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É g veit ekki hvað þetta er með mig og dýrin mín, þau eru öll svo ein tök

hegðun og lund varðar. Þegar húnflutti til Ítalí þ
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Raddlistakonan og tónskáldið Gunnlaug Þorvaldsdóttir laðar að sér fjórfætlinga í Róm.

Laðar að sér ferfætlinga í Róm

Friðarhlaupinu  hringinn í kringum landið lýkur í 
dag og verður móttaka í Ráðhúsi Reykjavíkur klukkan 
12. Hlaupið hefur staðið yfir frá 5. júlí eða í 17 daga. 
Maraþonhlauparinn Tegla Loroupe frá Keníu mun 
hlaupa síðasta spölinn með Steingrími J. Sigfússyni 
fjármálaráðherra.
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PÉTUR 
MARTEINSSON
Framtíðin er Kexið
●  Druslugangan
●  Á rúmstokknum
●  Yfirheyrslan

Reykholtshátíð 15 ára
Auður Hafsteinsdóttir er 
nýr listrænn stjórnandi 
Reykholtshátíðar.
tímamót 20 

Stríðsáraball að breskum sið
Hópur áhugafólks um Lindy-Hop 
sýnir listir sínar á Bar 46 á morgun 
og kennir réttu sporin.
allt 2

Tjú tjú
Cocoa Puffs!

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞAÐ ERU
ENGIN HÖFT Í
VIÐSKIPTUM
Á VÍSI

ÞAÐ ERUÞAÐ ERU

SKÝJAÐ MEÐ KÖFLUM  Í dag 
verður hæg suðlæg eða breytileg 
átt. Víða skýjað með köflum en 
bjartara eystra. Hiti 12-18 stig.
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GLAÐUR Á GULUM VAGNI Hallgrímur P. Gunnlaugsson, varðstjóri hjá Strætó bs., var glaður í 
bragði þegar hann tók af stað frá stoppistöð í Garðabænum í gær. Fjöldi fólks hefur ferðast með Strætó í sumar 
þrátt fyrir skerta þjónustu.    FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

DÝRALÍF Raddlistakonan og tón-
skáldið Gunnlaug Þorvaldsdótt-
ir, sem er búsett í Róm, hefur 
laðað að sér 
bæði flækings-
hunda og -ketti. 
Kötturinn Mau 
hefur hænst 
svo mikið að 
henni að hann 
reynir sem best 
hann getur að 
herma eftir 
henni í athöfn-
um daglegs 
lífs. Hann drekkur til að mynda 
úr glasi og gerir þarfir sínar í 
klósett.

Gunnlaug, eða Gulla eins og 
hún er kölluð, er þekkt fyrir að 
geta framkallað alls kyns fugla-
hljóð og ræktaði Abyssiníu- 
og Sómalíuketti á Íslandi með 
góðum árangri áður en hún hélt 
til Rómar.

- jma / sjá allt

Óvenjulegur köttur í Róm:

Köttur sem 
hagar sér eins 
og maður

GUNNLAUG 
ÞORVALDSDÓTTIR

BANDARÍKIN, AP Bandarísk stjórn-
völd ætla framvegis að reiða sig á 
einkafyrirtæki, þegar koma þarf 
geimförum til alþjóðlegu geim-
stöðvarinnar, nú þegar bandarísku 
geimferjurnar hafa verið teknar 
úr notkun.

Í staðinn fyrir að ríkið standi 
straum af þessu mun ríkið borga 
einkafyrirtækjum fargjöld fyrir 
hvern geimfara, sem sendur 
verður á loft með væntanlegum 
farartækjum.

Einnig verði einkafyrirtækjum 
greitt fyrir að senda birgðir með 
ómönnuðum geimförum.

Nokkur fyrirtæki eru þegar 
byrjuð að undirbúa sig og stefna á 
að vera tilbúin með nothæf farar-
tæki innan þriggja ára. Aðrir telja 
raunhæfara að reikna með fimm 

til tíu árum. Þangað til munu 
Rússar sjá um að ferja bandaríska 
geimfara til stöðvarinnar úti í 
geimnum, og fá greitt frá banda-

rískum stjórnvöldum fyrir hvern 
farþega.

Það var tilfinningaþrungin 
stund í stjórnstöð bandarísku 
geimferðastofnunarinnar NASA 
á Canaveral-höfða þegar síðasta 
geimferjan, Atlantis, lenti í gær. 
Haldnar voru hástemmdar ræður 
og Mike Leinbach, sem hefur haft 
umsjón með geimskotum, sagði 
fólk engan veginn geta haldið 
aftur af tárunum.

Geimferðastofnunin vonast til 
þess að fé, sem sparast við að fá 
einkafyrirtæki til þess að sjá um 
geimflutningana, geti nýst til þess 
að þróa þá tækni sem þarf til að 
senda mönnuð geimför enn lengra  
út í geiminn en áður hefur þekkst, 
og þá til að byrja með til reiki-
stjörnunnar Mars.  - gb

Bandarísk stjórnvöld hætt að þróa og reka geimferjur:

Geimferðir einkavæddar

ATLANTIS LENDIR Síðasta geimferjan 
komin til jarðar úr síðustu geimferðinni.

NORDICPHOTOS/AFP

SAMFÉLAGSMÁL „Útlendingastofn-
un er búin að fá öll þau gögn sem 
hún óskaði eftir,“ segir Þórólfur 
Gunnarsson sem hefur barist 
ötullega fyrir því að Priyanka 
Thapa, 23 ára Nepali, fái dvalar-
leyfi á Íslandi. 

Mál Priyönku hefur mikið verið í 
umræðunni frá því hún sagði sögu 
sína í Fréttablaðinu um síðustu 
jól. Priyanka kom til Íslands til að 
vinna sem barnfóstra hjá Þórólfi 
og konu hans. Hún hefur auk þess 
lagt stund á nám hjá Keili með frá-
bærum árangri.  Vistráðning henn-
ar er hins vegar runnin út og ef 
hún fær ekki dvalarleyfi á Íslandi 
þarf hún að snúa aftur heim. 

Einstæð móðir hennar á orðið 
erfitt með að framfleyta sér og fötl-
uðum syni sínum. Hún tók því til 

þess ráðs að gefa Priyönku fertug-
um manni sem hefur lofað að sjá 
fyrir fjölskyldunni.

Útlendingastofnun synjaði 
Priyönku upphaflega um dvalar-
leyfi en umsókn hennar var síðan 
tekin til endurskoðunar eftir að 

Ögmundur Jónasson innanríkisráð-
herra átti fund með forsvarsmönn-
um stofnunarinnar. Priyanka þurfti 
þá að afla frekari gagna.

„Það var mikið ævintýri að 
útvega þessi gögn. Við þurftum 
að sanna sögu hennar og koma 

með vottorð sem staðfesti and-
lát föður hennar og bróður. Faðir 
hennar dó á Indlandi svo að við 
þurftum að útvega vottorð þaðan,“ 
segir Þórólfur. Sömu sögu var að 
segja frá Nepal. „Við þurftum að 
fá mann til að fara fyrir okkur í 
þriggja daga leiðangur í lítið þorp 
þar sem fjölskyldan er skráð, það 
er fæðingarstaður þeirra. Hann 
þurfti að taka lest, rútu og labba 
svo restina,“ segir Þórólfur.

„Við skiluðum síðustu pappír-
unum í þarsíðustu viku. Þá á 
Útlendingastofnun að vera komin 
með öll þau gögn sem hún óskaði 
eftir.“  

En hvað tekur þá við? „Nú tekur 
bara það sama við – endalaus bið. 
Við vitum í raun ekki neitt,“ segir 
Þórólfur.  - kh

Bíður enn eftir dvalarleyfi
Priyanka Thapa frá Nepal sem var upphaflega synjað um dvalarleyfi á Íslandi hefur nú skilað inn öllum 
gögnum sem Útlendingastofnun bað um. Hún bíður nú milli vonar og ótta eftir svari frá stofnuninni. 

Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra hefur sett á fót starfshóp sem fjalla 
á um málefni útlendinga utan Evrópska efnahagssvæðisins. Ögmundur 
boðaði breytingar á málefnum útlendinga í kjölfar umfjöllunar Fréttablaðs-
ins um málefni Priyönku Thapa í byrjun apríl.

Verkefni starfshópsins verður að móta stefnu fyrir stjórnvöld í málefnum 
útlendinga utan EES sem leita hælis eða óska eftir dvöl á Íslandi.

 „Þessi réttindi [dvalarleyfi] hafa verið mjög vinnumarkaðstengd til þessa. 
Mér finnst mikilvægt að aðrir þættir komi ekki síður við sögu, það er sam-
félagslegar áherslur og félagslegt réttlæti,“ sagði Ögmundur við Fréttablaðið 
í gær.

Aukin áhersla á félagslegt réttlæti

Rannsóknarnefndir
Löggafinn á ekki að setja á 
laggirnar rannsóknarnefnd-
ir til að yfirfara endanlega 
úrlausn Hæstaréttar, skrifar 
Róbert R. Spanó.
umræðan 15

KR-ingar komust áfram
KR stóðst pressu Zilina í 
lokin og sló Slóvakana út.
sport 30
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Ljúffengar uppskriftir með matreiðslurjóma
er að finna á www.gottimatinn.is

Ég held að fólk sé 
ekkert að pæla í því 

að með því að grípa þessa 
kassa með sér valdi það 
öðrum tjóni.

GUNNLAUGUR KARLSSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI SÖLUFÉLAGS 

GARÐYRKJUMANNA

ÞÝSKALAND, AP Líkamsleifar nas-
istans Rudolfs Hess, sem var 
náinn samverkamaður Adolfs 
Hitler, voru grafnar upp úr 
kirkjugarðinum í smábænum 
Wunsiedel í Þýskalandi í gær-
morgun. Þær verða brenndar og 
öskunni dreift á hafi úti.

Með þessu vilja stjórnvöld 
koma í veg fyrir pílagrímsferð-
ir nýnasista að gröf Hess, og 
árleg átök lögreglu við hópgöngu 
nýnasista í bænum.

Hess var tekinn höndum árið 
1941 þegar hann kom sér einn til 
Bretlands til að reyna að semja 
frið. Hann framdi sjálfsvíg í 
fangelsi árið 1987, þá 93 ára. - bj

Þýskur nasisti grafinn upp:

Líkið brennt og 
öskunni dreift

REYKJAVÍK Íbúum og gestum við 
Bríetartorg mætir ófögur sjón; 
yfirfull öskutunna og rusl í haug-
um við hlið hennar. Íbúi sem ræddi 
við Fréttablaðið sagðist margoft 
hafa haft samband við borgaryfir-
völd, en ekkert gengi að fá tunnuna 
tæmda.

Bríetartorg er á horni Amt-
mannsstígs og Þingholtsstrætis. 
Það er kennt við Bríeti Bjarnhéð-
insdóttur, sem var frumkvöðull í 
baráttu fyrir réttindum íslenskra 
kvenna. Bríet bauð sig fram til 
Alþingis fyrst kvenna, en vegna 
nýrra laga um útstrikanir hafði hún 

ekki erindi sem erfiði. Á torginu er 
minnismerki um Bríeti.

Borgaryfirvöld hafa orðað þá 
hugmynd að sekta þá sem sýna af 
sér sóðaskap á almannafæri og 
henda rusli. Viðmælandi Frétta-
blaðsins taldi að borgin yrði að 
ganga á undan með góðu fordæmi 
og taka til í eigin ranni áður en 
aðrir sóðar væru sektaðir. - kóp

Illa gengur að fá borgaryfirvöld til að tæma öskutunnu við Bríetartorg:

Vilja sekta aðra en þrífa ekki

ÓFÖGUR SJÓN Borgaryfirvöld vilja sekta 
þá sem henda rusli á almannafæri. 
Sjálfum gengur þeim illa að tæma 
öskutunnu við Bríetartorg og gætu því 
mögulega fengið sektarmiða frá sjálfum 
sér. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LÖGREGLUMÁL Tveir veiðimenn 
voru gripnir glóðvolgir við lax-
veiðar í Grafarvogi í fyrradag. 

Mennirnir, sem eru báðir um 
þrítugt, höfðu komið sér fyrir 
undir Gullinbrú og veitt tvo laxa 
þegar lögreglan kom á vettvang.

Þeim var vinsamlegast bent á 
að veiðiskapur þeirra væri brot 
á lögum um lax- og silungsveiði. 
Lagt var hald á laxinn en veiði-
mennirnir sögðu sér til málsbóta 
að þeir þekktu ekki fiskana með 
nafni. Sjálfir áttu þeir líka í erfið-
leikum með að muna eigin nöfn og 
treglega gekk að draga þau upp úr 
þeim.

Veiðimenn stöðvaðir:

Stálust í lax 
við Gullinbrú

STJÓRNLAGARÁÐ Ákvæði um að þriðj-
ungur þingmanna geti skotið málum 
til þjóðarinnar var fellt á fundi ráðsins í 
morgun. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STJÓRNLAGARÁÐ Ákvæði um að 
minnihluti þingmanna geti kraf-
ist þjóðaratkvæðagreiðslu var 
fellt út úr drögum að stjórnar-
skrá í atkvæðagreiðslu á stjórn-
lagaþingi í gær.

Gert var ráð fyrir því að þriðj-
ungur þingmanna gæti skotið 
málum til þjóðarinnar, en sú 
tillaga var felld naumlega hjá 
ráðinu. Mikill meirihluti ráðs-
manna felldi tillögu þess efnis 
að málskotsréttur forseta yrði 
felldur niður. Samkvæmt fréttum 
Ríkisútvarpsins verða þó undan-
þegin fjárlög, fjáraukalög, lög um 
ríkisborgararétt og lög sem varða 
þjóðréttarskuldbindingar. - kóp

Kosningar hjá stjórnlagaráði:

Forseti haldi 
málskotsrétti

REYKJAVÍK Við skipulag íbúðarhverfa skal tryggt að 
fimmtungur íbúða að minnsta kosti miðist við þarfir 
tekjuminni íbúa. Þetta er á meðal þeirra tillagna sem 
finna má í drögum að nýrri húsnæðisstefnu Reykja-
víkurborgar sem lögð voru fyrir borgarráð í gær. Nú 
er hlutfall slíkra íbúa langt undir 20 prósentum.

Borgarráð skipaði starfshóp í lok síðasta árs og 
hefur hann nú skilað tillögum sínum. Hópurinn leggur 
til að leigumarkaður verði stækkaður og það verði 
skoðað hvort styrkja megi húsnæðissamvinnufélög 
og félagasamtök með því að úthluta lóðum til þeirra. 
Þannig verði hægt að bjóða ungu fólki upp á leigu- og 
búseturéttaríbúðir á viðráðanlegum kjörum. Þá verði 
skoðaðir kostir þess að borgin verði kjölfesta í lang-
tíma leigufélögum. Þannig megi byggja upp varanleg-
an og öruggan leigumarkað.

Starfshópurinn leggur einnig til að komið verði á 
fót sérstökum persónubundnum stuðningi vegna hús-
næðis. Stuðningur verði óháður því hver reki húsnæð-
ið og miðist við aðstæður og greiðslubyrði sérhvers 
leigjanda. Félagsbústaðir eiga að gegna sínu hlutverki 
áfram en gerð verði úttekt á rekstarfyrirkomulaginu 
og kannað hvort Félagsbústaðir geti sinnt félagslegu 
húsnæði á öllu höfuðborgarsvæðinu. - kóp

Tillögur að nýrri húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar kynntar í borgarráði:

Koma á varanlegum leigumarkaði

BYGGINGAR Komið verður á fót varanlegum leigu markaði í 
Reykjavík og samræma leigubætur, ef tillögur starfshóps um 
húsnæðisstefnu verða að veruleika. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MEÐ HITLER Rudolf Hess var hægri 
hönd Adolfs Hitler frá 1930 þar til hann 
féll í hendur bandamanna árið 1941.

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur framlengdi í gær gæslu-
varðhald til 12. ágúst yfir öðrum 
tveggja Black Pistons-manna, sem 
sitja inni fyrir meint ofbeldi, hót-
anir og frelsissviptingu manns.

Félaga mannsins sem skal sitja 
áfram í gæsluvarðhaldi, var gert 
að afplána 240 daga eftirstöðvar 
refsingar, en honum hafði verið 
veitt reynslulausn í september á 
síðasta ári. Sá er leiðtogi vélhjóla-
gengisins Black Pistons sem nú 
gengur undir nafninu Outlaw Pro-
spect.

