
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hefur um nóg að hugsa.

Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu er opinberlega komið í ruslflokk knattspyrnulandsliða. Liðið situr
í 122. sæti á styrkleikalista FIFA og hefur aldrei verið neðar á listanum. Smáríki á borð við Færeyjar og
Liechtenstein, sem Ísland hefur litið niður á hingað til, eru komin upp fyrir Ísland á FIFA-listanum.
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Formaðurinn stendur þétt við bak
þjálfarans
Ólafur er aftur á móti í þeirri einstöku aðstöðu að yfirmaður hans,
Geir Þorsteinsson, er hundtryggur. Formanni KSÍ virðist vera slétt
sama þótt landsliðið sé í frjálsu
falli. Hann hefur sýnt ótrúlegt
ábyrgðarleysi með því að taka ekki
í taumana. Þess í stað flýtur hann
sofandi að feigðarósi á meðan skip
Ólafs sekkur. Áhuginn á landsliðinu er fyrir vikið í sögulegu lágmarki og skal engan undra.
Geir hefur ítrekað lýst því yfir
að Ólafur muni klára undankeppnina, sama hvað raular og tautar.
Það er með hreinum ólíkindum.
Það er nákvæmlega ekkert sem
styður það að Ólafur haldi áfram
með liðið. Ólafur þekkir ekki
heldur sinn vitjunartíma og hefur
engan áhuga á að gera íslenskri
knattspyrnu þann greiða að hætta.
Launaseðillinn frá KSÍ virðist
skipta hann meira máli en framtíð A-landsliðsins. Ef hann bæri
virðingu fyrir framtíð landsliðsins

GEIR ÞORSTEINSSON OG ÓLAFUR JÓHANNESSON Bera ábyrgð á slöku gengi íslenska A-landsliðsins. Hvorugum dettur í hug að

axla ábyrgð á hörmulegu gengi liðsins.

væri hann hættur. Það er flestum
löngu ljóst að hann hefur ekkert
fram að færa lengur til liðsins.
Ábyrgð Geirs í hruninu er mikil.
Það er hans að taka í taumana og
ráða faglega í lykilstöður. Hvorugt hefur hann gert. Framtíðarsýn hans virðist þess utan ekki
vera nein. Sinnuleysið er algjört og
stefnan engin. Íslenska karlalandsliðið er stefnulaust rekald.

Á leið í neðsta styrkleikaflokk
Þetta frjálsa fall landsliðsins hefur
gert það að verkum að íslenska
landsliðið verður væntanlega í
neðsta styrkleikaflokki þegar
dregið verður í riðla fyrir undankeppni HM 2014. Það er því ekki
verið að auðvelda verkið fyrir gullkynslóðina sem er að koma upp.
Það verður ekki auðvelt verk fyrir
hana að komast aftur inn á stórmót
ef Ísland verður í flokki ruslliða.

Ísland hefur misst þjóðir á borð
við Liechtenstein og Færeyjar
fram fyrir sig. Smáríki sem spila
á sama vettvangi og íslenska liðið.
Það er sláandi staðreynd. Ekki
er hægt að kenna peninga- og
aðstöðuleysi um þennan hörmulega árangur.

Tími kominn á erlendan þjálfara
A-landsliðið stendur á tímamótum.
Núverandi riðlakeppni er löngu
ónýt og því þætti mér eðlilegt að
byrjað væri að undirbúa liðið sem
spilar í næstu keppni. Henda úr
liðinu leikmönnum sem hafa margoft sýnt að þeir eiga ekkert erindi
í landsliðið og gefa þeim tækifæri
sem eiga að taka við. Af nægu er
að taka á þeim bænum enda er
Ísland með eitt besta ungmennalandslið Evrópu.
Einnig þarf að fara í faglega
ráðningu á þjálfara og það strax.

Ráða þarf reyndan og hæfan þjálfara sem er líklegur til þess að ná
því besta úr gullkynslóðinni sem
er að koma upp. Mitt mat er að
kominn sé tími á erlendan þjálfara. KSÍ ætti að hafa efni á reyndum og hæfum erlendum þjálfara.
Manni sem gerir hlutina á eigin
forsendum og er ekki innsti koppur í búri hjá KSÍ.
Eina spurningin er hvort Geir
ætli loksins að fara að sinna starfi
sínu af ábyrgð? Það er ábyrgðarleysi að koma landsliðinu í þessa
stöðu án þess að taka í taumana.
Ef Geir gerir það ekki núna er að
mínu mati einnig kominn tími á
nýjan formann.
UTAN VALLAR
Henry Birgir Gunnarsson
segir sína skoðun
henry@frettabladid.is

Blikinn Kristinn Steindórsson er besti leikmaður 8. umferðar Pepsi-deildar karla að mati Fréttablaðsins:

Röltir bara um völlinn og þefar af honum
FÓTBOLTI Kristinn Steindórsson

hefur farið á kostum með Breiðabliki í Pepsi-deildinni í sumar og
skorað átta mörk eða mark að meðaltali í leik. Öll mörkin hafa komið
á heimavelli en Kristinn kann
vel við sig á vellinum enda starfar hann þar. Hann segist vera í
nánum tengslum við völlinn.
„Ég mæti á völlinn, tek hálftíma
í öðrum teignum og svo hálftíma í
hinum. Síðan dvel ég aðeins inni á
miðjunni og rölti svo bara um völlinn og þefa af honum,“ segir Kristinn í léttum tón.
Blikar fóru fýluferð vestur á Ísafjörð í síðustu viku þar sem liðið
datt út úr Valitor-bikarnum gegn
BÍ/Bolungarvík. Úrslitin vöktu
mikla athygli og voru mikil vonbrigði fyrir Blika.
„Þetta var ekki alveg það sem
við bjuggumst við. Við tókum
fimmtudagskvöldið og svo föstudaginn fram að æfingu í að jafna
okkur. Svo ræddum við saman og
ákváðum að gleyma þeim leik. Það
þýddi ekkert að staldra við, því
það var leikur framundan gegn
Keflavík. Við gíruðum okkur upp í
þann leik, komum hópnum saman
og náðum flottum úrslitum,“ segir
Kristinn.
Blikar hafa verið í þjónustu hjá

Capacent síðustu tvö tímabil. Laugardaginn fyrir leikinn gegn Keflavík var hópeflisstund með fulltrúum fyrirtækisins.
„Við fórum í létta leiki og fengum hópinn til þess að vinna saman.
Þetta snýst bara um að fá menn til
þess að hugsa og tala saman. Gera
eitthvað annað en að vera bara á
æfingum,“ segir markahrókurinn.
Kristinn hefur fagnað mörkum
sínum í sumar með einkennilegri
handahreyfingu. Hann kallar fagnið „Svaninn“ sem hafi upphaflega
verið refsing eftir að hann tapaði
fyrir vini sínum, Arnari Hólm Einarssyni leikmanni Álftaness, í ballskák.
„Það var ákveðið að sigurvegarinn fengi að velja fagnaðarlæti
fyrir hinn í fyrsta leik. Hann vann
þannig að ég þurfti að taka fagnið
þá. Einhverra hluta vegna hélt ég
þessu áfram, það var að ganga vel
þannig að ég sé enga ástæðu til að
breyta,“ segir Kristinn.
Kristinn er langmarkahæstur
í deildinni og telur sig alveg geta
orðið markakóngur.
„Ég ætti að geta náð því en ég
er ekkert að hugsa sérstaklega um
það. Liðið þarf bara að ná í fleiri
stig og komast ofar í töflunni,“
segir Kristinn að lokum.
- ktd