Black Pistons-maður inni:

Framlengt á 
ofbeldismann

SJÁVARÚTVEGUR Gefin hefur verið 
út reglugerð sem skyldar útgerð-
ir til að koma með allan afla 
að landi. Þar er innifalið lifur, 
hausar, hryggir og afskurður. Á 
reglugerðinni eru tímatakmörk til 
aðlögunar.

Frá og með 1. september skal öll 
lifur sem til fellur færð að landi. 
Skip sem vinna afla um borð fá 
þó árs aðlögun að því. Þá skulu 
hausar af íslenskri sumargotssíld 
færðir að landi og frá og með 1. 
febrúar 2012 helmingur af þorsk- 
karfa- og grálúðuhausum. - kóp

Ný reglugerð um aukaafla:

Bæta nýtingu 
afla um borð

SPURNING DAGSINS

SAMFÉLAGSMÁL Sölufélag garð-
yrkjumanna tapar 12 til 15 millj-
ónum króna á ári vegna affalla á 
kössum sem grænmetið er flutt í 
til verslana. 

„Við ákváðum að hætta notk-
un á pappakössum og keyptum 
í staðinn græna plastkassa sem 
eru umhverfisvænir og endurnýt-
anlegir. Þeir hafa verið í notkun 
í yfir áratug en undanfarin þrjú 
ár hafa horfið um 10 þúsund kass-
ar ári. Afföllin voru miklu minni 
fyrir þann tíma,“ segir Gunnlaug-
ur Karlsson, framkvæmdastjóri 
sölufélagsins.

Að sögn Gunnlaugs sköpuðust 
vandræði í fyrra vegna skorts á 
plastkössum en félagið er með 60 
til 70 þúsund kassa í umferð. „Við 
lentum í stórvandræðum í fyrra 
því að kassarnir gufuðu hreinlega 
upp. Við þurftum að kaupa 10 til 
15 þúsund frauðplastkassa til þess 
að koma uppskerunni á markað 
því það vantaði alla kassana sem 
við vorum nýbúnir að kaupa.“

Framkvæmdastjórinn kveðst 
hafa frétt af slíkum kössum í sum-
arbústöðum þar sem þeir voru not-
aðir undir eldivið og í bílskúrum. 
„Þetta er á ótrúlegustu stöðum. 
Heilu bakaríin virðast nota þetta 
undir brauð og stóreldhús undir 
hnífapör og diska. Ég á mynd af 
svona kassa um borð í varðskipi. 
Fólk virðist grípa þetta með sér en 
gerir sér ekki grein fyrir alvöru 
málsins. Svo verða allir voðalega 
æstir og reiðir þegar við tölum um 
þessa kassa.“

Gunnlaugur segir ómögulegt að 
skrá hversu margir kassar fara 
inn og út af hverjum stað. „Það er 
ekki nokkur lifandi leið að halda 

utan um þetta. Flutningafyrirtæk-
in safna kössunum saman og koma 
með þá í þvottastöðina. Í því sam-
hengi má benda á að það skapast 
vinna við þvottinn á þessum plast-
kössum auk þess sem við komum 
í veg fyrir innflutning á allt að tíu 
gámum af einnota pappaumbúðum 
vegna notkunar plastkassanna.“ 

Hver kassi kostar 1.200 til 
1.500 krónur, að sögn Gunnlaugs. 
„Það fást sambærilegir kassar í 
til dæmis IKEA og Rúmfatalag-
ernum. Ég held að fólk sé ekk-
ert að pæla í því að með því að 
grípa þessa kassa með sér valdi 
það öðrum tjóni. Einhver þarf 
að borga þetta á endanum. Garð-
yrkjubændur greiða hærra gjald 
fyrir notkun á kössunum og svo 
leggst þetta út í verðlagið. En við 
viljum vera umhverfisvænir og 
þess vegna ætlum við ekki að fara 
að nota pappakassa á ný.“

Grænu plastkassana kaupir 
sölufélagið frá Englandi. „Þar er 
mikill fjölda kassa í umferð en 
afföllin eru bara brot af því sem 
þau eru hér,“ segir Gunnlaugur.

ibs@frettabladid.is

Tíu þúsund kassar 
hverfa á hverju ári
Garðyrkjubændur tapa árlega 12 til 15 milljónum króna vegna grænna plast-
kassa undan grænmeti sem ekki er skilað aftur. Neytendur borga tapið á end-
anum. Hafa frétt af kössunum í bílskúrum, sumarbústöðum og bakaríum. 

VINSÆLIR KASSAR Hver kassi kostar 1.200 til 1.500 krónur. Með því að skila þeim 
ekki valda menn öðrum tjóni. FRÉTTABLAÐIÐ/

Stjúri, ertu ekki hræddur um 
að menn endi á skallanum?

„Jú, en bara ef þeir fara í hár 
saman.“

Stjúri Sigurðsson hágreiðslumaður hjá 
Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar 
blandar áfengi saman við hárvökva 
svo karlmannleg lykt verði af viðskipta-
vinunum.



NÝR PEUGEOT 508

Umboðsaðilar: 

Áræðni
Öryggi  
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

221,6879
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

116,52  117,08

188,11  189,03

164,82  165,74

22,11  22,24

21,160  21,284

18,064  18,170

1,4767  1,4853

185,3  186,4

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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SÁPA OG 
VARNARKREM TIL 

DAGLEGRAR UMHIRÐU 
Á KYNFÆRASVÆÐINU
EFTIR BREYTINGASKEIÐ 

EKKI NOTA HVAÐ SEM ER...

FÆST Í APÓTEKUM, FJARÐARKAUP OG HAGKAUP

DÓMSMÁL Karlmaður á þrítugs-
aldri, Guðmundur Helgi Sigurðs-
son, hefur verið dæmdur í þriggja 
ára fangelsi fyrir hrottalega 
nauðgun. Þá var hann dæmdur til 
að greiða fórnarlambinu 1,5 millj-
ónir króna. Maðurinn var sýkn-
aður af ákæru um að hafa einnig 
nauðgað tæplega tvítugri stúlku.

Maðurinn var sakfelldur fyrir 
að hafa í apríl á þessu ári nauðgað 
konu sem hann þekkti. Jafnframt 
hefði hann neytt félaga konunnar, 
sem staddur var heima hjá henni, 
til þess að taka þátt í nauðgun-
inni. Dómurinn segir augljóst 

að Guðmundur Helgi hafi beint 
að hinum tveimur fyrirskipun-
um um kynmök sem vegna ótta 
þeirra beggja við hann reyndust 
vera valdboð sem þau hlýddu.

Maðurinn var jafnframt 
ákærður fyrir að nauðga ungri 
stúlku sem hann hafði kynnst á 
Facebook. 

Dómurinn taldi að þær ásakan-
ir sem bornar voru á hann í því 
tilfelli væru ósannaðar.

Maðurinn var að auki dæmd-
ur fyrir að hafa í fjölmörg skipti 
ekið án ökuréttinda og að hafa 
brotið önnur umferðarlög. - jss

Dæmdur fyrir að nauðga einni konu en sýknaður af annarri ákæru:

Þrjú ár fyrir hrottalega nauðgun

HÉRAÐSDÓMUR REYKJAVÍKUR Dæmdi 
manninn fyrir hrottalega nauðgun og 
fleiri brot.

LÖGREGLUMÁL Lögreglan stöðvaði 
karlmann á fertugsaldri við akst-
ur á Bústaðavegi fyrr í vikunni. 
Maðurinn, sem var bæði próflaus 
og í annarlegu ástandi, var hand-
tekinn og fluttur á lögreglustöð. 
Hann var jafnframt grunaður 
um nokkur innbrot og reyndist sá 
grunur á rökum reistur.

Eftir yfirheyrslu í fyrradag var 
maðurinn færður í héraðsdóm og 
síðan í fangelsi. Hann hefur hafið 
afplánun vegna annarra mála en 
um er að ræða eftirstöðvar fang-
elsisvistar. - jss

Próflaus og vímaður í akstri:

Síbrotamaður 
settur í fangelsi

STJÓRNSÝSLA Umboðsmaður 
Alþingis gerir ekki athugasemd 
við ráðningu Bjarna Harðarson-
ar, fyrrverandi 
alþingismanns, 
í stöðu upplýs-
ingafulltrúa í 
sjávarútvegs- og 
landbúnaðar-
ráðuneytinu. 
Á hinn bóginn 
segir umboðs-
maður Alþingis 
það hafa verið 
rangt hjá ráðu-
neytinu að neita manni, sem einnig 
sótti um og kærði ráðningu Bjarna, 
um aðgang að umsóknargögnum 
annarra umsækjenda. Þá hefði átt 
að afmarka ráðninguna við fyrir-
fram ákveðið tímabil þar sem hún 
hafi átt að vera tímabundin. 

Fram kemur að í ráðuneytinu 
var rætt um að ráðningin myndi 
vara í þrjá mánuði. Bjarni hefur 
verið í starfinu frá í fyrrahaust. 
Ráðning hans hefur verið fram-
lengd í þrígang og gildir  til 30. 
september.  - gar

Í lagi með upplýsingafulltrúa:

Átti að afmarka 
ráðningartíma

JÓN BJARNASON

HUNDAHALD Starfsmaður hjá 
Tékklandi bifreiðaskoðun varð 
fyrir því í fyrradag, að hundur 
sem var í bíl er átti að skoða, beit 
hann í höndina. Maðurinn fór á 
slysadeild þar sem búið var um 
sárið, hann sprautaður gegn stíf-
krampa og settur á pensilínkúr. 
Hann verður frá vinnu næstu 
dagana.

Birgir Hákonarson, fram-
kvæmdastjóri Tékklands, segir 
engin eftirmál verða af þessu 
önnur en þau að hér eftir verði 
bílar ekki skoðaðir fyrr en búið 
er að fjarlægja hunda úr þeim. 
Hann hafi haft samband við eig-
anda hundsins sem beit starfs-
manninn og sé hann mjög miður 
sín eftir atvikið. - jss

Var að verja bílinn:

Hundur beit 
skoðunarmann

HONGKONG Flugfélagið Cathay 
Pacific hefur nú bæst í hóp þeirra 
flugfélaga sem sett hafa bann 
við því að flatnefja hundar fái að 
fljúga með vélum þeirra.

Hin flugfélögin eru Singapore 
Airlines, American Airlines, Delta 
Air Lines og United Airlines. 

Ástæðan er ekki sú að þess-
ir hundar gelti eða bíti meira en 
aðrir. Þeir glíma hins vegar oftar 
við öndunarörðugleika en aðrir og 
deyja oftar vegna streitu. Und-
anfarin fimm ár hafa flatnefja 
hundar verið helmingur þeirra 
hunda sem hafa drepist í flugi.  - ibs

Á bannlista hjá flugfélögum:

Flatnefja fá 
ekki að fljúga

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

28°

19°

15°

16°

22°

21°

17°

17°

25°

19°

27°

36°

33°

16°

23°

22°

25°Á MORGUN 
8-13 m/s SV-til
 annars hægari.

SUNNUDAGUR
Áfram stíf SA-átt við 

SV-ströndina.
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BONGÓBLÍÐA 
NORÐAN- OG 
AUSTANLANDS   
Spáð er bjart-
viðri, hægum vindi 
og allt að 22°C á 
Norður- og Austur-
landi um helgina. 
Það hvessir hins 
vegar sunnan- og 
vestanlands til 
morguns með rign-
ingu annað kvöld 
og á sunnudag. 

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

STJÓRNSÝSLA Andstaða starfsmanna 
varð til þess að hætt hefur verið 
við að gera úttekt á Félagsþjónustu 
Kópavogs.

Bæjarráð samþykkti í febrúar á 
þessu ári að fá Líf og sál ehf. til að 
gera „greiningu á starfsumhverfi 
Félagsþjónustu Kópavogsbæjar,“ 
eins og segir í fundargerð ráðsins.

Undir sama lið á fundi bæjar-
ráðs var lagður 
fram og sam-
þykktur starfs-
lokasamningur 
við Hildi Jakob-
ínu Gísladóttur, 
yfirmann fjöl-
skyldudeildar. 
Áður hafði Hild-
ur verið fjarver-
andi frá Félags-
þjónustunni í 
nokkra hríð á 
launum. Ástæð-
an var sam-
skiptaörðug-
leikar Hildar og 
Aðalsteins Sig-
fússonar félags-
málastjóra. 
Fleiri starfs-
menn Félags-
þjónustunnar 
höfðu á miss-
erunum þar á 

undan hætt vegna samskiptaörð-
ugleika við félagsmálastjórann. 
Gerður var starfslokasamningur 
við einn þeirra.

„Okkur þótti ástæða til að skoða 
þetta því bæjarráðið er náttúrulega 
ekki sérstaklega hresst með það að 
það séu gerðir starfslokasamningar 

við starfsfólk. Við vorum ekki sátt 
við það,“ útskýrir Guðríður Arnar-
dóttir, formaður bæjarráðs.

Guðríður segir ætlunina hafa 
verið þá að Líf og sál tæki út sam-
skipti og starfsanda hjá Félagsþjón-
ustunni. „Þegar Líf og sál heyrði að 
það væru deildar meiningar meðal 
starfsmanna um að þessi úttekt 
færi fram þá báðust þeir undan 
verkinu,“ segir Guðríður sem þá 
átti fund með fulltrúum starfs-
manna Félagsþjónustunnar.

„Starfsfólkið upplifði þetta sem 
vantraust. Líf og sál sagði okkur 
að vegna þess að það væri ekki sátt 
um úttektina meðal starfsmanna 

þá sæju þeir ekki tilganginn með 
henni,“ segir Guðríður sem kveð-
ur úttekt af þessu tagi þar með úr 
sögunni.

Að sögn Guðríðar skilur hún það 
sjónarmið starfsmannanna að það 
hafi verið sérkennilegt að bæjar-
ráðið tæki einhliða ákvörðun um 
úttektina og kæmi þannig með 
virkum hætti inn í starfsmanna-
málin. „Auðvitað hefðum við átt að 
setjast niður með starfsfólki á fyrri 
stigum málsins og fara yfir málin. 
Ég held að það sé alveg rétt að það 
sé ágætur starfsandi á Félagsþjón-
ustunni og hef engar áhyggjur af 
því.“  gar@frettabladid.is

Hætt við úttekt eftir 
mótmæli starfsfólks
Bæjaryfirvöld í Kópavogi eru hætt við að gera úttekt á starfsandanum í félags-
þjónustu bæjarins. Úttektin var ákveðin í bæjarráði eftir að gerður var starfs-
lokasamningur við millistjórnanda. Starfsmenn töldu úttektina vera vantraust.

FÉLAGSÞJÓNUSTA KÓPAVOGS Bæjarráðið var óánægt með starfslokasamninga hjá 
Félagsþjónustunni og samþykkti úttekt á starfsumhverfinu þar. Fulltrúar starfmanna 
kváðust á móti því og úttektin var slegin af.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GUÐRÍÐUR 
ARNARDÓTTIR

AÐALSTEINN 
SIGFÚSSON

EGYPTALAND, AP Essem Sharaf, 
nýr forsætisráðherra Egypta-
lands, lofar því að afnema hið 
fyrsta neyðarlögin illræmdu, 

sem heimilar 
stjórnvöldum 
að handtaka 
mótmælendur 
og hafa í haldi 
án ákæru.

Ný ríkis-
stjórn tók við 
völdum í gær, 
undir mikl-
um þrýstingi 
mótmælenda 

sem enn hafast við hundruðum 
saman á Tahrir-torgi í Kaíró og 
krefjast umbóta.

Sharaf segist ætla að útrýma 
spillingu og lögregluofbeldi sem 
kveiktu mótmælin gegn Hosni 
Mubarak, þáverandi forseta, í 
byrjun ársins. - gb

Ný stjórn í Egyptalandi:

Lofar betri tíð 
og umbótum

ESSEM SHARAF



Gildir til 24. júlí á meðan birgðir endast.

998kr/kg.

Verð áður 1.498.-

1.819kr/kg.

Verð áður 2.599.-

599kr/kg.

Verð áður 898.-

349kr/kg.

Verð áður 449.-

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30%        

NÝTT

Lambahelgarsteik
Grand orange marineruð

1.698kr/kg.

GRÍSALUNDIR Í 
KONÍAKSKRYDDLEGI

Verð áður 2.495.-

TILBOÐTILBOÐTILBOÐ

BBQ
SÓSUR...og grillið

     glamrar

  tilbúin beint
           á grillið

128kr/stk.

BAGUETTE

Verð áður 219.-
99kr/pk.

SÉRBÖKUÐ
VÍNARBRAUÐ

Verð áður 239.-
199kr/stk.

HEILSUBRAUÐ
HAGKAUPS

Verð áður 399.-
599kr/stk.