SKORAR Á HEIMAVELLI Kristinn hefur skorað fimm mörk í átta leikjum í Kópavogi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VIÐ VERÐUM
Á SAUÐÁRKRÓKI
UM HELGINA

Á FERÐINNI
UM LANDIÐ
BYLGJULESTIN Í SUMAR
3.-5. JÚNÍ

Sjóarinn síkáti í Grindavík

5.-6. ÁGÚST

Fiskidagurinn mikli á Dalvík

10.-11. JÚNÍ Kótelettan á Selfossi

12.-13. ÁGÚST Blómstrandi dagar í Hveragerði

17.-18. JÚNÍ 200 ára afmælishátíð Jóns Sigurðssonar
á Hrafnseyri. Íslenskar dægurperlur
Helga Björns í Hörpu

20. ÁGÚST

24.-25. JÚNÍ Sólseturshátíð í Garði.
1.-2. JÚLÍ

Sauðárkrókur

8.-9. JÚLÍ

Borgarnes

15.-16. JÚLÍ

Útihátíð Bylgjunnar á Flúðum

22.-23. JÚLÍ

Franskir dagar á Fáskrúðsfirði

Afmælishátíð Bylgjunnar á Ingólfstorgi
á Menningarnótt í Reykjavík

26.-28. ÁGÚST Afmælishátíð Bylgjunnar í hljóðveri
Bylgjunnar í Skaftahlíð

BYLGJULESTIN ÞAKKAR Garðbúum frábærar
móttökur um síðustu helgi. Nú um helgina
verður Bylgjulestin á Sauðárkróki.

ÆVINTÝRAEYJAN MEÐ
HEMMI GUNN OG SVANSÍ
Á laugardaginn verður Ævintýraeyjan með
Hemma Gunn og Svansí á Bylgjunni. Boðið
verður upp á frábær tónlistaratriði og
uppákomur fyrir alla fjölskylduna.
Vertu með Bylgjunni og Olís um helgina.
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Fuglafirðingar á lágflugi í Færeyjum
KR mætir ÍF Fuglafjørður frá Færeyjum í undankeppni Evrópudeild UEFA í dag. Rúnar Kristinsson segir
KR-inga renna blint í sjóinn en Þórður Steinar Hreiðarsson, fyrrum leikmaður HB, reiknar með sigri KR.
FÓTBOLTI KR hefur í kvöld keppni í

ARFTAKINN FUNDINN De Gea mun
leysa Van der Sar af hólmi.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

De Gea kominn til Man. Utd:

Er mjög stoltur
FÓTBOLTI Manchester United gekk
í gær frá samningi við spænska
U-21 árs landsliðsmarkvörðinn
David de Gea. Hann kemur til
félagsins frá Atletico Madrid og
skrifaði undir fimm ára samning við Englandsmeistara Man.
United.
Hinn tvítugi de Gea fær það
verðuga verkefni að leysa Hollendinginn Edwin van der Sar af
hólmi hjá United en það er ansi
stórt skarð að fylla enda hefur
van der Sar verið frábær í marki
United síðustu ár.
„Ég er mjög stoltur og get ekki
beðið eftir að spila hérna. Þegar
risafélag eins og Manchester United kemur á eftir manni er maður
augljóslega mjög ánægður,“ sagði
de Gea, sem er nýbakaður Evrópumeistari með spænska U-21
árs landsliðinu.
„Þegar ég vissi af áhuga félagsins fékk ég aukahvatningu til
þess að leggja enn harðar að mér.
Það eru forréttindi að spila fyrir
félag eins og United og ég ætla að
sýna hvað í mér býr.“
Hermt er að Man. Utd hafi
greitt sautján milljónir punda
fyrir markvörðinn.
- hbg

ÍF er frá fiskibæ þar
sem fisklyktina leggur
yfir allan bæinn og knattspyrnuvöllinn líka. Ég fékk
sjokk þegar ég kom þangað
fyrst.

undankeppni Evrópudeildar UEFA
þegar liðið mætir ÍF Fuglafjørður
í Þórshöfn í Færeyjum. Liðin mætast svo aftur í næstu viku en þá á
KR-vellinum.
Rúnar Kristinsson, þjálfari KR,
segir sína menn renna blint í sjóinn enda hefur lítill tími gefist til
undirbúnings fyrir leikinn og erfitt verið að afla sér upplýsinga um
liðið.
„Við mættum FH í bikarnum á
fimmtudaginn og svo Grindavík
á sunnudagskvöldið. Það hefur
því verið þétt dagskrá hjá okkur,“
sagði Rúnar, en KR-ingar héldu
utan í gærmorgun og æfðu á
keppnisvellinum í gærkvöldi.

Hátíðarstemning hjá ÍF
Af stigatöflu Vodafone-deildarinnar í Færeyjum að dæma eru Fuglafirðingar í mikilli lægð. Liðið er í
næstneðsta sæti deildarinnar með
tólf stig eftir þrettán leiki. ÍF náði
fjórða sætinu í fyrra og fékk þannig þátttökurétt í Evrópukeppni í
fyrsta sinn í sögu félagsins. „Þrátt
fyrir slakt gengi í deildinni í ár er
þetta önnur keppni og þeir eru að
keppa í fyrsta sinn á þessum vettvangi. Það má því gera ráð fyrir
hátíðarstemningu hjá liðinu og
þeir munu sjálfsagt leggja mikið
á sig og spila af krafti eins og
Færeyingar eru þekktir fyrir. Við
þurfum að vera búnir undir það að
mæta þeim af fullri hörku,“ bætti
Rúnar við.
Þórður Steinar Hreiðarsson,
fyrrverandi leikmaður Þróttar,
þekkir vel til í Færeyjum, en hann

ÞÓRÐUR STEINAR HREIÐARSSON
FYRRVERANDI LEIKMAÐUR HB

GUNDADALUR KR-ingar leika á Gundadalsvelli í kvöld, sem er gervigrasvöllur í höfuð-

borginni Þórshöfn.

lék með HB í Þórshöfn í fyrra og
varð meistari með liðinu. Hann
fékk sig lausan nú í vor og hefur
æft með Valsmönnum að undanförnu. Þórður segir að talsvert
meiri harka sé í færeysku deildinni en þeirri íslensku og að ÍF sé
þekkt fyrir mikla baráttu.

Færeyski boltinn miklu harðari
„Það eina sem þeir gera út á er
að slást og berjast. Ég var reglulega spurður hvort íslenska deildin væri ekki miklu harðari en sú
færeyska en færeyski boltinn er
miklu, miklu harðari. Með tilkomu
knattspyrnuhúsanna hér heima
hefur boltinn á Íslandi breyst

MYND/ARNE LIST

mikið og leikmenn eru mun teknískari en áður,“ sagði Þórður og
sagði lið utan Þórshafnar sérstaklega hörð í horn að taka.
„ÍF er frá fiskibæ þar sem fisklyktina leggur yfir allan bæinn og
knattspyrnuvöllinn líka. Ég fékk
sjokk þegar ég kom þangað fyrst,“
sagði hann og hló. „En leikmenn
liðsins hika ekki við að keyra í
andstæðinginn og komast oft langt
á því. Þeir gætu lent í vandræðum
í þessum leik ef dómarinn tekur
hart á brotunum.“

Mun slakara lið en í fyrra
Hann ítrekar þó að liðið virðist
vera mun slakara nú en í fyrra. „Í

fyrra voru þeir góðir en arfaslakir
í ár. Liðið missti marga leikmenn
í vetur og hefur í raun ekki fengið mikið í staðinn. Það er í tómum
vandræðum í neðri hluta deildarinnar nú en liðin þar eru talsvert
lakari en þau í efri hlutanum. Það
er talsverður getumunur á milli
efsta liðsins og þess neðsta. Ég
fékk símtal frá leikmanni KR um
daginn þar sem hann spurði mig
um liðið og sagði ég honum að með
öllu réttu ætti þetta að vera bókaður sigur hjá KR.“

Passa upp á hugarfarið
Rúnar er þó spar á stóru orðin og
leggur þeim mun meiri áherslu
á að leikmenn liðsins mæti með
réttu hugarfari til leiks í kvöld.
„Menn þurfa að gera sér grein
fyrir því að það þarf að hafa fyrir
öllum sigrum, sama við hvaða lið
er verið að spila og frá hvaða landi.
Innst inni gæti leynst sú trú hjá
leikmönnum að þetta gæti orðið
auðvelt hjá okkur en það er okkar
þjálfaranna að sjá til þess að við
föllum ekki í þá gryfju að vanmeta
andstæðinginn.“ eirikur@frettabladid.is

Hverjir komast áfram?
8 liða úrslit karla og kvenna
Konur
fös. 01. júl

18:00

Fylkir - FH

Fylkisvöllur

fös. 01. júl

19:15

KR - Grindavík

KR-völlur

fös. 01. júl

19:15

Stjarnan - Valur

Stjörnuvöllur

lau. 02. júl

16:00

ÍBV - Afturelding

Hásteinsvöllur
HEITUR MEÐ GRÍMUNA Tryggvi Guðmundsson skoraði tvö mörk með grímuna á
Vodafone-vellinum um daginn.
FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

ÍBV spilar Evrópuleik á Vodafone-vellinum í kvöld:

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Karlar
lau. 02. júl

16:00

Þór - Grindavík

Þórsvöllur

sun. 03. júl

14:00

BÍ/Bolungarvík - Þróttur R. Torfnesvöllur

sun. 03. júl

17:00

Fjölnir - ÍBV

Fjölnisvöllur

sun. 03. júl

20:00

KR - Keflavík

KR-völlur

LLINN!
ALLIR Á VÖ

Niðurlægjandi að þurfa
að spila leikinn í bænum
FÓTBOLTI „Þetta er stór stund fyrir

okkur hjá ÍBV en það er ekki hægt
að neita því að það er niðurlægjandi að þurfa að koma í bæinn til
þess að spila Evrópuleik,“ sagði
Heimir Hallgrímsson, þjálfari
ÍBV, en hans lið tekur á móti írska
liðinu Saint Patrick’s í Evrópudeildinni í kvöld. Leikurinn fer
fram á heimavelli Vals, Vodafonevellinum.
Heimavöllur ÍBV, Hásteinsvöllur, uppfyllir ekki skilyrði fyrir
Evrópuleiki og því urðu Eyjamenn
að koma í bæinn til að spila. Eyjamönnum hefur engu að síður gengið vel á Vodafone-vellinum, þannig að þeim líður ekkert sérstaklega
illa þar.
„Þetta er hörkuverkefni. Við
erum að mæta liði sem á að vera
betra en við. Þeir hafa unnið þrettán leiki í röð í írska boltanum og
eru komnir á toppinn. Þetta er
svona týpískt breskt lið eins og
maður sá í svarthvítu í sjónvarpinu í gamla daga,“ sagði Heimir,

en hann hefur kynnt sér andstæðinginn vel. „Þeir spila 4-4-2 með
kraftmikla framherja. Allir leikmennirnir í liðinu eru gríðarlega
vinnusamir og kunna að setja
pressu á andstæðinginn.
Þeir eru líka harðir og renna
sér mikið. Það verður væntanlega mikið tæklað á vellinum og
kannski svo mikið að Valsmenn
sjái eftir því að hafa lánað okkur
völlinn,“ sagði Heimir léttur.
Hann er hæfilega bjartsýnn
fyrir leikinn og segir að sínir
menn verði að spila vel.
„Við verðum að halda boltanum á jörðinni og vera mjög klókir í okkar aðgerðum. Við fórum í
háloftaspyrnur gegn Stjörnunni
um daginn og það gengur ekki.
Við verðum að láta boltann rúlla
á jörðinni. Svo verðum við að sjá
hvað gerist. Ég held þetta verði
skemmtilegur leikur og vonandi
fjölmennir fólk,“ sagði Heimir, en
leikurinn hefst klukkan 18.00.
- hbg

ÚTSALA
30-70%

AFSLÁTTUR

NÁÐU ÁRANGRI. ÚTILÍF – HOLTAGÖRÐUM. GLÆSIBÆ. KRINGLUNNI. SMÁRALIND. WWW.UTILIF.IS
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DAGA Á ÁRI eru laxveiðar leyfðar á Íslandi, samkvæmt
lögum. Fiskistofu er heimilt að framlengja þann tíma í allt að
120 daga þar sem veiðar byggja á seiðasleppingum.

84

KLUKKUSTUNDIR Í VIKU hverri
skal lax vera friðaður fyrir allri veiði.

FLUGAN

golfogveidi@frettabladid.is

HKA SUNRAY

Skæð laxafluga
Þessi útfærsla Sunray Shadow
er kennd við hönnuð hennar,
Henrik Kassow Andersen hjá
Zpey.
Flugan hefur einnig gengið
undir öðrum nöfnum, svo sem
Bismóm, Skandi Sunray o.fl.
Túpan er til hnýtt á plaströr
en einnig á álrör, allt eftir því
hve ofarlega í vatni hún á að
veiða.
HKA Sunray er fáanleg í
ýmsum litum og hefur reynst
frábærlega undanfarin ár í
ýmsum laxveiðiám hér á landi,
ekki síst í Rangánum.

UPPSKRIFT
■ Ál eða plaströr
■ Tvinni - Svartur UNI 6/0
■ Búkur - Mylar
■ Vængur - Undir er appelsínugult

hrosshár, og nokkrir glitþræðir.
Efri hluti vængs er svartlitað
hrosshár og fanir af páfuglsfjöður.
Haus er málaður appelsínugulur
með álímdum eða lökkuðum
augum.
Mynd og uppskrift af Flugan.is

Á BÖKKUM FREMRI-LAXÁR Fyrsta hollið í sumar veiddi yfir 200 urriða. Gríðarlegt magn er af fiski og margir fá mikið af smásilungi. Hins vegar ná margir vænum urriða í
tugatali. Myndin sýnir glöggt að vel fer um straumönd í Fremri.
MYND/ERIC DOS SANTOS

Þúsund urriðar á eina stöng
Allir stangveiðimenn vita að Laxá á Ásum er ein gjöfulasta laxveiðiá landsins. Færri vita að í vatnakerfinu
er eitt af bestu silungsveiðisvæðum landsins. Fremri-Laxá á Ásum gefur þúsundir urriða á hverju sumri.