GRILLPIZZA 
HAGKAUPS

Verð áður 798.-

Kjúklingaleggir
ferskir

Kjúklingavængir
ferskir

Grísakótilettur
kryddlegnar

TILBOÐ

Splunkunýtt  
    frá    
Egilsstöðum!

TILBOÐ

TILBOÐTILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ

Kíktu á
   úrvalið!

499kr/pk.

SÚKKULAÐI
ÍDÝFA

Verð áður 699.-
1.528kr/stk.

UNAÐSBITI BÖKUR 
& OSTAKÖKUR

Verð áður 1.798.-

679kr/pk.

COCOA PUFFS
690G

Verð áður 779.-

289kr/pk.

VÖLU
KÓKOSBOLLUR

Verð áður 334.-
289kr/pk.

RÍS KUBBAR &
BUFFALÓ BITAR

Verð áður 379.-

GRILLSÓSUR
JÓA FEL
Hvítlaukssósa, piparostasósa, 
gráðaostasósa, steikarsósa og 
mangó-karrýsósa

5 nýjar 
  tegundir!

-4 stykki  
     í pakka!
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Mín reynsla sýnir að 
veiðimennirnir koma 

aftur og aftur til Vestfjarða

FINNUR JÓNSSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI 

ICELANDIC SEA ANGLING

Geggjuð tilboð á
veiðivörum í sumar

Daiwa kaststangir           afsl
Daiwa einhendur           afsl
Daiwa rennslisstangir           afsl
Daiwa Tvíhendur           afsl
Daiwa Spinnhjól           afsl
Daiwa fluguhjól           afsl
Daiwa veiðitöskur           afsl
Frábær tilboð á Guideline veiðivörum

50%50%

30%30%
30%30%

30%
30%

50%50%

50%50%

DANMÖRK Þjóðkirkjan ver of miklu 
fé í list og menningarviðburði og 
of litlu í félagslegt starf. Þetta er 
mat nær helmings danskra sókn-
arpresta samkvæmt könnun á 
vegum Kristeligt Dagblad.

Prestur í dómkirkjunni í Óðins-
véum segir að með þessu sé þjóð-
kirkjan að grafa undan sjálfri sér.

Sóknarpresturinn og rithöfund-
urinn Gudmund Rask Pedersen 
segir málið pínlegt. Það sé beinlíns 
fáránlegt að verja fé í listir þegar 
menn viti af vesælu barni eða ein-
hverjum sem sveltur.  - ibs

Danskir prestar óánægðir:

Kirkjan ver of 
miklu fé í listir

FERÐAÞJÓNUSTA Um 760 ferðamenn 
koma til Bolungarvíkur í ár til 
að stunda frístundaveiðar, segir 
Haukur Vagnsson, framkvæmda-
stjóri Víkurbáta. Fjöldi slíkra 

ferðamanna 
hefur þrefaldast 
hjá fyrirtækinu 
í samanburði við 
síðasta ár. Það 
tók á móti 130 
ferðamönnum 
í fyrra en þeir 
verða 380 í ár.

Hann segir 
enn fremur að 
gera megi ráð 

fyrir að þessi fjöldi skili 380 millj-
ónum í tekjur til Bolungarvíkur. 
Fyrirtæki hans er einnig með ann-
ars konar ferðaþjónustu og segir 
hann að heildarfjöldi þeirra sem 
nýti sér þjónustu þess sé um 500 
og að alls komi rúmlega 900 ferða-
menn til Bolungarvíkur eða álíka 
margir og þar eru búsettir. 

Haldinn var opinn fundur í Bol-
ungarvík í síðustu viku þar sem 
bæjarbúar réðu ráðum sínum svo 
bærinn gæti með sem bestu móti 
tekið við þessum fjölda ferða-
manna. 

Elías Jónatansson, bæjarstjóri 
Bolungarvíkur, segir þennan nýja 
iðnað vera mikilvæga viðbót fyrir 
samfélagið á staðnum. „Það sem er 
einnig mjög gott við þessa ferða-
mennsku er það að ferðatíminn er 
mun lengri en þessi hefðbundni 
íslenski ferðatími af því að sjóst-
angveiðimennirnir koma fyrr á 
vorin og fara seinna á haustin,“ 
segir hann. Haukur segir að í ár 
hafi fyrstu ferðamennirnir komið í 
seinni hluta apríl og bókað sé fram 
í lok september. 

Finnur Jónsson, framkvæmda-
stjóri Icelandic Sea Angling, sem 
rær til frístundaveiða frá Bol-

ungarvík meðal annarra staða, 
segir að í heildina komi um 2.000 
ferðamenn til frístundaveiða á 
Vestfjörðum í ár en það sé um 
tíu prósenta samdráttur frá því í 
fyrra. 

„Mín reynsla sýnir að veiði-
mennirnir koma aftur og aftur 
til Vestfjarða,“ segir Finnur. „En 
flestir þeirra kjósa að skipta um 

stað og nú renna öll vötn til Tálkna-
fjarðar hjá okkur, þar hefur fjöld-
inn tvöfaldast í ár, kannski flyst 
þessi ásókn eitthvert annað á 
næsta ári.“

Víkurbátar slá ekki aðeins 
aðsóknarmet um þessar mundir því 
nýlega bættu þeir öðru heimsmeti í 
fiskisögu sína. Frægt er þegar bátur 
frá þeim kom með 219 kílóa lúðu að 
landi í fyrra, sem er heimsmet. Þá 
kom rússneskur veiðimaður, sem 
reyndar er fulltrúi Rússa í Alþjóða-
samtökum sjóstangveiðimanna, með 
20 kílóa þorsk  að landi í maí síðast-
liðnum sem er einnig heimsmet. 
„Hann var afar stoltur af þessu og 
reyndar var mikið fjallað um þetta 
í rússneskum fjölmiðlum, veit ég,“ 
segir Haukur.  jse@frettabladid.is

Bolvíkingar þéna vel 
á frístundaveiðunum
Ferðamennska tengd frístundaveiðum skilar Bolvíkingum um 380 milljónum 
á ári segir framkvæmdastjóri Víkurbáta. Telur fjölda ferðamanna sem sækir 
bæinn heim vera álíka og íbúafjöldann. Mikilvæg viðbót segir bæjarstjórinn.  

FRÍSTUNDAVEIÐIMAÐUR MEÐ MIKINN FENG Frank Petzold dró í fyrra úr Djúpinu 
þennan methlýra sem vó 20 kíló svo þetta eru gjöful mið sem allur þessi fjöldi frí-
stundaveiðimanna sækir í fyrir vestan.  MYND/RÓBERT SCHMIDT 

HAUKUR 
VAGNSSON

BRETLAND AP Breska lögreglan, sem enn er að sleikja 
sárin eftir að tveir æðstu yfirmenn hennar sögðu af 
sér vegna símnjósnahneykslis bresku síðdegisblað-
anna, hefur nú verið beðin um að rannsaka nýja hlið 
á símnjósnum blaðanna.

Grunur leikur nefnilega á því að blöðin hafi greitt 
lögreglunni fé fyrir að hafa uppi á fólki með því að 
rekja staðsetningu farsíma þess.

Þetta væri ólöglegt athæfi í Bretlandi, bæði af hálfu 
blaðanna og þeirra lögreglumanna sem hafi tekið slíkt 
að sér.

Það var Sean Hoare, fyrrverandi blaðamaður á 
News of the World, sem fyrst kom með þessar ásak-
anir, sá hinn sami og fannst látinn á heimili sínu síð-
astliðinn mánudag.

Þá var nýjum ásökunum jafnframt beint að David 
Cameron forsætisráðherra, að þessu sinni fyrir að 
láta ekki Andy Coulson, fyrrverandi ritstjóra News 
of the World, gangast undir stranga öryggisprófun 
áður en hann réð hann sem fjölmiðlafulltrúa sinn, en 
þá hefði vafasöm fortíð hans komið fyrr í ljós. - gb

Ný rannsókn tengd símnjósnum æsiblaðanna í Bretlandi:

Lögregla látin hafa uppi á fólki

KOMINN TIL BANDARÍKJANNA Fjölmiðlakóngurinn Rupert 
Murdoch er kominn til New York, þar sem hann býr og þarf að 
takast á við dómsmál. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Finnst þér að þjóðkirkjan eigi 
að greiða bætur til kvenna sem 
hafa sakað fyrrverandi biskup 
um kynferðisbrot?
JÁ  60.8%
NEI  39,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Telurðu hvalveiðar mikilvægar 
fyrir Íslendinga?

Segðu skoðun þína á visir.is

VIÐSKIPTI Mat Landsbankans á 
virði og eignum Sparisjóðs Kefla-
víkur er að eigin fé sjóðsins sé nei-
kvætt um 30 milljarða króna. Það 
er tæplega 20 milljörðum krónum 
meira en var mat ríkisins, en þar 
var eigið fé talið neikvætt um 11,2 
milljarða króna. Þetta kom fram í 
fréttum Stöðvar 2 í gær.

Samkvæmt mati ríkisins vant-
aði 19,4 milljarða króna upp á að 
sjóðurinn uppfyllti kröfur Fjár-
málaeftirlitsins um eigið fé. Nýtt 
mat Landsbankans þýðir að alls 
vantar 38 milljarða króna til að 
þær kröfur séu uppfylltar. Sam-

kvæmt frétt Stöðvar 2 þykir ljóst 
að það fé geti aðeins komið úr 
ríkis sjóði. Sjóðurinn starfar nú 
undir merkjum Landsbankans.

Kristján Kristjánsson, talsmað-
ur Landsbankans, segir, í samtali 
við fréttastofu Stöðvar 2, að þegar 
SpKef var tekinn yfir, hefðu aðil-
ar áskilið sér rétt til að leiða til 
lykta ágreining um virði útlána-
safnsins. Sérstök óháð úrskurðar-
nefnd mundi skila bindandi áliti 
þar um. Kristján segir því útilok-
að að samningurinn gangi til baka, 
enda sé hann fullfrágenginn. - kóp

Landsbankinn metur stöðu SpKef mun verri en talið var:

Tuttugu milljörðum lægra mat

SAMRUNI Samruni Landsbankans og 
SpKef var kynntur í mars. Nefnd hefur 
metið stöðu eigin fjár SpKef mun verri 
en áður var talið. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

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

nd allt. Nánari 
/dreifing

KJÖRKASSINN
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1 Hvað bárust margar 
athugasemdir við frumvarpsdrög 
Stjórnlagaráðs?

2 Hver var valin besta leikkonan 
á alþjóðlegri kvikmyndahátíð í 
Múrmansk í maí?

3 Hvað borða synir Angelinu Jolie 
eins og snakk?

SVÖR

1. 3.200  2. Kristbjörg Kjeld 3. Engi-
sprettur

- það er virkilega spennandi helgi framundan
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ððii í bílahúsum

Föstudagurinn 22.júlí : Símasviðið Hjartagarðinum Hljómalindarreit
Ultra kombóið Tómas Jónsson Metsölubrók kl. 17k
Grillveisla í boði útvarpsstöðvarinnar X-ið á Bar 11 kl. 19

Laugardaginn 23. júlí ætla verslanir, veitingastaðir, kaffihús, samtök og 
aðrir á Laugavegi Göngugötu að standa fyrir götupartýi!

 Dj Glimmer kl 15-17 og flóamarkaður 12:30-18 - fyrir framan Trúnó og Bag Barböruog Barbööruböru
Reggae tónleikar - í Hjartagarðinum
Rithöfundar og kiljumarkaður - á vegum Máls & Menningar
Klifurveggur - hjá Fjallakofanum
Harmonikkuleikari - verður í kaffi hjá Frú Berglaugu og

   Bryndís Ásmunds og gítarleikarinn Franz Gunnarsson leika lög
SalsaIceland - kennir okkur að dansa fyrir framan Santa Maria k 5 30kl 15 05:30kl 15 05:30
 Kaffigerð - hjá Te & Kaffi  Scandinavian býður upp á góðgætii
Salsatónlist við Óliver milli 18-19
Hljómsveitin Ásjón spilar draumkenda rokktónlist  í portinu mmillim

   Timberland og Krákunnar.
 Of Monsters & Men spila í Dillon garðinum
Heilsuskot - Heilsuhúsið og Lambhagi sjá um okkur
Sushi kennsla - Sushibarinn kennir okkur handtökin
Snældur og rokkar - Knitting Iceland sýnir okkur hvernig á aðað

   spinna ull og prjóna
Kynningar - ýmsir aðilar kynna sínar vörur og vinnslu
 Líf í Dead-portinu
Dj og opið hús - hjá Samtökunum 78
Dans í borg verður á vappi og fær fólk til að dansa
Hugleikur kynnir bókina Zombia hjá Mál & Menningu milli 14 og 16og 
Úr bílastæði í markaðstorg! Upplifið markaðsstemningu af bestu gerð á ÓðinstorgiÓðinstorgiio

… Verslum og njótum þar sem hjartað slær !

Götupartý í miðborginni

Ath dagskrá getur breyst sjá facebook síðu marko mar.
www.facebook.com/event.php?eid=135304473220755
www.midborgin.is - www.reykjavik.is

Sólbekkir
Hengirúm

Ljóð í trjám
Blöðrur

ÍRLAND, AP Írar hafa almennt fagn-
að harðorðri ræðu Enda Kenny for-
sætisráðherra í garð Páfagarðs, þar 
sem hann fordæmdi dræm viðbrögð 
Páfagarðs við uppljóstrunum um 
kynferðislegt ofbeldi innan kirkj-
unnar undanfarin sautján ár.

Hann sagði Páfagarð hafa gert 
lítið úr barnanauðgunum og barna-
pyntingum og skýla sér á bak við 
leyndarhjúp trúarvaldsins.

Írar taka almennt undir þessa 
gagnrýni og krefjast þess að Páfa-
garður geri loks hreint fyrir sínum 
dyrum og takist á við þennan 
óhugnað. Fréttaskýrendur og sagn-
fræðingar segja þetta jafnast á við 
byltingu á Írlandi, þar sem almenn-
ingur hefur jafnan haft mjög sterk-
ar taugar til kaþólsku kirkjunnar.

Áratugum saman hafa írskir 
stjórnmálamenn leyft kaþólsku 
kirkjunni að hafa síðasta orðið um 
lagasetningar. Gagnrýni á kirkjuna 

var nánast ávísun á tap í kosning-
um. Nú taka meira að segja kaþólsk-
ir prestar almennt undir gagnrýni 
forsætisráðherrans. 

„Yfirgnæfandi meirihluti venju-
legra presta er ótrúlega pirraður á 

því að Páfagarður viðurkenni aldrei 
mistök, vilji engar viðræður og láti 
þennan skugga hvíla yfir okkur 
öllum. Það er ekki sanngjarnt,“ 
segir Tony Flannery, leiðtogi sam-
taka kaþólskra presta á Írlandi. - gb

Írar fagna hörðum orðum forsætisráðherra síns í garð kaþólsku kirkjunnar:

Setja Páfagarði stól fyrir dyrnar

ENDA KENNY Forsætisráðherra Írlands er kominn til Brussel að ræða fjárhagsvand-
ræði evruríkjanna.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÍBÍA, AP Uppreisnarherinn 
í Líbíu segir að liðsmenn 
Múammars Gaddafís hafi skilið 
eftir sig fullt af sprengjugildr-
um í olíuvinnslumannvirkjum 
hafnarborgarinnar Brega.

„Því miður þá er Brega eitt 
allsherjar sprengjusvæði núna,“ 
sagði Mahmoud Jibril, forsvars-
maður uppreisnarmanna. Þá 
hafi liðsmenn Gaddafís einnig 
komið fyrir sprengjugildrum á 
sumum olíunámusvæðum lands-
ins.

Uppreisnarmennirnir hafa 
sem fyrr austanvert landið að 
mestu á sínu valdi og hafa sótt 
fram í hafnarborginni Brega 
undanfarna daga.

Sú sókn hefur hins vegar 
gengið hægar en ella vegna 
sprengjugildranna sem þeir 
rekast á þar. - gb

Liðsmenn Gaddafís hörfa:

Skildu eftir sig 
sprengjugildrur

VINNUMARKAÐUR Guðbjartur Hann-
esson velferðarráðherra áformar 
að setja reglugerð sem tryggir að 
þeir sem átt hafa rétt á hlutabótum 
fái fullar greiðslur í byrjun ágúst. 
Ráðherra mun leggja fram drög að 
reglugerð á næsta ríkisstjórnar-
fundi.