Framkvæmdir í Andakílsá:

Varnargarður
gegn flundru
Settur hefur verið upp varnargarður í Andakílsá til að spyrna
við mikilli fjölgun flundru, flatfiski af kolaætt sem mjög hefur
fjölgað hér á síðustu árum. Þessi
vágestur á greiða leið að hrygningarsvæðum árinnar að sögn
Kristjáns Guðmundssonar, formanns árnefndar.
Fyrsti laxinn kom úr Andakílsá
á mánudag. Var þar á ferðinni 82
sentimetra hrygna sem veiddist
um miðbik árinnar eða fyrir ofan
garðinn. Mjög líklegt verður að
telja, og sér í lagi í ljósi þess að
fyrsti laxinn fékkst ofan við garðinn, að þar sé kominn álitlegasti
veiðistaður, segir á vef SVFR. - shá

AF BAKKANUM

FLUNDRUVARNARGARÐUR Árnefndarmenn hafa miklar áhyggjur af flundru í
ánni.
MYND/KRISTJÁN GUÐMUNDSSON

Allir sem veiða á stöng þekkja
Laxá á Ásum sem eina gjöfulustu laxveiðiá Íslands og reyndar heims þegar veiði er deilt á
stöng. Hins vegar eru það færri
sem vita að í vatnakerfinu er líka
ein gjöfulasta silungsveiðiá landsins, Fremri-Laxá á Ásum.
Hólmgeir Elías F losason,
umsjónarmaður veiðileyfasölu í
Fremri-Laxá, segir að áin geymi
ótrúlegt magn af urriða sem geri
hana góðan kost fyrir dellukarla
en ekki síður fjölskyldufólk. „Áin
er mjó og tiltölulega vatnslítil
svo hættur eru ekki eins margar og við margar aðrar veiðiár á
Íslandi. Þetta sést líka vel á þeim
hópum sem koma til okkar. Það
eru fjölskyldur sem hafa komið ár
eftir ár í áratugi. Oft má sjá alla
aldurshópa saman við ána sem er
stórkostlegt,“ segir Hólmgeir.
Hólmgeir segir að til standi að
bæta aðstöðuna með nýju veiði-

Urriðaveiðin 2010
Tíu hæstu urriðaveiðisvæðin 2010
1. Veiðivötn
19.079
2. Laxá í Þing. ofan Brúa
3.988
3. Fremri-Laxá á Ásum
3.376
4. Vatnsdalsá
2.794
5. Reykjadalsá
2.305
6. Vatnamót
1.376
7. Litlaá
1.038
8. Steinsmýrarvötn
1.027
9. Grenlækur
905
10. Húseyjarkvísl
868

Veiðin er oft ævintýraleg og fiskur á í
hverju kasti.
HÓLMGEIR ELÍAS FLOSASON

húsi en veitt er á tvær til þrjár
stangir í ánni. „Veiðin er oft ævintýraleg og fiskur á í hverju kasti.
Það dregur fjölskyldur með unga

veiðimenn til okkar því erfitt er
að finna álitlegri kost til að byrja
að kasta flugu. Áin er lítil og fiskur alls staðar.“ Hólmgeir segir að
veiðistaðir séu fjölbreyttir, bæði
strengir og lygnur. Yfirleitt sé áin
frekar grunn en dýpri hyljir inn
á milli.
Vatnakerfið er óvenjulega
gjöfult. Ein skýring þess er að
áin rennur á milli tveggja stöðuvatna sem bæði eru matarkistur
miklar. Fremri-Laxá rennur úr
Svínavatni til Laxárvatns, sem
myndaðist eftir að Laxá á Ásum
var virkjuð árið 1930. Laxá á
Ásum fellur svo áfram úr Laxárvatni niður í Húnavatn þar sem
hún sameinast affalli Vatnsdalsár. Saman falla þær til sjávar um
Húnaós.
Af urriðaveiðisvæðum þar sem
stangveiði var stunduð árið 2010
veiddust flestir urriðar í Veiðivötnum alls 19.079. Næstflestir

urriðar veiddust í Laxá í Þingeyjarsýslu ofan Brúa 3.988 og þriðja
mesta urriðaveiðin var í FremriLaxá með 3.376 fiska.
Það segir aðeins hálfa söguna
því skýrslur Veiðimálastofnunar sýna að algeng veiði í FremriLaxá er á bilinu 4.000 til 5.500
fiskar. Mesta veiði fór yfir 7.000
fiska fyrir nokkrum árum, að
sögn Hólmgeirs. Þá skyggir það
ekki á veiði í Fremri-Laxá að þar
veiðast 60 til 90 laxar á hverju
ári.
Sú saga hefur verið útbreidd að
urriðinn úr Fremri-Laxá sé allur
smár en það stenst einfaldlega
ekki skoðun. „Ekki veit ég hvaðan þetta er komið en þeir sem þar
veiða vita að áin geymir mikið af
stórum urriða. Í fyrra var stærsti
fiskurinn sem ég heyrði af átta
pund en ég hef heyrt að stærsti
urriði sem áin hefur gefið hafi
verið 17 pund.“ svavar@frettabladid.is

Fín opnun í Stóru-Laxá í Hreppum

Von á góðu í Breiðdalsá á morgun

Stóra-Laxá í Hreppum var opnuð á þriðjudag og laxinn er mættur upp á
svæði 4. Fyrsti dagurinn gaf þrjá laxa, allt tíu til tólf punda hrygnur. Þær
tóku allar flugu og var sleppt eins og reglur gera ráð fyrir. Tvær hrygnur
komu af Skerinu, þar sem fimm stórlaxar lágu. Einn sýnu stærstur. Svæði 1
og 2 og svæði 3 verða opnuð 7. júlí.
- shá

Breiðdalsá opnar á morgun og allar líkur eru á að ævintýri bíði þeirra
sem fyrstir kasta flugu á þeim bænum. Sigurði Árnasyni, sem var að
vinna við laxastigann í Efri-Beljanda, varð litið út á breiðuna og sá
lax bylta sér. Við nánari skoðun kom í ljós að hylurinn var fullur af
stórlaxi. Neðri-Beljandi var einnig fullur af fiski.
- shá

FRÍ LEGUGREINING

O G FA G L E G R Á Ð G J Ö F
Smiðjuvegi 2
Kópavogi
Sími 544 2121
www.rumgott.is
Opið virka daga frá kl. 10-18
og laugardaga kl. 11-16
Löggiltir dýnuframleiðendur
– Starfandi í 60 ár

ÓDÝRT Í ÚTILEGUNA
Flugnanet
með hatti

2.499kr

Vatnskútur
Verð frá

499

kr

29.999kr
Legghlífar
Verð frá

2.999kr

Brauðrist

999kr

Vindsæng

1.999kr

Göngu
st. 36-4

14.999kr

9.999

kr

29.999kr

16 stál 3
Regular-fle
g
• Járn, fleyg
5-9 jjárn, o
Tvö fleygjá
ygj
True-tempp
• Blendingar
Tvö stál re
24° Regula
24
• Pútter
2-ball pútte
p
soft-feel gr
• Poki
8 hólfa skipp
tvöföldd axla
vandaðar h
vandað

é
i-matrix 3 tré, 16°
i-matrix rescue 4 tré, 24°
ow-torque grafítskaft
árn
-Sw jjárn
Low-torque grafítskaft
útter
Milled-Faced pútter
oki
14 hólfa skipting,
p
9 vasar,
axlaról, rregnhetta,
g
vandaðarr hlífar fyrir
trékylfur

14.999

kr

LVÖRUR
Verð frá

199

kr
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> Jessica Simpson

Hálftími er heil eilífð í nóttinni

„Ég er svo mikil ljóska. Það er út í hött
fyrir mig að vera með dökkt hár.“
Jessica Simpson leikur í rómantísku
gamanmyndinni Blonde Ambition, sem
byggð er á Óskarsverðlaunamyndinni
Working Girl. Fer hún með
hlutverk smábæjarstelpu sem
flytur í stórborgina með stóra
framadrauma. Í fyrstu gengur
allt á afturfótunum en fyrr en
varir er hún komin í draumastarfið og ástin bankar upp á.
Myndin er sýnd á Stöð 2 Bíói
kl. 20.

Maður horfir ekki mikið á sjónvarp á sumrin þegar sólin hangir lengi
á lofti, dagurinn er nær endalaus og fátt huggulegra en að sitja úti á
svölum á tásunum í andvara næturinnar og kannski lesa í bók. Það
kom mér þess vegna skemmtilega á óvart þegar Ríkissjónvarpið tók upp á því að færa útvarpsþátt um
kvikmyndir í sjónvarp á þann tíma þegar fæstir eru
u
nálægt skjánum.
Kviksjá er góður þáttur. Hann reynir ekki að
gera neitt nýtt heldur fer um margplægðan
akur þar sem rithöfundar, tónlistarmenn og
leikstjórar ræða um sköpunarverk sín. Mér
hefur alltaf fundist skemmtilegra að hafa slíka
þætti í sjónvarpi en útvarpi þar sem gaman er að
sjá viðfangið fyrir framan myndavélina með alla sína
kæki.
Þátturinn hóf göngu sína á skjánum fyrir hálfum mán-

STÖÐ 2
15.10 Golf á Íslandi (4:14) (e)
15.40 Tíu fingur (9:12)
16.40 Skassið og skinkan (13:20)
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Geymslan
18.25 Dýraspítalinn (7:10)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Önnumatur frá Spáni – Skinka
(7:8) (AnneMad i Spanien)

20.40 Sönnunargögn (1:13) (Body of
Proof) Bandarísk sakamálaþáttaröð. Meinafræðingurinn Megan Hunt fer sínar eigin leiðir í starfi og lendir iðulega upp á kant við yfirmenn sína. Aðalhlutverkið leikur Dana Delany.

21.30 Tríó (4:6) Ný íslensk gamanþáttaröð. Tilvera blaðberans Friðberts og líksnyrtisins Þormóðs fer öll á annan endann þegar
ungt og glæsilegt par flyst í íbúðina á milli
þeirra í raðhúsi í Mosfellsbæ. Höfundur og
leikstjóri er Gestur Valur Svansson.

22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Glæpahneigð (Criminal Minds IV)
23.05 Kviksjá (Bíódagar)
23.10 Bíódagar (e)
00.35 Kviksjá
00.40 Kastljós (e)
01.05 Fréttir (e)
01.15 Dagskrárlok

08.00 According to Spencer
10.00 More of Me
12.00 Pétur og kötturinn Brandur 2
14.00 According to Spencer
16.00 More of Me
18.00 Pétur og kötturinn Brandur 2
20.00 Blonde Ambition
22.00 30 Days Until I‘m Famous
00.00 Vantage Point
02.00 Street Kings
04.00 30 Days Until I‘m Famous
06.00 Make It Happen

SKJÁR EINN

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 Sjálfstætt fólk
10.55 The Mentalist (2:23)
11.45 Gilmore Girls (1:22)
12.35 Nágrannar
13.00 Mozart and the Whale
14.45 The O.C. 2 (16:24)
15.30 Sorry I‘ve Got No Head
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons
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 (19:22)
19.40 Modern Family (12:24)
20.05 Grillskóli Jóa Fel (3:6)
20.40 Amazing Race (7:12) Fjórtánda

18.15 F1: Við endamarkið Keppni helgarinnar í Formúlu 1 kappakstrinum krufin til
mergjar.
18.45 Pepsi-mörkin Hörður Magnússon,
Hjörvar Hafliðason og Magnús Gylfason gera
upp leikina í Pepsi-deild karla. Öll mörkin og
umdeildu atvikin eru skoðuð og farið yfir það
sem vel er gert og það sem betur mátti fara
hjá leikmönnum, dómurum og þjálfurum.

20.00 Shellmótið Sýndar svipmyndir frá
Shellmótinu 2011 í Vestmannaeyjum þar
sem knattspyrnustjörnur framtíðarinnar láta
ljós sitt skína. Það eru strákar í 6. flokki sem
keppa á Shellmótinu en 104 lið eru skráð til
leiks í ár.

20.45 Sterkasti maður Íslands Sýnt frá
keppninni um nafnbótina Sterkasti maður Íslands, þar sem allir helstu kraftajötnar landsins taka á öllu sem þeir eiga.

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.40 Dynasty (6:28)
17.25 Rachael Ray
18.10 My Generation (1:13) (e)
19.00 Million Dollar Listing (9:9)
19.45 Whose Line is it Anyway?
20.10 Rules of Engagement (8:26)
Bandarísk gamanþáttaröð um skrautlegan
vinahóp.

20.35 Parks & Recreation (8:22)
Bandarísk gamansería með Amy Poehler í
aðalhlutverki. Chris snýr aftur til Pawnee með
nýtt starf upp í erminni.

European Poker Tour þar sem mætast allir
bestu spilarar heims.

21.00 Running Wilde (4:13) Bandarísk
gamanþáttaröð frá framleiðendum Arrested Develpment. Steve og Emmy vinna nú
saman að því að koma Puddle aftur saman
við kærastann.

22.20 Enski deildabikarinn: Arsenal -

21.25 Happy Endings (4:13) Bandarísk-

Birmingham Útsending frá úrslitaleik enska
deildarbikarsins. Það eru Arsenal og Birmingham City sem eigast við á Wembley.

ir gamanþættir. Alex og Dave eru par sem á
frábæran vinahóp. Foreldrar Max eru í heimsókn og reynir vinahópurinn að sannfæra
hann um að segja foreldrum sínum að hann
sé samkynhneigður.

21.30 European Poker Tour 6 Sýnt frá

21.50 Law & Order: Los Angeles
(15:22) Bandarískur sakamálaþáttur um störf
rannsóknarlögreglumanna og saksóknara í
borg englanna, Los Angeles.

þáttaröðin af kapphlaupinu mikla þar sem
keppendur þeysast yfir heiminn þveran og
endilangan með það að markmiði að koma
fyrstir í mark og fá að launum eina milljón
dala.

21.25 NCIS (21:24) Spennuþáttaröð sem
er í röð þeirra allra vinsælustu í Bandaríkjunum og fjallar um sérsveit lögreglumanna sem
starfar í Washington og rannsakar glæpi sem
tengjast hernum eða hermönnum á einn
eða annan hátt.
22.10 Fringe (19:22) Þriðja þáttaröðin
um Oliviu Dunham, sérfræðing FBI í málum
sem grunur leikur á að eigi sér yfirnáttúrulegar skýringar. Ásamt hinum umdeilda vísindamanni Dr. Walter Bishop og syni hans Peter
rannsaka þau röð dularfullra atvika.
22.55 The Whole Truth (1:13)
23.40 Rizzoli & Isles (7:10)
00.20 Damages (6:13)
01.05 The Pacific (9:10)
02.00 Dirty Sanchez: The Movie
03.40 The Mentalist (2:23)
04.25 NCIS (21:24)
05.10 Two and a Half Men (19:22)
05.30 Fréttir og Ísland í dag

uði með sýningu þriggja stuttmynda Rúnars Rúnarssonar. Ég hafði séð
Síðasta bæinn áður og hafði gaman af að rýna í smáatriði í endursýningunni. Smáfugla og Önnu hafði ég ekki séð. Fyrrnefnda myndin var frábær.
Rúnar benti á að fyrstu tvær myndirnar væu styttri en Anna og hafi af
þ
þeim sökum verið sýndar á fleiri alþjóðlegum kvikmyndaháttíðum. Anna er um hálftími að lengd. Þótt hún hafi haldið mér
vvið efnið lengst af, enda ógurlega góð, þá neyddi líkaminn
m
mig bólið. Ég var að horfa á plúsinn, klukkan í kringum eitt
e
eftir miðnætti og lokaspjallið við Rúnar eftir. Ég veit enn ekki
h
hvernig myndin endar en vona að allt hafi farið vel.
Ég missti af Skyttum Friðriks Þórs Friðrikssonar í síðustu
vik
viku og umfjöllun um myndina en vonast til að halda mér
va
vakandi til að sjá Bíódagana hans í kvöld. Þátturinn byrjar
klu
klukkan
ellefu og verða umræður um myndina einum og
hálfum
há
tíma síðar. Frábær tímasetning ef maður á vídeótæki
og tóma spólu.