Á annað þúsund manns áttu 
það á hættu að fá ekki greiddar út 
atvinnuleysisbætur um næstu mán-
aðamót. Ástæðan var sú að Alþingi 
láðist að afgreiða lög um framleng-
ingu á bráðabirgðaákvæðum laga 
um hlutabætur. Stjórn Atvinnu-
leysistryggingarsjóðs lagði til við 

velferðarráðherra að viðkomandi 
yrði veittur styrkur úr sjóðnum. 
Runólfur Ágústsson er formaður 
stjórnarinnar.

Í samþykkt stjórnarinnar segir 
að „ótækt sé að mistök í störfum 
þingsins valdi því að umræddir 
einstaklingar, sem máttu treysta 
því að fá bætur sínar greiddar, 
beri með þessum hætti fjárhags-
legan skaða sem bitnar á fram-
færslu þeirra.“

Stjórnin segir að eðlilegt 
hefði verið miðað við aðdrag-
anda og stöðu málsins að ríkis-
stjórnin setti bráðabirgðalög 
til að tryggja framfærslu bóta-
þeganna. Það hefur ekki verið 
gert. Frumvarp um framleng-
ingu bráðabirgðaákvæða um 

hlutabætur verður lagt fyrir 
Alþingi í haust um leið og þing 
kemur saman. Guðbjartur segist 
á heimasíðu ráðuneytisins reikna 
með því að unnt verði að greiða 
út bætur í september samkvæmt 
lögunum.

Reglugerðin kveður á um styrk 
úr sjóðnum til þeirra sem þiggja 
hlutabætur. Viðkomandi sé 
tryggð sama fjárhæð til útborg-
unar 1. ágúst og ef um bætur 
hefði verið að ræða. Auk þess 
mun sjóðurinn greiða 8 prósent 
af styrkfjárhæð hvers og eins til 
lífeyrisjóðs hans. - kóp

Handvömm Alþingis veldur því að fjölmargir gætu misst atvinnuleysisbætur:

Hlutabætur verða greiddar út í ágúst

RUNÓLFUR 
ÁGÚSTSON

HAÍTÍ, AP Átján mánuðum eftir 
jarðskjálftann mikla, sem reið 
yfir á Haítí, hefur aðstoð frá 
Bandaríkjunum, Bretlandi, Kan-
ada, Sameinuðu þjóðunum og 
Rauða krossinum meðal annars 
skilað því, að ástandið í fangels-
um landsins hefur skánað tölu-
vert.

Fangelsin á Haítí voru alræmd 
fyrir einstaklega slæman aðbún-
að fanga, svo annað eins þekktist 
varla á byggðu bóli.

Meira en fjögur þúsund fangar 
sluppu úr fangelsum landsins 
þegar jarðskjálftinn reið yfir, en 
nærri þúsund þeirra hafa verið 
handteknir á ný.

Meðan endurbætur þessar eru 
gerðar á fangelsunum þurfa hins 
vegar tugir þúsunda íbúa lands-
ins enn að búa í hreysum vegna 
húsnæðiseklu. - gb

Fjárhagsaðstoð til Haítí:

Fangelsin hafa 
loksins skánað

GUÐBJARTUR 
HANNESSON

VEISTU SVARIÐ?
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Kræsingar & kostakjör UPPSKRIFT AÐ   
EINFÖLDU ÆVINTÝRI

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

Tilboðin gilda 21. - 24. júlí 
eða meðan birgðir endast
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PEACOCK 220,-

MÝSLA 220,-

KRÓKUR  220,- KILLER   220,-

FLÆÐARMÚS 290,-

NOBBLER 290,-

HÓLMFRÍÐUR  290,-

BLACK GHOST 290,-

ALMA RÚN 220,-

TOBIE 
frá 299,-

BLEIKJUSPINNER
299,-

ESJA 
395,-

BAULA
395,-

HENGILL
395,-

DYNGJA
395,-

FAXI 
395,-

LAKI
395,-

KATLA
395,-

SNÆLDA
595,-

DEVON
595 ,-

WATSON FANCY 220,-

KRÓKHÁLSI 5 - 110 REYKJAVÍK - SÍMI 517 8050
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SILUNGAFLUGUR Á FÍNU VERÐI

SPÚNAR Á BÆJARINS BESTA VERÐI?

   BEITAN Í VEIÐI FERÐINA 

ORMAR OG MAKRÍLL

ÓDÝRU SPÚNARNIR EINNIG Á

VEIDIMADURINN.IS

DÝRAHALD „Almennt séð tel ég að notkun hefðbund-
inna lyfja eigi að ráðast af þörf og aðstæðum hverju 
sinni.“

Þetta segir Gunnar Á. Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri Vottunarstofunnar TÚNS ehf., sem 
er faggild eftirlits- og vottunarstofa fyrir lífræna 
og sjálfbæra framleiðslu.

Í greinargerð með frumvarpi til laga um dýravel-
ferð segir að með tilkomu „lífræns“ búskapar hafi 
borið við að dýr séu ekki meðhöndluð með lyfjum 
gegn tilteknum sjúkdómum eða „séu ekki orma-
hreinsuð.“ Rétt þyki að lögbinda lágmarksmeð-
höndlun á dýrum.

„Notkun tilbúinna gagnverkandi efna og sýkla-
lyfja til fyrirbyggjandi meðferðar er bönnuð, nema 
þegar opinberar kröfur um bólusetningar krefjast 
þess eða viðbrögð við staðbundnum sjúkdómum,“ 
útskýrir Gunnar. „Velferð búfjárins er, samkvæmt 
þessum reglum sem við fylgjum, alltaf í fyrirrúmi. 
Það er ekki mælt með því að ormalyf sé notað án 
þess að gildar ástæður séu fyrir því, til að mynda 
að líkur séu fyrir því að ormasmit sé á svæðinu eða 
að slíkt smit komi eða sé komið upp. Í slíkum tilvik-
um krefst heilsa og velferð búfjárins þess að gripið 
sé til ráðstafana. 

Verði ormahreinsun búfjár lögboðin, þá fylgjum 
við því auðvitað. Ég tel þó æskilegast að hún sé í 
samræmi við aðstæður.“ -jss

Mismunandi skoðanir á notkun fyrirbyggjandi lyfja í lífrænum búskap:

Ormalyf í samræmi við aðstæður

LÍFRÆNN BÚSKAPUR Velferð búfjárins er alltaf í fyrirrúmi.

BELGÍA, AP Leiðtogar evruríkj-
anna sautján samþykktu í gær 
að koma gríska ríkinu enn á ný 
til bjargar og slógu um leið á ótta 
fjármálaheimsins við að gengi 
evrunnar hrapi.

Grikkir fá nú 109 milljarða 
evra samtals í fjárhagsaðstoð, 
eða ríflega 18.000 milljarða 
króna, bæði frá Evrópusam-
bandinu og Alþjóðagjaldeyris-
sjóðnum. Auk þess hafa fjár-
málafyrirtæki samþykkt að veita 
Grikkjum eftirgjöf á skuldum 
upp á 37 milljarða evra, eða rúm-
lega 6.000 milljarða króna.

Þá verða vextir á neyðarlánum 
ESB og AGS til Grikklands lækk-
aðir úr 4,5 prósentum í 3,5 pró-
sent og afborgunartími lánanna 
verður lengdur úr 7,5 árum í 15 
til 30 ár.

„Í fyrsta sinn síðan þessi 
kreppa hófst getum við sagt að 
stjórnmálin og markaðurinn 
taki höndum saman,“ sagði Jose 
Manuel Barroso, forseti fram-
kvæmdastjórnar ESB. 

Nicolas Sarkozy Frakklands-
forseti segir að vaxtalækkunin 
ein spari Grikkjum 30 milljarða 
evra næstu tíu árin.

Írland og Portúgal, sem eins og 
Grikkir höfðu fengið neyðarlán 
frá ESB og AGS, fá nú sömu lána-
kjör og Grikkir en enga skulda-
eftirgjöf hjá fjármálafyrirtækj-
um. Í yfirlýsingu leiðtoganna 
segjast þeir líta á vanda Grikk-
lands sem einsdæmi og því sé 
réttlætanlegt að Grikkir fái 
meiri aðstoð en önnur ríki.

Þessi viðbrögð evruríkjanna 
við vanda Grikkja urðu til þess 
að evran styrktist á gjaldeyris-
mörkuðum í gær og evrópsk 
hlutabréf hækkuðu einnig í 
verði.

Í viðbót við þessa fjárhagsað-
stoð við Grikki samþykktu leið-
togarnir að gera neyðarsjóð sam-
bandsins sveigjanlegri og veita 
honum auknar heimildir til að 
grípa inn í ástandið þegar í óefni 
stefnir, þannig að nú verður hann 
nánast eins og gjaldeyrissjóður 
evruríkjanna.

Að loknum fundinum sagði 

Herman van Rompuy, forseti 
leiðtogaráðs ESB, að skuldavandi 
nokkurra aðildarríkja hafi verið 
farinn að ógna stöðugleika alls 
evrusvæðisins.

„Í dag höfum við sýnt að við 
munum ekki gefa neitt eftir 
þegar kemur að því að verja 
myntbandalag okkar og sam-
eiginlegu myntina,“ sagði hann. 
„Þegar leiðtogar Evrópusam-
bandsins segjast ætla að gera 
„allt sem þarf“ til að bjarga 
evru svæðinu, þá er það einfalt: 
Við meinum það sem við segj-
um.“ gudsteinn@frettabladid.is

Hluti grískra ríkis-
skulda felldur niður
Evran styrktist í gær þegar samkomulag tókst á leiðtogafundi evruríkjanna um 
nýja lausn á skuldavanda Grikkja. Nicolas Sarkozy Frakklandsforseti segir að 
vaxtalækkun muni spara Grikkjum 30 milljónir evra næsta áratuginn.

ÍSRAEL, AP „Allt er til umræðu. En við verðum að 
setjast niður,“ sagði Benjamín Netanjahú, forsætis-
ráðherra Ísraels, í viðtali á arabísku sjónvarpsstöð-
inni Al Arabiya í gær.

Hann setti sem fyrr þau skilyrði að aðeins yrði 
rætt við þá sem viðurkenna tilverurétt Ísraelsrík-
is, en sagðist gera sér grein fyrir að hann þyrfti að 
gera erfiðar málamiðlanir.

Þetta er í fyrsta sinn sem hann kemur fram í 
arabísku sjónvarpi til að ná eyrum Palestínumanna. 
Í viðtalinu lagði hann kapp á að fá Palestínumenn 
aftur að samningaborðinu, en þeir hafa neitað að 
halda áfram samningaviðræðum meðan ísraelsk 
stjórnvöld leyfa landtökufólki að halda áfram upp-
byggingu á herteknu landsvæði.

Viðtalið virðist endurspegla áhyggjur ísraelskra 

stjórnvalda af þeim áformum Palestínumanna, að 
leita einhliða viðurkenningar hjá Sameinuðu þjóð-
unum á stofnun sjálfstæðs Palestínuríkis. - gb

Forsætisráðherra Ísraels kom fram í arabísku sjónvarpi til að biðja um viðræður:

Segist til viðræðu um hvaðeina

BENJAMÍN NETANJAHÚ Biðlar til Palestínumanna í arabísku 
sjónvarpi.  NORDICPHOTOS/AFP

SARKOZY, PAPANDREÚ OG MERKEL Forseti Frakklands, forsætisráðherra Grikklands 
og kanslari Þýskalands á milli funda í Brussel í gær. NORDICPHOTOS/AFP
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Verð: 
169.990,-
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iMac 21,5”
3.06GHz Intel Core i3 
4GB DDR3 vinnsluminni 
500GB harður diskur 
Þráðlaust íslenskt lyklaborð og mús

Verð áður: 229.990,-
(2010 árgerð)

Verð áður: 129.990,- Verð áður: 49.990,-Verð áður frá: 49.990,-

Mac mini Time Capsule Fireant

2,4GHz Intel Core 2 Duo
2GB DDR3 vinnsluminni 
320GB harður diskur

Verð frá: 39.990,-

Þráðlaus afritunarstöð 1TB - 2TB
Fjögur Gigabit Ethernet tengi
Eitt USB tengi

Verð: 29.990,-

Fireant hátalari með 2.1 hljóðkerfi, 
innbyggðum magnara og 4x6 bassakeilu
iPod/iPhone

Með fyrirvara um prentvillur og verðbreytingar.
*Vörur í auglýsngu eru í takmörkuðu magni.
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Föstudagsviðtaliðföstudagur Sigríður Víðis Jónsdóttir, upplýsingafulltrúi UNICEF

Þ
jóðir í austanverðri 
Afríku glíma nú við 
verstu þurrka á svæð-
inu í hálfa öld, og hefur 
ástandið þegar vald-
ið mikilli neyð á stóru 

svæði. Tugir þúsunda hafa þegar 
látið lífið, meirihlutinn börn. Sig-
ríður Víðis Jónsdóttir, upplýsinga-
fulltrúi Barnahjálpar Sameinuðu 
þjóðanna á Íslandi (UNICEF), segir 
nauðsynlegt að bregðast hratt við 
þessu neyðarástandi.

Verstur er vandinn í Sómalíu. Þar 
hefur matvælaverð hækkað gríðar-
lega og styrjaldarástand ríkt árum 
saman. Þegar við bætast gríðarlegir 
þurrkar verður úr því eitruð blanda 
segir Sigríður. 

„Alþjóðasamfélagið þarf að 
bregðast hratt og örugglega við. Það 
sem vantar aðallega er fjármagn. 
Það skortir ekki viljann, en það 
vantar framlög til að útvega hjálp-
argögn. Í okkar huga, hjá UNICEF, 
er mikilvægast að meðhöndla börn 
sem eru orðin vannærð, og það verð-
ur að gera strax í dag. Sé það gert 
geta þau náð sér að fullu á örskömm-
um tíma.“

Meirihluti nauðstaddra börn
Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst því 
yfir að ástandið í tveimur héruðum 
Sómalíu sé orðið svo alvarlegt að þar 
sé brostin á hungursneyð. Þar eru 
aðstæðurnar orðnar svo skelfilegar 
að það má engan tíma missa til að 
bjarga fólki frá dauða. Einn af hverj-
um fimm sem þjást af vannæringu 
í Sómalíu er undir fimm ára aldri. 
Meirihluti þeirra sem þjást eru börn. 

Upplausnarástand hefur ríkt í 
Sómalíu undanfarin ár og erfitt eða 
ómögulegt að koma hjálpargögnum 
til landsins. Nú er ástandið orðið svo 
slæmt að stríðandi fylkingar innan 
landsins hafa heitið því að starfs-
menn hjálparsamtaka verði látnir 
óáreittir og þeir fái að koma neyðar-
hjálp til nauðstaddra. Sigríður segir 
að þótt það sé ekki vandalaust að 
koma hjálpargögnum til Sómalíu séu 
birgðir þegar komnar á vettvang.

Þó að ástandið sé verst í Sómalíu 
hafa þurrkar í Austur-Afríku einn-
ig valdið uppskerubresti og matar-
skorti í nágrannaríkjum Sómalíu: 
Keníu, Eþíópíu og Djíbútí. Sigríður 
segir UNICEF senda hjálpargögn 
til þessara landa enda aðgerðir 
samhæfðar fyrir öll þau svæði þar 
sem uppskera hafi brugðist vegna 
þurrka.

„Ástandið er verst í Sómalíu þar 

sem þrjú áföll hafa í raun dunið á 
fólki: matvælaverð sem hækkað 
hefur um allt að 270% á einu ári, 
verstu þurrkar í yfir 50 ár og átök. 
Í nágrannaríkjunum hafa ekki 
verið allsherjarátök, en á móti 
kemur að til þeirra koma flótta-
menn frá Sómalíu. Það er erfitt 
fyrir nágrannaríkin að taka við 
flóttamannastraumi þar sem þau 
ríki eru líka í vanda.“

Þúsundir flýja yfir landamæri 
Sómalíu á hverjum degi, og stærstu 
flóttamannabúðir í heimi eru nú í 
austurhluta Keníu, þar sem nærri 
400 þúsund manns búa í búðum sem 
engan veginn voru gerðar fyrir 
svo gríðarlegan fjölda. Meirihluti 
flóttafólksins eru konur og börn. 

Þarf að verða neyðarástand
Íslendingar hafa í gegnum tíðina 
brugðist vel við hjálparkalli vegna 
neyðarástands í fjarlægum heims-
hlutum, og Sigríður segir að söfn-
un UNICEF fyrir börn í austur-
hluta Afríku gangi vel. „Við erum 
mjög hrærð yfir því hversu góðar 
viðtökur við höfum fengið, og hvað 
það eru margir sem virðast láta 
sig þetta varða, og það um hásum-
ar þegar fólk hefur margt annað 
að hugsa um. Við höfum fundið 
fyrir því að fólk er óttaslegið, og 
áttar sig á því að það getur gert 
eitthvað til að lina þjáningarnar,“ 
segir Sigríður.