18.15 Aston Villa - Man. Utd. Útsending fra leik Aston Villa og Man. Utd.
20.00 PL Classic Matches: Tottenham
- Man. Utd., 2001

20.30 Premier League World Áhugaverður þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu og
skemmtilegum hliðum.

21.00 Copa America - upphitun Hitað
upp fyrir Copa America 2011. Þetta er í 43.
sinn sem þessi keppni er haldin. Handhafar bikarsins eru Brasilíumenn sem lögðu
Argentínumenn í úrslitaleiknum fyrir fjórum
árum, 3-0, en þá fór keppnin fram í Venesúela. Þjóðirnar 10 sem mynda knattspyrnusamband Suður-Ameríku taka þátt í mótinu
auk þess sem tvö gestalið mæta til leiks,
Mexíkó og Kosta Ríka.
21.50 Bolton - Newcastle Útsending
frá leik Bolton og Newcastle í ensku úrvalsdeildinni.

23.35 Luis Enrique Magnaðir þættir um
marga af bestu knattspyrnumönnum sögunnar en í þessum þætti verður fjallað um Luis
Enrique, fyrrum leikmann Barcelona á Spáni.

22.35 Parenthood (1:13) (e)
23.20 Royal Pains (1:13) (e)
00.05 The Good Wife (23:23) (e)
00.55 CSI: Miami (16:24) (e)
01.40 Smash Cuts (8:52) (e)
02.05 Law & Order: LA (15:22) (e)
02.50 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America
08.10 Travelers Championship (3:4)
11.10 Golfing World
12.00 Golfing World
12.50 Travelers Championship (4:4)
15.50 US Open 2008 - Official Film
16.50 PGA Tour - Highlights (23:45)
17.45 Golfing World
18.35 Inside the PGA Tour (26:42)
19.00 AT&T National (1:4)
22.00 Golfing World
22.50 US Open 2009 - Official Film
23.50 ESPN America

19.45 The Doctors
20.30 In Treatment (36:43) Þetta er ný
og stórmerkileg þáttaröð frá HBO sem fjallar
um sálfræðinginn Paul Weston sem sálgreinir skjólstæðinga sína og hlustar þolinmóður
á þá lýsa sínum dýpstu tilfinningum, vandamálum og sláandi leyndarmálum. Gabriel
Byrne hlaut á dögunum Golden Globe-verðlaun sem besti leikari í sjónvarpsþáttaröð.

21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.45 Gossip Girl (20:22) Fjórða þáttaröðin um líf fordekraðra unglinga sem búa á
Manhattan og leggja línurnar í tísku og tónlist
enda mikið lagt upp úr útliti og stíl aðalsögupersónanna. Líf unglinganna ætti að virðast auðvelt þar sem þeir hafa allt til alls en
valdabarátta, metnaður, öfund og fjölskylduog ástalíf þeirra veldur þeim ómældum
áhyggjum og safaríkar söguflétturnar verða
afar dramatískar.

22.30 Off the Map (4:13) Framleiðendur Grey‘s Anatomy færa okkur nýjan hörkuspennandi og dramatískan þátt um lækna
sem starfa í litlum bæ í frumskógum SuðurAmeríku. Sex ungir læknar bjóða sig fram til
að starfa á læknastöð í bænum af hugsjón
en líka til að flýja sín persónulegu vandamál.

23.15 Ghost Whisperer (16:22)
00.00 The Ex List (11:13)
00.45 In Treatment (36:43)
01.10 The Doctors
01.50 Fréttir Stöðvar 2
02.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

18.15 Að norðan Fjölbreyttur þáttur um
norðlenskt mannlíf.

20.00 Hrafnaþing Rætt við Jafet Ólafsson um hvort dimmir dagar séu fram
undan.
21.00 Einar Kristinn og sjávarútvegur
Umfjöllun á mannamáli um undirstöðuatvinnuveginn frá fyrrverandi ráðherra og útgerðarmanni.

21.30 Kolgeitin Sigtryggur Baldursson
fjallar um íslenska tónlist.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn

LUIS SUÁREZ
ÚRÚGVÆ

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

Copa America er einn stærsti sjónvarpsviðburður íþróttaheimsins.
Misstu ekki af leiftrandi skemmtilegri keppni margra af bestu landsliðum heims
þar sem helstu stjörnur knattspyrnuheimsins fara á kostum.

Tryggðu þér áskrift strax!

LIONEL MESSI
ARGENTÍNA

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.
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Í KVÖLD

STÖÐ 2 KL. 20.05
Grillskóli Jóa Fel
Núna býður Jói Fel upp á grillað
góðgæti úr hafinu. Meðal þess
sem fer á grillið er lax, risarækja,
humar, hörpudiskur, risahumar og
hrefnusteik.

FM 92,4/93,5
06.39 Morgunútvarp hefst 06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn 07.00 Fréttir07.03 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 Litla flugan
11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00
Fréttir 12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir 13.00 Landið sem rís 14.00
Fréttir 14.03 Heimsmenning á hjara veraldar 15.00
Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Hin hljóðu tár 15.25
Skurðgrafan 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 Fáni og flattur þorskur
19.40 Við djúpið 21.30 Kvöldsagan: Njáls saga
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20 Útvarpsperlur: Landið í þér 23.20
Tropicalia: Bylting í brasilískri tónlist 00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

11.35 The Weakest Link 12.20 Keeping Up
Appearances 12.50 ‚Allo ‚Allo! 13.25 ‚Allo ‚Allo!
14.00 ‚Allo ‚Allo! 14.35 The Weakest Link 15.20
The Weakest Link 16.10 Fawlty Towers 16.45
‚Allo ‚Allo! 17.30 Lark Rise to Candleford 18.20
Jonathan Creek 19.10 Top Gear 20.00 Jack Dee
Live at the Apollo 20.45 The Graham Norton
Show 21.30 Coupling 22.00 Top Gear 22.50
Lark Rise to Candleford 23.40 Jonathan Creek
00.30 Top Gear 01.20 Jack Dee Live at the Apollo
02.05 The Graham Norton Show 02.50 Coupling

13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10
Aftenshowet 14.00 Byggemand Bob 14.10
Hyrdehunden Molly 14.30 Vestindiens hemmelighed 15.00 Hercule Poirot 16.30 TV Avisen
med Sport 17.05 Aftenshowet 18.00 Spise med
Price 18.30 90‘erne tur retur 19.00 TV Avisen
19.25 Jersild Live 19.50 SportNyt 2011 - WHATS
ON 20.00 Vore Venners Liv 21.00 Blod, sved og
T-shirts 22.00 Trekant 22.30 Min italienske drøm
04.00 Rasmus Klump 04.05 Chiro 04.10 Den
lille røde traktor 04.20 Humf

12.05 Sommeråpent 12.50 Fysikk på roterommet
13.00 Derrick 14.00 Et land i brun saus 14.30
Hvilket liv! 15.00 Muntre glimt fra Smil til the skjulte
kamera 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 Mat i
Norden 18.00 Friidrett 18.55 Distriktsnyheter
19.30 Sommeråpent 20.15 Ekstremsport 20.30
Frihetsgudinnen 21.00 Kveldsnytt 21.15 Farlig
oppdrag 22.40 Joanna Lumley. Draumen om
Nilen 23.25 Blues jukeboks

14.00 Rapport 14.05 En svensk sommar i Finland
14.45 Livet på landet 15.15 Vid lägerelden 15.55
Sportnytt 16.00 Rapport 16.10 Regionala nyheter
16.15 Spisa med Price 16.45 Genialt eller galet
17.05 Flugor 17.10 Kulturnyheterna 17.20 Sverige
i dag sommar 17.30 Rapport 17.52 Regionala
nyheter 18.00 Svaleskär 18.30 Hundra procent
bonde 19.00 Dox 20.25 Black angels 21.10
Allsång på Skansen 22.10 Uppdrag Granskning
23.10 Rapport 23.15 The Tudors 00.10 Rapport
00.15 Undercover Boss

FLESTIR LEIKIRNIR ERU
Á BESTA TÍMA Á KVÖLDIN
Stöð 2 Sport 2 kostar aðeins

FRÁ 199 KR. Á DAG

Man Utd TV, Liverpool TV, Chelsea TV
og hliðarrásir fylgja.

ROBINHO
BRASILÍA

HERNÁNDEZ
MEXÍKÓ

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

CCP gæti orðið af hundrað milljónum
Samkvæmt frétt á vefsíðunni develop-online.net
hafa rúmlega 5.500 notendur íslenska tölvuleiksins EVE Online óskað eftir því í mótmælaskyni
að aðgangi þeirra verði lokað. Þetta myndi þýða
að CCP, sem hannar og rekur tölvuleikinn, yrði
af 115 milljónum íslenskra króna í áskriftargjöld.
Í fréttinni er vísað í skjal á netinu en það hýsir
þá notendur sem hafa óskað eftir því að aðgangi
þeirra verði lokað. „Við ætlum ekki að tjá okkur
um þetta mál fyrr en við höfum rætt við Council
of Stellar Management eða CSM. En þú getur
haft samband við fjölmiðlafulltrúa fyrirtækisins
í gegnum tölvupóst,“ segir Arnar Hrafn Gylfason, framleiðandi hjá CCP. Valeri Massey, fjölmiðlafulltrúi CCP, vísaði í tölvupósti til blaðsins
á blogg Arnars Hrafns, eveonline.com/devblog,
en tók að öðru leyti undir orð hans, fyrirtækið

„Ég hlusta mest á FM957 og
nú er lagið Give Me Everything
með Pitbull og Ne-Yo ofarlega á
lagalistanum.”
Fanndís Friðriksdóttir, leikmaður
kvennaliðs Breiðabliks í knattspyrnu og
starfsmaður Kópavogsvallar.

myndi ekki tjá sig um málið fyrr en eftir helgi.
Hún vildi því ekki staðfesta ofangreindar tölur.
Samkvæmt blogginu eiga fundirnir með hinum
svokölluðu Council of Stellar Management að
fara fram í dag og á morgun en þeir eru tengiliðir EVE Online-svæðisins við framleiðendur
leiksins.
Forsaga málsins er sú að notendur EVE Online
eru æfir vegna innanhússfréttabréfs sem lekið
var á netið. Þar kom fram sú hugmynd að notendur gætu notast við venjulega peninga til að kaupa
sér geimskip og hæfileika sem aðrir notendur
hafa eytt ómældum tíma í að byggja upp. Hugleiðingin var sett fram í fréttabréfinu í kjölfar
þess að CCP setti í sölu alls kyns aukahluti inni
í leiknum sem hafa þó engin áhrif á framgang
hans.
- fgg

ÓÁNÆGÐIR NOTENDUR Þótt gestir á Fanfest

Eve Online hafi verið sáttir þá er annað uppi
á teningnum um þessar mundir; yfir fimm
þúsund notendur leiksins hafa sagt skilið við
hann í mótmælaskyni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BIRGITTA HAUKDAL: FLYTUR MEÐ FJÖLSKYLDUNA TIL SPÁNAR

ÆTLAR AÐ VERÐA EINS
OG INNFÆDD Í BARCELONA
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Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt
og höfða til fólks á öllum aldri. Fjöldi
mismunandi sérblaða kemur út í
hverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá
h
ráðgjjöfum okkar um hvar auglýsingin
þín nær best til markhópsins.
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að geta hitt
aðra foreldra
líka aðra krakka.“
og þá hittir
hún
„Það er gott
LHÍ. „Karitas
Þórður segir
tónsmiður ára
að hafa stuðning
þá fræðslu
frá
Lóa er mitt
ungum foreldrum
upp á koma
en kærastan
sem boðið
fyrsta barn
af fleiri
mín átti tvö
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en það eru
ir vinir mínir
aða foreldra sér vel fyrir unga
við erum
ekki margbörn fyrir
nýbakmeð
en annanhvern
svo
inn sem hittist komnir með börn.
eru faglegir
fæðingarorlofi þrjú börn heima.
miðvikudag
HópurÉg er í
núna og finnst
Við erum öll er á aldrinum 18 til
ar. Hann segirfyrirlestrar eða kynning25
mjög gott
með
félagsskapinn
ganga í gegnum okkar fyrsta barn ára.
mikilvægan.
ekki síður
og að
svipaða hluti.
Það er alltaf
FRAMHALD

Á SÍÐU 4

DÆ
MI
=ddkZg



I;'%&

&"'%%

%l




KZgÂ
{Âj
g&)
#..%

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!
Ívar Örn Hansen
S: 5125429 ,
gsm 6154349
i
ivarorn@365.is
@ 6 i

Sigríður Dagný
S: 5125462,
gsm 8233344
sigridurdagny@365.is
i id d
@ 6 i

Sigríður Hallgríms
S: 5125432,
gsm 6924700
sigridurh@365.is
i id h@ 6 i

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar – mars 2011

„Við förum í ágúst og dveljum í tvö
ár,“ segir söngkonan Birgitta Haukdal, en hún og fjölskylda hennar
hafa ákveðið að flytja til Barcelona.
Í Barcelona ætlar eiginmaður
Birgittu, Benedikt Einarsson, í
nám í viðskiptafræði en hann er
lögfræðingur að mennt. Birgitta
segir að hún verði þó með annan
fótinn á Íslandi til að byrja með.
„Ég er með alls konar gigg bókuð
hér á landi og er að vinna að því
að klára plötuna mína, svo ég verð
á flakki á milli Íslands og Spánar
fyrsta hálfa árið. Þegar ég klára
þessi verkefni, stefni ég bara á
að verða eins og innfædd,“ segir
Birgitta og hlær, og útskýrir að
fyrsta verkefnið í Barcelona verði
að skrá sig í spænskuskóla. „Ég er
ekki með neinn grunn í spænsku,
en maðurinn minn fór í spænskuskóla sem unglingur og hann hefur
hjálpað mér að pikka upp eina og
eina setningu,“ segir Birgitta.
Fjölskyldan gerði sér ferð til
Barcelona fyrir tveimur vikum í
leit að húsnæði. „Við fundum okkur
íbúð í æðislega góðu hverfi. Það er
ótrúlega fallegur garður rétt hjá,
með leikvöllum og kaffihúsum og
ég er bara orðin rosalega spennt,“
segir Birgitta. Hún segist ekki vita
hvort hún ætli sér í frekara nám
ytra. „Þetta verður eiginlega bara
allt að koma í ljós. Ég þarf bara
að klára verkefni mín hér heima,
koma syninum á leikskóla og koma
fjölskyldunni almennilega fyrir úti.
En spænskuskóli er klárlega fyrsta
skrefið.“
Áður en Birgitta heldur til
Barcelona, ætlar hún að skella sér á
Mærudaga á Húsavík undir lok júlímánaðar. Þar ætlar hún að syngja
með Greifunum sem eiga aldarfjórðungsafmæli í ár. „Það verður virkilega gaman að syngja með
þeim. Þeir eru frá Húsavíkinni,
eins og ég, og við Viddi [Kristján
Viðar Haraldsson] höfum þekkst
í mörg ár og erum góðir vinir,“
segir Birgitta. Spurð að því hvaða
lög verði sungin, gefur Birgitta lítið
upp. „Ég mun allavega syngja eitt
Greifalag. Annað á eftir að koma í
ljós.“
kristjana@frettabladid.is