„Við erum mjög meðvituð um 
það að hvert framlag skiptir máli. 
Við þurfum ekki endilega að gefa 
háar upphæðir til að þær komi að 
gagni. Við leggjum mikla áherslu 
á að margt smátt gerir eitt stórt, 
og litla Ísland getur svo sannar-
lega safnað fé sem skiptir máli. 
Sem betur fer eru margir Íslend-
ingar aflögufærir, jafnvel þótt það 
sé ekki nema um nokkur hundruð 
krónur.“

Oft virðist sem barnið þurfi 
að detta ofan í brunninn áður 
en alþjóðasamfélagið bregst við 
ástandi eins og því sem nú er í 
austanverðri Afríku. Peningarnir 
virðast oft ekki byrja að streyma 
fyrr en ástandið er orðið virkilega 
slæmt, þó að sömu upphæðir hefði 
mögulega mátt nota fyrr til að 
koma í veg fyrir að vandinn yrði 
jafn slæmur og raun ber vitni.

„Það var svo sannarlega ljóst í 
hvað stefndi, og hjálparstofnanir 
vöruðu við því. En hjálparstofn-
anir eins og UNICEF reka sig á 
frjálsum framlögum og geta ekki 

gert neitt nema fá til þess aðstoð 
frá almenningi og öðrum,“ segir 
Sigríður. 

„Það er alltaf erfitt að vekja 
fólk til meðvitundar um ástand 
sem er ekki þegar orðið – þó að 
það stefni í að verða mjög slæmt. 
Nú er ástandið þannig og þá ranka 
menn við sér. Þá förum við að sjá 
fréttamyndir að utan af fólki sem 
býr við algjöra neyð. Og þá fer allt 
í gang. En það sem við sjáum samt 
greinilega núna er að það er síður 
en svo orðið of seint að hjálpa,“ 
segir Sigríður.

„Við erum þó, þegar allt kemur 
til alls, að bregðast við á tímum 
þegar hefur ekki orðið hungurs-
neyð í öllum hlutum Sómalíu, það 
hefur ekki orðið hungursneyð í 
nágrannaríkjunum. UNICEF telur 
að ef ekki verði brugðist við gæti 
hungursneyðin breiðst út um alla 
sunnanverða Sómalíu á innan við 
tveimur mánuðum. Það er enn þá 
tækifæri til að grípa inn í.“

Ekki bara eyðimörk og hungur
Starfsmönnum Barnahjálpar 
Sameinuðu þjóðanna er að vonum 
umhugað um hvernig ástandið 
kemur við börn á svæðinu. „Það 
sem við höfum áhyggjur af er að 
þetta virðist fyrst og fremst vera 
neyðarástand meðal barna. Meiri-

hluti þeirra sem þjást í Sómal-
íu eru börn, og börn eru í meiri-
hluta þeirra tugþúsunda sem hafa 
þegar fallið í Sómalíu. Því yngri 
sem börnin eru því líklegra er að 
þau látist,“ segir Sigríður.

Hún hefur sjálf ferðast víða, 
meðal annars til Eþíópíu og Keníu, 
tveggja af þeim löndum sem nú er 
safnað fyrir. „Það var ákaflega 
upplýsandi að ferðast þangað. Það 
er gott að hafa í huga, sem maður 
sér auðvitað ef maður kemur á 
þessar slóðir, að það er langt því 
frá að þarna ríki einungis hung-
ursneyð og ömurleiki. Eþíópía, sem 
dæmi, er land sem er eins og heil 
heimsálfa. Þar er allt frá háum 
fjöllum að eyðimörkum, og þar 
á milli litrík græn svæði. Þar er 
gríðarlegur margbreytileiki, enda 
búa margar þjóðir í þessu stóra 
landi. En þar er líka fólk sem hefur 
það mjög slæmt. Þar eru margir 
sem þjást og mikilvægt að koma 
þeim til aðstoðar.“

Af fréttamyndum sem berast 
frá þessum heimshluta er auðvelt 
að gera sér í hugarlund að þetta 
sé ein eyðimörk, en þá verður að 
hafa í huga að þurrkarnir í aust-
anverðri Afríku nú eru þeir mestu 
í hálfa öld. „Það er alltaf hollt að 
muna að myndin er miklu flóknari 
en sú mynd sem fjölmiðlar ná að 

sýna okkur, hvort sem er á þessu 
svæði eða öðrum sem komast í 
fjölmiðlana vegna hörmunga.“

Getum ekki bjargað öllum 
Sigríður hefur oftar verið hinum 
megin við borðið, en hún hefur 
mikið skrifað um fjarlæg lönd 
sem blaðamaður, auk þess sem 
lokaverkefni hennar í heimspeki 
snerist um þá spurningu hvort við 
berum siðferðilega skyldu til að 
hjálpa öðrum og hvernig sú skylda 
vakni þá. „Þegar maður fer af stað 
og sér hvað heimurinn er marg-
breytilegur, hvað það eru margir 
sem búa við neyð, og hvað Íslend-
ingar sem þjóð eru að mörgu leyti 
heppnir, fyllist maður auð vitað 
einhverjum eldmóði. Einhverri 
von um að það sé hægt að gera 
eitthvað til að bregðast við þess-
um vandamálum,“ segir Sigríður.

„Auðvitað vona ég að það sem 
við erum að gera breyti einhverju. 
Það er ekki hægt að ætla sér að 
gera kraftaverk á hverjum degi, 
og ég veit að við erum frekar fá og 
smá hér á Íslandi. En það verður 
að hugsa að margt smátt geri eitt 
stórt. Droparnir mynda á endanum 
hafið. Ég held að litlir hlutir geti á 
endanum skipt máli. Það þarf oft 
ekki mikið til að breyta, og það 
hvetur mann áfram,“ segir Sigríð-
ur. „Við getum kannski ekki bjarg-
að öllum heimsins börnum, en við 
getum svo sannarlega bjargað ein-
hverjum.“

Hungursneyð ríkir í tveimur héruðum Sómalíu 
og tugir þúsunda hafa látist. Ástandið í nágranna-
ríkjunum er sömuleiðis alvarlegt. Sigríður Víðis 
Jónsdóttir hjá UNICEF segir í samtali við Brján 
Jónasson að bregðast verði tafarlaust við til að 
bjarga fólki sem líður skort.

Sem betur fer eru margir aflögufærir

FJÁRSÖFNUN „Við erum mjög með-
vituð um það að hvert framlag skiptir 
máli. Við þurfum ekki endilega að gefa 
háar upphæðir til að þær komi að 
gagni,“ segir Sigríður Víðis Jónsdóttir hjá 
UNICEF. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ALVARLEGT ÁSTAND Tugir þúsunda hafa látist úr vannæringu í Sómalíu. Meirihluti þeirra sem hafa látist eru börn. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna stendur nú fyrir landssöfnun til að bregð-
ast við neyðarástandi í austanverðri Afríku. Nánari upplýsingar um samtökin 
og söfnunina má finna á vefnum unicef.is.

Barnahjálpin tekur við framlögum inn á reikning 515-26-102040 (kt. 
481203-2950). Einnig er hægt að láta skuldfæra af kreditkorti á vef sam-
takanna, unicef.is. Þá er hægt að hringja í síma samtakanna og gefa 1.000, 
3.000 eða 5.000 krónur af næsta símreikningi. Símanúmerin eru 908-1000 
(1.000 krónur), 908-3000 (3.000 krónur) og 908-5000 (5.000 krónur).

Ýmsar leiðir til að láta gott af sér leiða

Við getum kannski ekki bjargað 
öllum heimsins börnum, en við 
getum svo sannarlega bjargað 
einhverjum.



Fullkomnar 
grillveisluna 
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M
argir Vesturlandabúar trúa því að straumur flótta-
manna þangað sé svo gríðarlegur að þeim stafi 
mikil ógn af því. Líklega telja margir að alla inn-
flytjendur sé hægt að setja undir sama hatt, óháð 
aðstæðum þeirra. Hið rétta er að um áttatíu prósent 

flóttamanna heimsins eru í þróunarríkjum og þar er vandinn raun-
verulega mikill. Þau lönd eru ekki eins vel í stakk búin til að taka 
á móti fólki og veita því sómasamlegt líf á nýjum stað. Á Vestur-
löndum, hvað sem öllum þrengingum líður, ætti að vera hægt að 
veita fleiri flóttamönnum tækifæri til betra lífs en nú er gert. 
Flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna hefur beinlínis óskað eftir 
því við iðnríkin að þau taki á þessu ójafnvægi og þessum vanda. 

Þetta gildir ekki síst um Ísland, sem tekur við margfalt færri 
flóttamönnum en nágrannalöndin. Til Íslands ratar ekki stór hluti 

þessa fólks. Sumir hafa flúið 
sára neyð eða hættu í heima-
landinu og hafa jafnvel lagt sig 
í lífshættu við að komast burt. 
Aðrir sjá einfaldlega fram á 
miklu betra líf hér á landi. 

Dvalarleyfi hafa verið mikið 
rædd á Íslandi undanfarin miss-
eri. Meðal annarra mála hefur 

mál Priyönku Thapa vakið athygli eftir að hún sagði sögu sína í 
Fréttablaðinu um síðustu jól. Priyanka er 23 ára gömul og hefur 
verið gefin ókunnugum manni í heimalandinu Nepal vegna þess 
að hann hefur lofað að framfleyta fjölskyldu hennar. Hún vill fá að 
vera áfram hér á landi enda hefur hún meðal annars eignast hér 
fjölskyldu og gengur vel í námi. Útlendingastofnun neitaði henni 
um dvalarleyfi. 

Fyrr í mánuðinum var gerð tilraun til að vísa ungum flótta-
manni frá Máritaníu úr landi. Greint var frá því máli í DV í vik-
unni. Samtökin No Borders, sem eru talsmenn unga mannsins, 
segja að hann hafi sloppið úr þrældómi í heimalandinu. Stofnunin 
vill senda hann aftur til Noregs á grundvelli Dyflinnarreglugerð-
arinnar, en umsókn hans um dvalarleyfi þar hefur þegar verið 
hafnað. Útlendingastofnun útvegaði manninum franskan túlk til 
að gera sig skiljanlegan – þrátt fyrir að hann tali litla sem enga 
frönsku. Svona vinnubrögð eru ekki til fyrirmyndar. 

Innanríkisráðherrann Ögmundur Jónasson átti fund með Útlend-
ingastofnun eftir að greint var frá því að Priyönku hefði verið 
neitað um dvalarleyfi. Hann sagði augljóst að margar brotalamir 
væru greinilega í þessum málum og boðaði stefnubreytingu stjórn-
valda. Eftir fundinn var ákveðið að taka mál hennar upp aftur 
og hún og fjölskylda hennar bíða nú eftir endanlegri niðurstöðu. 
Í blaðinu í dag segir Ögmundur að dvalarleyfin hafi verið mjög 
vinnumarkaðstengd en samfélagslegar áherslur og félagslegt rétt-
læti séu ekki síður mikilvægir þættir. Það eru orð að sönnu og von-
andi er ráðuneytinu alvara með því að laga brotalamir í stofnunum 
sem undir það sjálft heyra. 

HALLDÓR

Sameinuðu þjóðirnar hafa 
nú formlega lýst því yfir að 

hungursneyð ríki í Sómalíu. Í 
fréttum heyrum við af mestu 
þurrkum í 60 ár. Myndir berast 
af aðframkomnu fólki sem nú 
berst yfir landamærin til Eþíópíu 
og Keníu.

Þetta neyðarástand kemur ekki 
skyndilega eða óvænt. Þetta er 
ekki jarðskjálfti. Alþjóða Rauði 
krossinn hefur varað við yfirvof-
andi neyðarástandi í meira en tvö 
ár. Í desember 2008 sendu sam-
tökin út neyðarkall og leituðu til 
alþjóðastofnana um stuðning við 
að koma í veg fyrir harmleik sem 
þá var talinn vera í uppsiglingu í 
Eþíópíu, Sómalíu og Keníu. 

Ætlunin var að bregðast við neyðinni 
sem þá var að myndast og grípa til marg-
víslegra aðgerða til að koma í veg fyrir 
ennþá meiri neyð. Viðbrögðin voru nánast 
engin. 

Í janúar á þessu ári sendi keníski Rauði 
krossinn út neyðarkall vegna uppskeru-
brests, sem þá var orðin staðreynd. Við-
brögðin voru lítil. Alþjóða Rauði kross-
inn heldur úti umfangsmiklu hjálparstarfi 

í Sómalíu við ákaflega erfiðar 
aðstæður. Erfiðlega hefur geng-
ið að fjármagna starfið. Nú er 
komin mynd á neyðina og það 
er mynd af börnum sem koma í 
flóttamannabúðir nær dauða en 
lífi af hungri. Ákvörðun Sam-
einuðu þjóðanna um að hungurs-
neyð ríki í tveimur héruðum 
Sómalíu, Bakool og Neðra-Sha-
belle, staðfestir það sem þegar 
var orðið ljóst. 

Margar ástæður eru fyrir 
þessari hungursneyð: Þurrkar, 
borgarastyrjöld, þjóðfélags-
breytingar. Það skiptir ekki máli 
nú. Það eina sem skiptir máli nú, 
þegar börn deyja úr hungri, er að 
koma til hjálpar. 

Rauði krossinn er á staðnum í Sómalíu. 
Núna. 

Samtökin dreifa mat, einkum til barna, 
frá 39 heilsugæslustöðvum og 18 matar-
dreifingarstöðvum. Verið er að fjölga fær-
anlegum teymum til að ná enn þá víðar. 
Rauði kross Íslands styður þetta starf. 

Söfnunarsími Rauða krossins er 904 1500 
til að gefa 1.500 krónur sem dregnar eru af 
næsta símreikningi. 

Hjálpum. Núna.
Hungurs-
neyð

Þórir 
Guðmundsson
sviðsstjóri 
alþjóðasviðs 
Rauða kross 
Íslands

Margar 
ástæður eru 
fyrir þessari 
hungursneyð: 
Þurrkar, 
borgara-
styrjöld, 
þjóðfélags-
breytingar.

Ný fjölmiðlakönnun Capacent Gallup 
staðfestir vinsældir Fréttablaðsins. 
Rúmlega 72% íbúa höfuðborgarsvæðisins 
á aldrinum 18-49 lesa að meðaltali hvert 
tölublað Fréttablaðsins - nær þrefalt fleiri 
en lesa næsta dagblað þar á eftir.

Fólkið í 
landinu les 
Fréttablaðið

llup 
s. 
væðisins 
ali hvert 
falt fleiri 
.

Allt sem þú þarft...

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. 
Apríl til júní 2011, meðallestur á tölublað.

Umhverfisverndin
Árni Þór Sigurðsson, þingmaður Vinstri 
grænna, segir að hvalveiðar séu á 
skjön við meginmarkmið flokksins í 
pólitík, því hann sé grænn flokkur og 
umhverfisverndarflokkur. Því er ekki 
úr vegi að kíkja á stefnu flokksins 
varðandi auðlindir hafsins. „Fram-
tíðarsýn okkar eru vistvænar fiskveiðar 
og vernd uppvaxtarsvæða nytja-
fiska, sjálfbær nýting vistkerfa 
á hafsbotni og friðun svæða 
fyrir botnlægum og hreyfan-
legum veiðarfærum þar sem 
nauðsyn krefur.“ Þetta 
er falleg framtíðar-
sýn, en Árni Þór 
skuldar skýringu á 

því hvernig sjálfbær nýting hvalastofna 
fellur utan við hana.

Tilfinningarökin
„Þetta eru bara tilfinningarök!“ 
Ásökun sem þessi heyrist oft hjá 
fylgjendum hvalveiða og þykir hin 
mesta skömm. Vissulega eru bara 
tilfinningarök að vilja ekki nýta hvali 
á sjálfbæran hátt, frekar en þorsk, 

gæsir, lóu eða hrossagauk. En eru 
það ekki líka tilfinningarök að vilja 
veiða hvali hvað sem það kostar, 
bara af því að við 

ráðum okkur sjálf 
og tökum 
ekki við 
skipunum að 
utan?