SEST AÐ Í BARCELONA Söngkonan Birgitta Haukdal er að flytja til Barcelona þar sem
eiginmaður hennar er á leið í nám. Fyrsta verk hennar verður að skrá sig í spænskuskóla.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Caoz segir upp átta starfsmönnum
„Það finnst engum skemmtilegt
að afhenda né fá uppsagnarbréf
og auðvitað hefðum við viljað
halda öllu þessu góða fólki. En því
miður náðum við ekki að tryggja
fjármögnun að næstu verkefnum og Þór-myndin er að klárast
í sumarlok þannig að við urðum
að grípa til þessa örþrifaráðs,“
segir Hilmar Sigurðsson, forstjóri kvikmyndafyrirtækisins
Caoz.
Átta starfsmönnum var sagt
upp hjá fyrirtækinu nýverið.
Hilmar segir þetta ekki vera
neinn heimsendi en viðurkennir að hann hefði viljað hafa
betri verkefnastöðu þegar vinnu

við teiknimyndinni Þór lýkur.
„Margt af okkar fólki er á verkefnistengdum samningum og það
lá alltaf fyrir að þetta yrði raunin
ef okkur tækist ekki að tryggja
inn fjármagn fyrir næstu myndir,“ segir Hilmar en teiknimyndin um Þór og hetjur Valhallar
verður dýrasta teiknimynd sem
íslenskt fyrirtæki hefur ráðist í
að gera.
Hilmar vill ekki gefa upp hver
þessi næstu verkefni eru en upplýsir að það sé ekkert launungarmál að Þór 2 sé inni í myndinni. „Fyrst verðum við auðvitað
að klára númer eitt, það liggur í
augum uppi.“
- fgg

DÝRASTA TEIKNIMYND ÍSLANDS

Teiknimyndin um Þór og hetjur Valhallar verður dýrasta teiknimynd í sögu
Íslands. Ekki hefur hins vegar gengið að
fjármagna næstu verkefni hjá Caoz.

Gollur

DÖMUHLÝRABOLIR MARGIR LITIR - VERÐ KR. 1.999 stk.

Kr. 2.790

Fleiri litir í búðinni

TROÐFULLT GULAHÚS
Af nýjum dömu, herra og barnafötum
Ferðahátalarar

Kr. 990

Ganga fyrir batteríum.
Snilld í útileguna.

Blómabolur

Kr. 3.999
Tveir litir

Blúnduvesti

Stuttur kjóll

9
Kr. 3.tu,99
brúnu

Kr. 6.999í

Til í svör
og hvítu

Hettupeysa

Kr. 5.990

Með hlírum. Til
bleiku og bláu

Dömubolur

Stuttur kjóll

Frá Spinair

999
Kr. 4., hvít
u og
Til í bláu
grænu

Skór fyllur hæll

Kr. 8.990

Kr. 2.290

Stuttbuxur

Kr. 4.999

Leggings

Kr. 1.999

Með belti. Til í
brúnu og hvítu

svartar

Síðerma
100% bómull

Víðar buxur

Kr. 3.999
Einnig til í dökku
hlébarðamunstri

Til í svörtu og ljósu

Útivistarbuxur

Skór

Kr. 3.990

Kr. 8.990

frá Heat

m/fylltum hæl

Sandalar

Kr. 8.990
Í brúnu eða svörtu

Fr
íú

Gönguskór

Dömupeysa

Kr. 6.990

Kr. 2.999

Herra

Til í mörgum litum

Gallabuxna
leggings

Dömupeysa

Kr. 2.999
Til í mörgum litum

Kr. 2.999
Cafe Milano

Hagkaup
Skeifunni

Sandalar

Gallabuxna
leggings

Kr. 8.990

Kr. 2.999

Kr. 3.999
Peysa m/ V
hálsmáli

. 2.999
Kr
Til í mörgum litum

Með skrauti á rist

Sandalar

Kr. 8.990

Sandalar

Kr. 8.990
Til í svörtu og brúnu

Með skrauti á rist

Opið 11–19 alla daga vikunnar, nema sunnudaga 12–17 / Sími 534 4451
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Meiri Vísir.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Vinnan aldrei langt undan
Birgitta Jónsdóttir alþingiskona
nýtur nú lífsins í borginni Delphi á
Grikklandi. Hún er að taka sér stutt
sumarfrí en segir þó að vinnan
sé aldrei langt undan. „Ég er að
fara að hitta menntamálaráðherra
Grikklands til þess að ræða hvernig
menningin í landinu hefur þróast,“
segir Birgitta, sem mun
einnig halda stutt
erindi á ráðstefnu
í borginni. „Svo
verða vonandi
mótmæli á
næstu dögum svo
maður fái nú smá
nostalgíu.“ Hún
segir landið
stórkostlegt
og söguminjarnar
á svæðinu
engu
líkar.

Gleði hjá Stef-fólki
Æðstuprestar íslensks tónlistarlífs gerðu sér glaðan dag á
þriðjudagskvöldið. Tilefnið var að
Eiríkur Tómasson er að láta af starfi
framkvæmdastjóra STEFS eftir 24
ára starf en hann hefur verið skipaður hæstaréttardómari. Eiríki voru
þökkuð góð störf yfir kvöldverði
en síðar um kvöldið valsaði góður
hópur STEF-ara inn á Næsta bar
og gerði sig líklegan til að halda
gleðinni áfram. Fyrir hópnum fór
Jakob Frímann Magnússon, formaður Félags tónskálda- og textahöfunda, en auk hans mátti þekkja
Kjartan Ólafsson
tónskáld, Aðalstein
Ásberg Sigurðsson,
Óttarr Ólaf Proppé
og Guðrúnu Björk
Bjarnadóttur sem
tekur við starfinu af
Eiríki Tómassyni.
- sv, hdm

Mest lesið
1

Nú máttu kaupa meiri bjór í
Fríhöfninni

2

Lögregla gæti hafa gert
mistök í máli barnaníðings

3

Finnur Ingólfs: Þetta er
enginn spuni!

4

Fimleikadeildin fer yfir
öryggisatriði

5

Ung fimleikastúlka illa
fótbrotin eftir trampólínslys

Yfirburðir Fréttablaðsins
á dagblaðamarkaði
staðfestir
Prentmiðlakönnun
Capacent Gallup.

72%

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

60%

Morgunblaðið

Fréttablaðið

Morgunblaðið

DV: 10% – Fréttatíminn: 37%

ALLT LANDIÐ

Fréttablaðið

29%

26%

DV: 11% – Fréttatíminn:
éttatíminn: 49%

HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ
Fréttablaðið og Morgunblaðið
kemur út sex daga vikunnar, á
meðan DV kemur út þrisvar í viku
og Fréttatíminn einu sinni.

Allt sem þú þarft

LÍFIÐ

Útsölur!

UMRÆÐAN