Upphrópanirnar
Evrópusamtökin eru þverpólitískur 
vettvangur áhugamanna um Evrópu-
samvinnu. Á vef þeirra birtist í gær 
frétt um að Morgunblaðið hefði 
hrósað grein eftir Ragnar Arnalds. 
Með þessu hefðu ysta-hægrið og 
ysta-vinstrið sameinast. Myndskreyt-
ingin var líka upplýsandi, hamar og 
sigð Sovétríkjanna. Trúi höfundar því 
að Ragnar Arnalds sé holdgervingur 
ystra-vinstrisins á Íslandi hafa þeir 

ekki mikla innsýn í íslensk 
stjórnmál. Og tengja svo 
við Sovétríkin, að áróðurs-
meistara sið. Svona mál-

flutningur hjálpar engum 
málstað. 

kolbeinn@frettabladid.is

SKOÐUN

Þórunn Elísabet
Bogadóttir
thorunn@frettabladid.is 

Flóttamenn og aðrir sem vilja setjast hér að 
eiga rétt á góðu kerfi og réttlátri málsmeðferð.

Brotalamir sem 
verður að laga
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Við fráfall eins af dómþolum 
í svonefndu Guðmundar- 

og Geirfinnsmáli hafa raddir 
heyrst um að nauðsynlegt sé að 
setja á laggirnar sérstaka rann-
sóknarnefnd til að fara ofan í 
saumana á málinu. Sá er þetta 
ritar hefur nokkra reynslu af 
störfum rannsóknarnefnda og 
kýs að leggja sitt lóð á vogar-
skálarnar í þágu upplýstrar 
umræðu af þessu tilefni.

Ég hef áður rökstutt í skrif-
um mínum og í ráðgjöf minni 
til þingmanna að rétt kunni að 
vera, í undantekningartilvikum 
ef almannahagsmunir krefjast 
þess, að grípa til úrræða á borð 
við stofnun rannsóknarnefnda. 
Vanda verði hins vegar valið á 
þeim málum þar sem til slíkra 
ráðstafana sé gripið. Þá sé það 
skilyrði að engin önnur úrræði 
séu tiltæk til að úr máli verði 
leyst eða atvik upplýst. Þessar 
forsendur liggja nú til grund-
vallar nýsettum lögum um rann-
sóknarnefndir nr. 68/2011. 

Hvað varðar Guðmundar- 
og Geirfinnsmálið verður auk 
þessara sjónarmiða að hafa það 
í huga að um er að ræða saka-
mál sem hlaut endanlega máls-
meðferð fyrir lögreglu og dóm-
stólum samkvæmt þágildandi 

lögum, en Hæstiréttur dæmdi 
í málinu fyrir rúmlega þrjá-
tíu árum. Þá hefur Hæstirétt-
ur einnig tekið afstöðu til þess 
hvort skilyrði laga standi til 
þess að endurupptaka málið. Það 
er eðlilegt og sjálfsagt í réttar-
ríki að menn greini á um dóm 
Hæstaréttar og synjun hans á 
endurupptöku. En það er ein-
mitt í réttarríki eins og okkar, 
byggðu á þrígreiningu ríkis-
valds, sem opinberar ákvarðanir 
um að skipa sérstakar rannsókn-
arnefndir verða að taka mið af 
því kerfi til úrlausnar mála sem 

fyrir hendi er lögum samkvæmt. 
Löggjafinn á ekki að setja á 

laggirnar rannsóknarnefndir 
til að yfirfara endanlega úrlausn 
Hæstaréttar, æðsta handhafa 
hins sjálfstæða dómsvalds. 
Raunar kunna að mínu áliti að 
vera tilteknar stjórnskipulegar 
hömlur á því að löggjafinn efni 
til slíkrar rannsóknar, sem ekki 
gefst tóm til að ræða nánar hér. 
Á hinn bóginn eru almenn atriði 
og álitaefni um skipan mála 
fyrir lögreglu og dómstólum 

eðlileg viðfangsefni Alþingis. 
Þingið kann t.d. að gera breyt-
ingar á lagareglum um endur-
upptöku ef til þess standa fram-
bærileg rök í ljósi reynslunnar. 
Þar verður þó að gæta mikill-
ar varfærni, enda þarf jafn-
an mikið að koma til svo að til 
greina komi að endurupptaka 
dómsmál sem lokið er.

Í mannlegu samfélagi og 
réttarríki verða viðbrögð 
þeirra sem fara með ríkisvald 
að byggja á tilteknum megin-
reglum og „prinsippum“ sem 
eiga við um öll mál. Guðmund-

ar- og Geirfinnsmálið var flók-
ið viðureignar og umdeilt. En 
ekki má horfa fram hjá því að 
fleiri mál sem hlotið hafa end-
anlega úrlausn dómstóla kunna 
að vera sama marki brennd og 
fleiri munu sjálfsagt koma til í 
framtíðinni. Handhafar fram-
kvæmdarvalds og löggjafar-
valds verða að virða þrískipt-
ingu ríkisvaldsins og sjálfstæði 
dómstóla í hvívetna og ekki taka 
ákvarðanir sem kunna að ganga 
nærri þeirri grundvallarreglu. 

Rannsóknarnefndir 
og þrígreining ríkisvalds

Kjartan Magnússon borg-
arfulltrúi skrifar grein í 

Fréttablað gærdagsins um fjár-
hagsstöðu borgarinnar og meint 
slæleg vinnubrögð meirihluta 
borgarstjórnar vegna fjárhags-
áætlunargerðar. Greinin ber keim 
af þeim málflutningi sem borg-
arfulltrúar Sjálfstæðisflokksins 
hafa viðhaft í vetur, upphrópanir 
og upphlaup til að skapa óþarfan 
óróa meðal borgarbúa.

Kjartan Magnússon stærir sig 
af sterkri fjárhagslegri stöðu 
Reykjavíkurborgar sem hann 
segir hafa verið byggða upp á 
síðasta kjörtímabili. Þegar núver-
andi meirihluti tók við eftir kosn-
ingar blasti við grafalvarleg staða 
Orkuveitu Reykjavíkur sem fyrri 
meirihluti heyktist á að taka föst-
um tökum. Í dag er staðan gjör-
breytt og aðgerðir síðastliðins 
vetrar sem tengjast Orkuveitunni 
bera ábyrgri fjármálastjórn gott 
vitni. 

Annað það sem blasti við 
núverandi meirihluta var fimm 
milljarða króna gat hjá aðal-
sjóði borgarinnar. Til að mæta 
því var farin blönduð leið hag-
ræðingar, hóflegra gjaldskrár-
hækkana og útsvarshækkunar. 
Bestu tíðindin fyrir borgarbúa 
voru þau að núverandi meiri-
hluti stóð vörð um þjónustu borg-
arinnar í leikskólum, grunnskól-

um og í velferðarmálum. Hæst 
ber að staðinn var vörður um 
launakjör leikskólastarfsfólks, 
forgangsraðað var í þágu nýrra 
leikskólabarna en barnasprengj-
an í Reykjavík þýðir verulegan 
útgjaldaauka fyrir borgarsjóð, 
einnig var fjárhagsaðstoð hækk-
uð til handa fátækustu íbúum 
borgarinnar. 

Í þriðja lagi víkur Kjartan 
Magnússon að þriggja ára áætl-
un borgarinnar og meintum léleg-
um skilum á henni. Margoft hefur 
núverandi meirihluti bent á að 
afar erfitt er fyrir Reykjavíkur-
borg að gera raunhæfa þriggja 
ára áætlun á meðan fjármagn 
vegna flutnings málefna fatlaðs 
fólks frá ríki til sveitarfélaga er 
ennþá ófrágengið. Tafirnar eru 
vegna þess að innanríkisráðu-
neytið hefur ekki gengið frá fjár-
mögnun verkefnisins til Reykja-
víkurborgar að fullu. Fjármagnið 
er rúmlega fjórir milljarðar og 
það sér það hver sem sjá vill að 
áætlun án þess fjármagns yrði 
eingöngu til málamynda og ekki 
raunverulegt hagstjórnartæki. 
Þess ber að geta að þriggja ára 
áætlanir voru lagðar fram í borg-
arstjóratíð Hönnu Birnu Krist-
jánsdóttur sem einfaldur fram-
reikningur frekar en raunhæfar 
áætlanir. 

Mikilvægast fyrir borgarbúa 
er þó að nú situr meirihluti sem 
forgangsraðar í þágu barnafólks 
og þeirra sem minnst mega sín 
í borginni og hefur hugrekki til 
að taka á risavöxnum verkefnum 
sem Reykjavíkurborg og fyrir-
tæki í hennar eigu standa frammi 
fyrir. 

Upphrópanir 
úr Ráðhúsinu

Rannsóknar-
nefndir

Róbert R. Spanó
prófessor og forseti 
lagadeildar HÍ

Guðmundar- og Geirfinnsmálið var 
flókið viðureignar og umdeilt. En ekki 
má horfa fram hjá því að fleiri mál sem 

hlotið hafa endanlega úrlausn dómstóla kunna að 
vera sama marki brennd og fleiri munu sjálfsagt 
koma til í framtíðinni.

Sveitarstjórnarmál

Oddný 
Sturludóttir
borgarfulltrúi

9 Verslanir Flügger lita 

Hafnargata 90 
Keflavík

Dalshraun 13
Hafnarfjörður

Bæjarlind 6
Kópavogur

Skeifan 4
Reykjavík

Stórhöfði 44 
Reykjavík

Eyrarvegur 38
Selfoss

Njarðarnes 1
Akureyri

Egilsholt 1
Borgarnes

Gæðamálning fyrir íslenskar aðstæður

Gerðu verðsamanburð!

Texolín pallaolía 3l.

2.797
Texolín hálfþekjandi  3l.

3.490
Texolín þekjandi 3l.

3.990

Kaupvangur 6
Egilsstaðir
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Lýður Guðmundsson ritar 
grein í Fréttablaðið 6.7. um 

bankahrunið, kollsteypuna sem 
íslenskir fjárglæframenn áttu 
veg og vanda af: „Mikilvægasta 
rannsókn allra tíma. Lýður, sem 
er einn af þessum um það bil 30 
fjárglæframönnum sem áttu hlut 
að máli, lítur yfir farinn veg og 
auðvitað er bankahrunið ein-
hverjum illum öflum að kenna 
sem voru að rannsaka aðdrag-
andann að bankahruninu. Grein 
Lýðs er dæmigert varnarhjal 
manns sem telur sig vera hafinn 
yfir allan vafa.

Hvaða tilgangi þjónar málstað 
hans að ráðast á Evu Joly, Þor-
vald Gylfason, Egil Helgason 
og Gunnar Andersen? Að mati 
Lýðs gerði hann sjálfur ekkert 
rangt, hvort sem það var stöðu-
taka gegn íslensku krónunni eða 
eitthvað annað eins og gríðarleg 
erlend skuldsetning fyrirtækis-
ins sem hann er stjórnarformað-
ur í. 

Annars er grein Lýðs athygl-
isverð út frá þeim staðreynd-
um sem hann beinir sjónarmið-
um sínum ekki að. Hann víkur 
ekki einu einasta orði að þeirri 
aðgerð, sem hann átti þátt í, að 
ræna almenna hluthafa sparn-
aði sínum. Hlutafé Exista var 
aukið um 50 milljarða án þess 
að ein einasta króna væri greidd 
til félagsins en hluthafar beittir 
einhvers konar blekkingum um 
að hlutafé í huldufyrirtæki væri 
virði þessara 50 milljarða! Til-
gangurinn var að sjálfsögðu yfir-
taka ekki í skjóli myrkurs, held-
ur um hábjartan daginn! Öllum 
hluthöfum var boðin yfirtaka 
þar sem hver króna í fyrirtæk-
inu væri greidd með einungis 2 
aurum!

Undirritaður flutti tillögu á 
hluthafafundum í ýmsum fyrir-
tækjum sem gekk út á takmörk-
un atkvæðaréttar hlutafjár. 
Atkvæðaréttur ætti eðlilega að 
vera bundinn við að hlutafé 
hefði raunverulega verið greitt 
til félagsins og að veðsett hlutafé 
fylgdi ekki heldur atkvæðisrétt-
ur. Með þessu hefðu braskarar 
sem höfðu þennan hátt á, verið 
gerðir valdalausir og áhrifa-
lausir í atvinnulífi landsmanna. 

Ein meginástæðan fyrir banka-
hruninu var gegndarlaus spá-
kaupmennska þar sem hlutafé 
var veðsett til þess að kaupa 
meira hlutafé til að komast yfir 
enn meiri völd og áhrif á kostn-
að venjulegra hluthafa sem og líf-
eyrissjóða sem töpuðu gríðarlegu 
fé. Þessir síðasttöldu aðilar höfðu 
greitt fyrir hlutafé með bein-
hörðum peningum og áttu því 
einir að hafa virkan atkvæðis-
rétt. Ef tillaga mín hefði almennt 
verið samþykkt hefði að öllum 
líkindum aldrei komið til banka-
hrunsins.

Exista er dæmi um félag 
sem stýrt var með skammtíma-
sjónarmið í huga. Greidd voru 
himinhá laun og aðrar sporslur 
til stjórnenda meðan allt virt-
ist leika í lyndi. Sennilega var 
ýmsum bókhaldsbrellum beitt 
til að fegra hag félaga. Exista 
var n.k. bókhaldsfélag kringum 
tryggingafélagið VÍS en Sam-
vinnutryggingar fékk afhent í 
fyrirgreiðsluskyni elsta trygg-
ingafélagið, Brunabótafélag 

Íslands sem var í ríkiseigu. 
Það félag skilaði góðum hagn-
aði öll þau 90 ár sem það starf-
aði sjálfstætt auk þess sem það 
átti drjúgan þátt í að koma á fót 
og kostaði ríkulega brunavarnir 
í landinu.

Einhverju sinni flutti Bjarni 
Jónsson dómkirkjuprestur eftir-
minnilega útfararræðu yfir þjófi 
sem þá var nýlátinn:  „Sá fram-
liðni var sífellt starfandi,  meðan 
aðrir sváfu var hann ætíð vakinn 
og sofinn yfir iðju sinni. Það sem 
sumir söknuðu, fannst iðulega 
hjá honum, enda var hann ein-
staklega hirðusamur um eigur 
annarra.“ Einhvern veginn þann-
ig var sú útfararræða en því 
miður brunnu allar afburðaræð-
ur sr. Bjarna þá Lækjargata 12 
brann.

Þetta má allt hafa í huga þegar 
afrek Lýðs Guðmundssonar og 
annarra afreksmanna í fjármála-
lífinu verða metin, hvort sem það 
verður þeim til heiðurs eða eilífr-
ar háðungar.

Opið bréf til Ögmundar Jónas-
sonar innanríkisráðherra, 

Jóhönnu Sigurðardóttur forsætis-
ráðherra og Steingríms J. Sigfús-
sonar fjármálaráðherra.

Stjórn Arkitektafélags Íslands 
er mjög áhugasöm um það ferli 
sem bygging nýs fangelsis mun 
fara í. Í þessu bréfi vill undirrit-
aður vinsamlegast koma á fram-
færi ákveðnum sjónarmiðum þar 
að lútandi.

Í allri þeirri umræðu sem hefur 
átt sér stað vekur furðu að lítið er 
talað um þann hóp sem málið varð-
ar mest; fangana. Það er oft sagt 
að þjóð megi dæma á því hvernig 
hún hlúi að sínum veikustu þegn-
um og fangar tilheyra þeim hóp án 
vafa enda hafa grundvallarréttindi 
sem sterkur þegn býr yfir, verið 
tekin af föngum tímabundið og 
þeir þannig gerðir berskjaldaðir. 
Þetta eru eðlilegar ráðstafanir sem 
meirihluti fólks er sammála um hjá 
siðmenntuðum þjóðum.  

Þegar þegnar komast upp á kant 
við samfélag sitt á þann hátt að 
rétt þykir að fangelsa þá, fyrir gera 
þeir meðal annars rétti til að ráða 
ferðum sínum, rétti til frjálsra 
samskipta, rétti til frelsis í vinnu, 
rétti til að haga lífinu á þann máta 
sem þeir helst kysu. En einn er sá 
réttur sem ekki skal af þeim hafa; 
að komið sé fram við þá eins og 
manneskjur. Í því felst meðal ann-
ars að skapa þeim mannsæmandi 
umhverfi, ekki síst í ljósi þess að 
skert réttindi takmarka lífsgæði 
þeirra en aukinheldur vegna þess 
að nú skulu þessir einstaklingar 
búa við þær óeðlilegu aðstæður að 
vera bundnir eina og sama staðn-
um um lengri eða skemmri tíma, 
dag og nótt. Það liggur því í augum 
uppi að sérstaklega þurfi að vanda 
til slíks staðar; staðar sem er 
rammi utan um allt líf fólks hvort 
sem því líkar það betur eða verr. 
Ef þessi staður er þannig gerður að 
hann sé heldur til tjóns fyrir skap-
gerð íbúa má jafnframt búast við 
því að hann, að meðtöldum öðrum 
umhverfisþáttum, skili þeim verri 
frá sér en þeir voru áður. 

Í lífi afbrotamanna er iðu-
lega eitthvað sem ýtir þeim út á 
þá braut sem þeir feta og það er 
samfélagsleg skylda okkar allra 
að berjast gegn þeim þrýstings-
öflum. Stundum birtast þessi öfl 
þó í viðhorfi almennings og stjórn-
valda til afbrotamanna. Þó svo að 
viljinn standi til betrunar fanga 
eru orð okkar og gjörðir stundum 
í þversögn við þann vilja. Dæmi 
um slíkt er undirbúningur fram-
kvæmda fyrir nýtt fangelsi. Við-
horf stjórnvalda kristallast í fyr-
irætlunum þeirra að bjóða verkið 
út í alútboði. Opinber alútboð 
voru hugsuð sem framkvæmda-
ferli fyrir einfaldari mannvirki 
eins og skemmur eða lagerhús-
næði; einföld mannvirki sem 
gera afar takmarkaðar kröfur til 
fínleika mannlegra þarfa. Er það 
virkilega þannig sem hugsað er 
um umhverfi afbrotamanna? Eru 
fangelsi hugsuð eingöngu sem 
skemmur og fangar sem varning-
ur sem ekki er verðugur tillits? 
Höldum þessu til haga: Fangar 

eru ekki varningur né heldur eru 
fangaverðir það og aðrir þeir sem 
starfa þeim við hlið. 

Hvernig mætti þá haga fram-
kvæmdum um nýtt fangelsi? Í 
stað þess að velja það skásta úr 
litlu og oft einsleitu mengi til-
lagna í alútboðum er hægt að velja 
bestu tillöguna úr opnu mengi 
með fulltingi sérfræðidómnefnd-
ar á sviðinu. Það besta en ekki það 
skásta. Í opnum framkvæmda-
samkeppnum fá allir þátttakendur 
jafnt tækifæri til að varpa fram 
hugmyndum að lausnum og oft 
eru þetta lausnir sem erfitt hefði 
verið fyrir verkkaupa að sjá fyrir 
og ólíklegra að kæmu upp á yfir-
borðið í alútboði. Það er því full 
ástæða til að kalla eftir frumleika 
og hugmyndaauðgi við byggingu 
fangelsis og í raun tákn um hug-
leysi og metnaðarleysi að gera það 
ekki. Vissulega er þetta einkar 
sérhæft verk en þá reynir einmitt 
enn frekar á frjóar hugmyndir og 
þær verða þeim mun mikilvægari. 
Gæta þarf að stífum öryggiskröf-
um og kröfum um mannleg gæði 

á þann veg að annað dragi sem 
minnst frá hinu. Hvaða fjármögn-
unarleið sem farin verður er ljóst 
að bygging nýs fangelsis er verk-
efni á vegum hins opinbera. Það 
er hið opinbera sem mun borga. 

Íslensk stjórnvöld eiga opin-
bera menningarstefnu í mann-
virkjagerð sem gefin var út í apríl 
2007 (Menntamálaráðuneytið, rit 
númer 34). Samkvæmt henni ber 
íslenska ríkinu að tryggja gæði 
í byggingarlist og mannvirkja-
gerð eftir bestu getu. Í Menn-
ingarstefnu í Mannvirkjagerð er 
hönnunarsamkeppni sögð „góður 
valkostur sem hvetur til frjórr-
ar hugsunar og fjölbreytni, jafnt 
hjá keppendum sem verkkaupa 
… [v]erkkaupi fær þannig betri 
innsýn í ólíka þætti verkefnis og 
þær lausnir sem mögulegar eru“. 
Ennfremur segir: „Kappkosta skal 
að bjóða upp á samkeppnir sem 
hvetja til aðkomu yngri hönnuða 
og leiða þar með til nýliðunar í 
greininni“. 

Nú þykir undirrituðum ástæða 

að benda á að ekki hefur verið 
haldin opin hönnunarsamkeppni 
um neinar byggingarframkvæmd-
ir á vegum ríkisins né heldur 
sveitarfélaga síðan í mars 2010. 
Einnig er vert að minna á að stétt 
arkitekta og mannvirkjahönnuða 
er meðal þeirra stétta er efna-
hagshrunið hafði hvað mest nei-
kvæð áhrif á, margfalt á við flest-
ar aðrar stéttir. Ber að skilja þetta 
sem svo að „fjölbreytni, nýsköpun, 
og frumlegar lausnir“ séu óæski-
legar að mati opinberra aðila sem 
nota fé skattborgara og að enginn 
vilji sé fyrir því að liðka um fyrir 
öllum þeim, sem þyrstir í tæki-
færi í þessum geira? 

Mikið vatn er runnið til sjáv-
ar við undirbúning fangelsis-
ins. Skorað er á stjórnvöld að 
láta þetta vatn renna sína leið 
en nýta það sem gott er úr und-
irbúningnum og efna til opinnar 
framkvæmdasamkeppni um bygg-
ingu nýs fangelsis enda sé það í 
anda opinberrar stefnu yfirvalda. 
Byggjum til framtíðar með gæði 
og hugmyndaauðgi að leiðarljósi.

Eru fangelsi hugsuð eingöngu sem 
skemmur og fangar sem varningur sem 
ekki er verðugur tillits?

Grein Lýðs 
er dæmigert 

varnarhjal manns sem 
telur sig vera hafinn 
yfir allan vafa.

Nýtt fangelsi á Hólmsheiði 
– opið bréf til ráðherra

Þjófar á nóttu sem degi

Fangelsismál

Hrólfur Karl Cela
arkitekt og 
framkvæmdastjóri 
Arkitektafélags Íslands

Fjármál

Guðjón Jensson
leiðsögumaður
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Kynferðisleg misnotkun á börn-
um í skólum og kynferðislegt 

ofbeldi gagnvart konum og börn-
um innan trúfélaga koma nú í aukn-
um mæli upp á yfirborðið. Jafnvel 
þótt lengi hafi verið vitað um til-
vist þessa ofbeldis fara öldur hátt 
í umræðunni og er ekki að undra. 
Þolendur tjá sig um áhrif ofbeldis-
ins og þöggunina sem hefur fylgt 
því. Svona umræður fara sem eldur 
í sinu um hinn vestræna heim sem 
hefur talið sig í fararbroddi upp-
lýstra, nútímavæddra og þróaðra 
samfélaga. Siðmenningin birtist 
sem gljáskán yfir óhugnaði sem 
kraumar undir. Hugmyndakerfi 
virðast morkin að innan. Það gætir 
tilhneigingar til að persónugera 
aðkomu þeirra aðila sem fara með 
meðferð slíkra mála eða blanda 
sér í umræðuna. Það er smættun 
að einblína á einstaklinga á kostn-
að þess að horfa á hið stærra sam-
hengi svona mála, á kerfið sem það 
sprettur upp úr. Starfsmenn trú-
félaga, skóla og uppeldisstofnana 
þurfa að spyrja sig hvernig standi 
á því að níðst er á konum, börnum 
og þeim sem eru taldir „öðruvísi“ 
innan stofnana þeirra. Hvað býr að 
baki því að fólk í valdastöðum sem 
prestar og sem kennarar og uppal-
endur misnoti stöðu sína með því að 
beita skjólstæðinga sína kynferðis-
legu ofbeldi?

Til viðbótar við sálræna bresti 
einstaklinga á meinið sér rætur 
sem liggja í menningu og menn-
ingararfi. Það liggur m.a. graf-
ið í úreltum hugmyndum um völd 
og yfirráð og um varnarleysi. Það 
liggur grafið í forneskjulegum 
hugmyndum um tign valdsins og 
virðingarleysi gagnvart konum, 
börnum og minnimáttar. Þetta 
virðingarleysi gagnvart öllum þeim 
sem eiga ekki hlutdeild í kerfi karl-
hverfra, hvítra yfirráða gegnsýrir 
hugmyndasögu Vesturlanda. Í einu 
af ritum Páls postula í Biblíunni er 
boðað að konum skuli meinað að 
tala í kirkjum. Konur eru sagðar 
óhreinar.

Svona hugarburður á sér rætur 
í forngrískri heimspeki sem legg-
ur fræðilegan grunn að kvenfyrir-
litningu okkar menningar. Heim-
speki Aristótelesar fer í gegnum 
heimspeki Tómasar frá Akvínó 
beint inn í kenningar kristinnar 
kirkju. Konur voru taldar óhrein-
ar vegna nálægðar við náttúruna 
í krafti þess að þær gátu börn. Af 
sömu ástæðu voru þær taldar til-
finningastýrðar og ekki vitsmuna-
verur. Þessi hugsunarháttur litar 
heimspeki fram á okkar daga, en 
heimspekingurinn Hegel frá 19. 
öld vildi meina konum aðgang að 
pólítík þar sem þær gætu skap-
að óreiðu og usla. Heimspekingar 
lögðu konur gjarnan að jöfnu við 
börn og bæði konur og börn voru 
talin þurfa leiðsagnar karla, feðra 
og húsbænda og áttu að lúta þeim. 
Það gaf þessum forréttindahóp 
– sem sumar konur samsama sig 
með og sem sumir karlar standa 
utan við – yfirráð yfir konum og 
börnum. Konur eru ekki einsleit-
ur hópur og börn ekki heldur. Einn 
þolenda úr Landakotsskóla segir í 
viðtali að skólastjórinn hafi hlíft 
börnum sem voru álitin standa 
sterkar að vígi vegna stéttarstöðu 
eða bakgrunns heima fyrir. Þau 
sem álitin voru varnarlausari 
urðu fyrir ofbeldinu. Samtrygg-
ing feðra/karlveldisins viðheldur 
síðan þögguninni.

Það er nauðsynlegt að velta 
fyrir sér hvers vegna vestræn 
hugmyndasaga er uppfull af svona 
hugmyndum. Hvers vegna er þörf 
á að upphefja sig á kostnað kvenna 
og barna? Hvers vegna er gert lítið 
úr móðurinni, upphafinu og kven-
legri kynverund? Svörin ber öll að 
sama brunni sem er viðhald yfir-
ráða. Það er einnig skýring á því að 
um þessar hliðar menningar okkar 
er sáralítið fjallað í námi þeirra 

sem leggja stund á greinar á borð 
við guðfræði og heimspeki. Guð-
fræðimenntaðir fara út í kirkjur og 
skóla án þess að fjallað hafi verið 
kerfisbundið í náminu um lotn-
ingu fyrir hinu karllega, lítillækk-
un kvenna og barna og þeirra sem 
eru taldir öðruvísi í menningar-
arfinum. 

Hvernig eiga þeir að miðla þess-
um arfi áfram án skýrrar vitund-
ar um þetta? Og hvernig eiga þeir 
að geta hafið sig upp yfir þetta án 
þekkingar á margs konar frjórri og 
róttækri viðleitni til að endurhugsa 
þær hefðir sem við höfum í fartesk-
inu? Læra nemendur að spyrja sig 

gagnrýnið um guðlegar ímyndir 
föður og sonar og velta fyrir sér 
margs konar menningarsögulegri 
merkingu móður og móðurleika? 
Hefur samstaða karla í gegnum 
aldirnar að einhverju leyti fengið 
kraft úr ímynd sambands guðföð-
ur og sonar? Hvers vegna virðast 
konur ekki eiga sér öflugar fyrir-
myndir samstöðu með eigin kyni 
í táknkerfi menningarinnar? Eða 
eru þær til en eru lítt kynntar? 
Læra nemendur að velta fyrir sér 
hvernig hugmyndir hefðarinnar 
um „manninn“ taka iðulega mið af 
af hugsjón um karlinn, sem er skil-
greind í andstöðu við það sem er 

talið einkenna konur, mæður, börn 
og þau sem eru frávik? 

Hefðir þurfa að endurnýjast, 
ekki hvað síst hefðir sem kenna sig 

við „mótmælendur“ og gagnrýna og 
skapandi hugsun. Það eru ekki til 
hreinar og upprunalegar kenningar 
trúarbragða (sem væru „sannar“ í 
eitt skipti fyrir öll) heldur einung-
is breytilegar sögulegar birtingar-
myndir og túlkanir þeirra. Með 
því að láta undir höfuð leggjast að 
gera hugmyndir um kyn, börn og 
þau sem hafa verið talin frávik að 
þætti í kjarnanámi guðfræðinga, 
heimspekinga og kennara á sviði 
mannvísinda og menningararfs er 
viðhaldið skorti á næmi fyrir kven-
fyrirlitningu og misnotkun barna 
og alið á skeytingarleysi um marg-
breytileika mannanna. 

Trúfélög, skólar og ofbeldi gegn konum og börnum
Samfélagsmál

Sigríður 
Þorgeirsdóttir
prófessor í heimspeki

Hefur sam-
staða karla í 

gegnum aldirnar að 
einhverju leyti fengið 
kraft úr ímynd sambands 
guðföður og sonar?

Pantaðu allan hringinn á www.hoteledda.is eða í síma 444 4000
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Landssamtök sauðfjárbænda 
hafa hækkað viðmiðunar-

verðskrá sína um 25%. Naut-
gripabændur boða hækkanir á 
heildsöluverði á kjöti. Í kjölfarið 
má búast við verulegum hækk-
unum á kindakjöti og nautakjöti 
til neytenda. Þessar tilkynningar 
hafa að vonum vakið reiði neyt-
enda og undrun sumra.

Í krafti takmarkana á inn-
flutningi landbúnaðarafurða eru 
bændur í einkasölustöðu gagn-
vart íslenskum neytendum. 
Bændur geta hagað verðlagningu 
sinni eins og þeim best hentar, 
íslenskir neytendur geta fátt gert 
til að bregðast við annað en að 
fækka kjötmáltíðum lítillega. En 
því eru takmörk sett hversu langt 
neytendur geta gengið í neyslu-
samdrætti á því sviði því ekki 
lifa menn og konur á pastanu einu 
saman.

Sé verð vöru hækkað fylgir 
samdráttur í eftirspurn, mismik-
ill eftir því hversu mikilvægt er 
fyrir neytandann að komast yfir 
vöruna. Sé um nauðsynjavöru á 
borð við matvæli að ræða dregst 
eftirspurn aðeins óverulega 
saman. Þetta þýðir að sammæl-
ist matvælaframleiðendur um að 
hækka verð geta tekjur þeirra 
aukist: Þrátt fyrir að seldum kíló-
um fækki vegur hækkun verðs á 
hvert selt kíló þar á móti og gott 
betur.

En þó verðhækkun dragi 
óverulega úr sölu hvetur hún ein-
staka framleiðendur til að auka 
framleiðslu. Þess vegna hefur 
sú staða þrásinnis komið upp að 
einkasöluaðilinn, hvort sem hann 
hefur heitið Landssamtök sauð-
fjárbænda eða eitthvað annað, 
hafi gripið til þess ráðs að urða 
kindakjöt á ruslahaugum fremur 
en að selja það íslenskum neyt-
endum. Til skamms tíma tíðkað-

ist einnig að skattgreiðendur 
greiddu niður kjöt sem flutt var 
út. Þannig má segja að íslenskir 
kjötframleiðendur hafi stundað 
„dumping” á erlendum mörk-
uðum með stuðningi íslenskra 
skattgreiðenda! Þetta ástand, að 
framleiðsla sé meiri en söluað-
ilar vilja selja á innanlandsmark-
aði, er dæmigert fyrir einkasölu-
markaði.

Vegna lágs raungengis krón-
unnar undangengin misseri er 

komin upp ný staða: Íslenskir 
bændur geta nú flutt út „umfram-
framleiðslu” án þess að fá „styrk“ 
frá skattgreiðendum. Nú borgar 
sig því fyrir bændur að hækka 
verð til innlendra neytenda og 
selja sem mest þeir mega erlend-
um neytendum! Miðað við núver-
andi stöðu á markaði er óskastaða 
bænda að halda verðinu á innan-
landsmarkaði um það bil tvisvar 
til þrisvar sinnum hærra en 
svari til verðsins sem þeir rukka 
erlenda neytendur um.

Íslenskir neytendur munu því 
áfram þurfa að búa við óheyri-
lega hátt landbúnaðarverð. Það 
mun ekki breytast nema annað 
tveggja gerist: Að ofurtollar 
á landbúnaðarafurðum verði 
afnumdir eða að bændum verði 
bannað að flytja út afurðir sínar 
eða að urða þær á innlendum 
ruslahaugum. Haldi núverandi 
landbúnaðarráðherra andstöðu 
sinni við innflutning á landbúnað-
arafurðum til streitu er það ský-
laus krafa íslenskra neytenda að 
útflutningur landbúnaðarafurða 
verði bannaður eða á hann lagðt 
útflutningsgjald er jafngildi ofur-
tollum á innfluttan landbúnaðar-
varning.

Í fjórðu grein minni um vægi 
áliðnaðar á Íslandi fjalla ég 

um arðsemi raforkusölu til stór-
iðjunnar.

Í umræðu um stóriðjutengd-
ar framkvæmdir á liðnum árum 
hefur því gjarnan verið haldið 
fram að raforka sé seld til stóriðju 
á afar lágu verði. Raforkufram-
leiðslan sé fyrir vikið óarðbær 
og það komi í hlut almennings að 
niðurgreiða raforkuverð til stór-
iðju. Þessar fullyrðingar hafa 
verið háværar og síendurteknar í 
umræðunni en standast þó engan 
veginn nánari skoðun.

Við mat á arðsemi virkjana-
framkvæmda liggur beinast við 
að líta til Landsvirkjunar. Lands-
virkjun framleiðir og selur lið-
lega 70% allrar raforku á Íslandi. 
Frá 1999 hefur raforkusala fyrir-
tækisins tvöfaldast og liggur sú 
aukning fyrst og fremst í aukinni 
raforkusölu til stóriðju. Á sama 
tíma hefur árlegur rekstrarhagn-
aður Landsvirkjunar nær sex-
faldast. Svipaða sögu er að segja 
af eigin fé félagsins, sem vaxið 
hefur úr 33 milljörðum króna í 
árslok 1999 í liðlega 190 milljarða 
króna í árslok 2010 (á sama tíma 
hefur eigið fé fimm stærstu orku-
fyrirtækjanna hér á landi aukist 
úr 86 milljörðum í 309 milljarða 
króna). Arðsemi eigin fjár Lands-
virkjunar er að jafnaði um 19% á 
þessu tímabili í íslenskum krón-
um. Fyrirtækið hefur upplýst að 
það sé í stakk búið til að greiða 
upp allar skuldir á næstu 12-14 
árum, þrátt fyrir miklar fjárfest-
ingar á liðnum árum. Fá íslensk 
fyrirtæki geta státað af svo góðri 
arðsemi. Því er ekki annað að sjá 
en að arðsemi raforkusölu Lands-
virkjunar sé með besta móti.

Stóriðjan stendur undir arðsemi 
raforkukerfisins
En er þá íslenskur almenningur að 
standa undir þessari arðsemi og 
niðurgreiða um leið raforkuverð 
til stóriðju? Liðlega 75% af fram-
leiddri raforku hér á landi eru seld 
til stóriðju og hefur þetta hlutfall 
aukist úr 50% árið 1996. Það segir 
sig því sjálft að ef almenningur á 
Íslandi væri að niðurgreiða raf-
orkuverð til stóriðju hefði umtals-
verð verðhækkun þurft að eiga sér 
stað á þessum tíma. Ella hefði sá 
fjórðungur raforkusölunnar sem 
fer annað en í stóriðju haft lítið að 
segja til niðurgreiðslu þar á. Raun-
in er hins vegar hið gagnstæða. Á 
liðnum 15 árum hefur verð á raf-
orku til almennings lækkað um 
25% að raungildi. Raforkusala til 
almennings skýrir því engan veg-
inn hina miklu arðsemi Lands-
virkjunar á liðnum árum.

Í raun er það stóriðjan sem 
stendur alfarið undir þessari arð-
semi. Samkvæmt upplýsingum 
Landsvirkjunar greiddi almenn-
ingur liðlega 8% hærra verð á 
hverja kílóvattsstund á síðasta ári 
heldur en stóriðja. Sé hins vegar 
horft til þess að stóriðjan er með 
um 96% meðalnýtingu afls yfir 
árið vegna stöðugrar notkunar 
sinnar, samanborið við 56% með-
alnýtingu almenna kerfisins, þá 
er stóriðjan að skapa Landsvirkj-
un nærri 60% hærri tekjur á hvert 
megavatt í afli. 

Með öðrum orðum: Tökum sem 
dæmi að Landsvirkjun reki tvær 
jafnstórar virkjanir, önnur selji 
eingöngu til almenns markaðar en 
hin einvörðungu til stóriðju. Í því 
dæmi myndi sú síðarnefnda skila 
Landsvirkjun 60% meiri tekjum á 
ári en hin fyrrnefnda.

Um miðjan júnímánuð felldu 
félagsráðgjafar hjá Reykja-

víkurborg samninga sem þeim 
voru boðnir með 75% greiddra 
atkvæða. Þessi grein er rituð í 
nafni starfandi félagsráðgjafa í 
Þjónustumiðstöð Laugardals og 
Háaleitis og verða í henni rakin 
sjónarmið þess hóps.

Allt frá því að þjónustumið-
stöðvar Reykjavíkurborgar tóku 
til starfa árið 2005 hefur legið 
ljóst fyrir að félagsráðgjafar 
hafa búið við lökust kjör þeirra 
háskólastétta sem þar starfa. 
Við stofnun þjónustumiðstöðv-
anna komu saman fagaðilar frá 
Félagsþjónustunni, Fræðslumið-
stöð Reykjavíkur og Leikskólum 
Reykjavíkur. Launakjör á þeim 
stöðum höfðu verið ærið misjöfn 
og ljóst að ekki var hægt að skýra 
þennan mun með lengd mennt-
unar, ábyrgð eða álagi. Við gerð 
síðustu samninga árið 2006 var 
látið að því liggja að umræddur 
launamunur myndi jafnast út á 
skömmum tíma, með innleiðingu 
starfsmatskerfis og samnings-
bundnum hækkunum. Sú hefur 

ekki orðið raunin. Þvert á móti 
hafa fastlaunasamningar við 
aðra en félagsráðgjafa viðgengist 
áfram og starfsfólk með BA-próf 
verið híft upp í launum til jafns 
við félagsráðgjafa. Það er sláandi 
að lesa grein sem við félagsráð-
gjafar rituðum og birtist í Morg-
unblaðinu 26.02.2006, en þar stóð 
orðrétt: „Félagsráðgjafar telja 
sýnt að þeir séu ein lægst launaða 
háskólastéttin innan þjónustu-
miðstöðva Reykjavíkurborgar. 
Þeir vilja njóta jafnréttis í laun-
um á við aðrar fagstéttir sem 
þar starfa, enda er um að ræða 

kjaramun sem ekki getur talist 
réttlætanlegur, hvort heldur sem 
tekið er mið af menntun, ábyrgð 
í starfi, álagi eða öðrum þáttum. 
Í flestum tilvikum er ekki endi-
lega um að ræða grófan mun á 
grunnlaunum umræddra stétta, 
heldur þá staðreynd að sumum 
stéttum hefur verið boðið upp á 
einhvers konar fastlaunasamn-
inga, sem fela í sér óunna yfir-
vinnu, lesdaga o.þ.h. Á sama tíma 
hafa félagsráðgjafar sem vinna 
hjá Reykjavíkurborg sjaldnast 
möguleika á að auka tekjur sínar, 
þar sem þeir sæta nær undan-

tekningalausu yfirvinnubanni. 
Mismunurinn á kjörum félags-
ráðgjafa og þessara stétta skýr-
ist af ofangreindum uppbótum 
og dæmin sýna að hann nemur 
allt að 100.000 kr. á mánuði.“ Það 
er sorglegt en satt að þessi orð 
eiga jafn vel við í dag og þegar 
þau voru sett á blað fyrir rúmum 
5 árum síðan. Slíkur hefur vilji 
Reykjavíkurborgar til að jafna 
launamisrétti verið.

Í dag eru félagsráðgjafar fjöl-
mennasti faghópurinn á skrif-
stofum Þjónustumiðstöðva 
Reykjavíkur, þrátt fyrir að erfið-

lega hafi gengið að manna stöð-
ur þeirra með ráðningu löggiltra 
félagsráðgjafa undanfarin miss-
eri. Af fjöldanum má þó ljóst vera 
að þáttur félagsráðgjafa í starf-
semi þjónustumiðstöðvanna er 
drjúgur. 

Við leyfum okkur að fullyrða að 
af fagstéttum innan borgarkerfis-
ins hafi álag aukist einna mest á 
félagsráðgjöfum eftir hrun efna-
hagskerfisins. Vorið 2010 var 
gerð könnun á álagi meðal starfs-
manna Reykjavíkurborgar. Niður-
stöður hennar gáfu ótvírætt til 
kynna að starfsmenn velferðar-

sviðs og þ.m.t. þjónustumiðstöðva 
þess, teldu of mikið álag í störf-
um sínum og að það hefði aukist 
undangengna 12 mánuði. Þessi 
upplifun var mun meiri meðal 
þessa hóps en hjá starfsmönnum 
Reykjavíkurborgar almennt. Mest 
álag innan velferðarsviðs upp-
lifðu fagaðilar sem voru í mikl-
um tengslum við þjónustuþega, 
s.s. félagsráðgjafar. 

Til að setja umræðuna um álag 
í starfi félagsráðgjafa í frekara 
samhengi má nefna að þeim sem 
fengu fjárhagsaðstoð/heimildar-
greiðslur hjá Reykjavíkurborg 
fjölgaði um 48,7% milli áranna 
2007 og 2010. Það sem af er þessu 
ári (eða frá janúar til maí 2011) 
hefur þeim sem njóta fjárhagsað-
stoðar til framfærslu á þjónustu-
svæði Laugardals og Háaleitis 
fjölgað um 25,1%. Mikilvægt er 
að hafa hugfast að fjárhagsaðstoð 
er einungis hluti þeirra verkefna 
sem félagsráðgjafar í þjónustu-
miðstöðvum borgarinnar sinna. 
Þörf einstaklinga og fjölskyldna 
fyrir félagslega ráðgjöf og stuðn-
ing er nú síst minni en áður. 

Á næstunni er að vænta annarr-
ar greinar frá félagsráðgjöfum í 
Þjónustumiðstöð Laugardals og 
Háaleitis. 

Þar verður vikið frekar að sam-
anburði við aðrar háskólamennt-
aðar stéttir hjá Reykjavíkurborg 
og þeirri staðreynd að félagsráð-
gjafar sem starfa í þjónustumið-
stöðvum Reykjavíkurborgar búa 
við lakari kjör en kollegar þeirra 
hjá öðrum sveitarfélögum.

Við leyfum okkur að fullyrða að af fag-
stéttum innan borgarkerfisins hafi álag 
aukist einna mest á félagsráðgjöfum eftir 

hrun efnahagskerfisins.

Íslenskir neyt-
endur munu því 

áfram þurfa að búa við  
óheyrilega hátt land-
búnaðarverð.

Liðlega 75% 
af framleiddri 

raforku hér á landi eru 
seld til stóriðju …

Félagsráðgjafar hafa fengið nóg

Einkasala bænda á 
kjöti skaðar neytendur

Arðsöm raforku-
sala til stóriðju

Kjaramál

Edda Lára Lárusdóttir
félagsráðgjafi

Sigríður Jóhanna Haraldsdóttir
félagsráðgjafi

Þorbjörg Róbertsdóttir
félagsráðgjafi

Áliðnaður

Þorsteinn 
Víglundsson
framkvæmdastjóri 
Samál – Samtaka 
álframleiðenda á Íslandi

Landbúnaður

Þórólfur 
Matthíasson
prófessor við HÍ
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É
g veit ekki hvað þetta er 
með mig og dýrin mín, 
þau eru öll svo einstök,“ 
segir Gunnlaug Þorvalds-

dóttir tónlistarmaður sem búsett 
hefur verið í Róm síðastliðin ár. 
Gunnlaug, eða Gulla eins og hún 
er kölluð, er þekkt fyrir að geta 
framkallað alls kyns fuglahljóð 
og gerði garðinn frægan hérlend-
is þegar hún ræktaði Abyssiníu- 
og Sómalíketti sem komu fram í 
sjónvarpi, myndböndum og aug-
lýsingum, og þykja einstakir hvað 

hegðun og lund varðar. Þegar hún 
flutti til Ítalíu, þar sem hún starf-
ar við söng og tónsmíðar, ætlaði 
hún ekki að eiga nein gæludýr 
vegna vinnu sinnar en áður en 
hún vissi af hafði hún laðað að 
sér flækingshund og -kött, sem 
hagar sér eins og maður. 

„Meðleigjandinn minn bjargaði 
kettinum Mau af götunni fyrir 
einu og hálfu ári en hann var þá 
að drepast úr sulti. Ég tengdist 
honum strax og hann varð um 
leið kötturinn minn. Hann sefur í 

rúminu mínu hverja einustu nótt 
og eltir mig og vill helst gera allt 
eins og ég. Hann neitar til dæmis 
að drekka vatn nema því sé hellt 
í glas fyrir hann,“ segir Gunn-
laug en það nýjasta er að Mau 
er farinn að pissa beint í salerni 
heimilisins og neitar að gera það 
annars staðar. „Hann lítur á sjálf-
an sig sem manneskju og blandar 
ekki geði við aðra ketti.“

MYND/ÚR EINKASAFNI 

Raddlistakonan og tónskáldið Gunnlaug Þorvaldsdóttir laðar að sér fjórfætlinga í Róm.

Laðar að sér 
ferfætlinga í Róm

2

Friðarhlaupinu  hringinn í kringum landið lýkur í 
dag og verður móttaka í Ráðhúsi Reykjavíkur klukkan 
12. Hlaupið hefur staðið yfir frá 5. júlí eða í 17 daga. 
Maraþonhlauparinn Tegla Loroupe frá Keníu mun 
hlaupa síðasta spölinn með Steingrími J. Sigfússyni 
fjármálaráðherra.
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Svipaða sögu er að segja af 
hundinum hennar Gullu sem hefur 
fylgt henni síðustu árin. „Eitt 
kvöldið var ég að hjóla heim og 
stöðva á umferðarljósi. Þá kemur 
hundur hlaupandi í áttina að mér. 
Ég lít á hann og hann bregst við-
eins og ég ætli að slá til hans. Ég 
horfi á hann og segi; Þetta er allt 
í lagi, ég ætla ekkert að meiða 
þig, en gef mig svo ekkert frekar 
að honum. Svo kemur grænt ljós 
og þá hleypur hundurinn á eftir 
mér og hoppar á löppina á mér 
og hangir þar. Ég held áfram leið 
minni en hundurinn eltir mig. Ég 
er í mestu vandræðum og hringi 
meðal annars í vini mína og Helgu 
Andrésdóttur hundaþjálfara og 
segi að ég sé á hjóli og losni ekki 
við hund sem elti mig. Hann vildi 
bara greinilega svona mikið verða 
hundurinn minn,“ segir Gunnlaug 
sem nefndi rakkann Knúsa Engil 
Skallagrímsson. 

Gulla segist kunna því vel að 
búa í Róm og að borgin sé ótrú-
lega róleg og andrúmsloftið slak-
andi. „Maður fer alltaf inn í annan 
heim þegar maður fer út að ganga 
í borginni. Gömlu byggingarn-
ar, markaðir og tónlist á götum 
mynda einstaka stemningu. Þetta 
er borg sem maður hvílist í.“ Hún 
er raddlistamaður, æfir hjá 88 ára 
gömlum söngkennara og hefur 

jafnan mörg járn í eldinum þar 
sem hún syngur í sýningum og 
semur tónlist, meðal annars fyrir 
stuttmyndir en hún samdi tónlist-
ina í I do Air sem hlaut Bafta-verð-
launin í fyrra. Nýjustu verk henn-
ar eru innsetning sem hún gerði 
fyrir listahátíð í Prag með frægri 
serbneskri leikkonu, Ana Sofreno-
vic , og svo samdi hún tónlist í upp-
setningu á Macbeth sem Europian 
Academia, Cinema and Theater 
stóð fyrir auk þess sem hún lék 
og fór með formála að leikritinu 
á ítölsku.

„Nú er ég að undirbúa tónleika 
sem verða 4. október og fara fram 
í aðaltónleikahúsinu í Róm, Audi-
torium Parco della Musica, en þar 
verður flutt tónlist úr ítölskum 
kvikmyndum frá 7. og upphafi 8. 
áratugarins. Tónleikarnir skiptast 
í tónlist úr spennumyndum, vestr-
um, gamanmyndum og svo hryll-
ingsmyndum og ég syng þegar 
hryllingurinn hefst, meðal ann-
ars lag úr The Devils Nightmare,“ 
segir Gulla en hún syngur við 
undirleik fimmtíu manna sinfón-
íuhljómsveitar.  julia@frettabladid.is

Kötturinn Mau sem vill bara drekka úr glasi og notar salerni.

Hópur áhugafólks um dansinn 
Lindy-Hop verður meðal ballgesta 
á Bar 46 við Hverfisgötu annað 
kvöld og sýnir dans auk þess að 
kenna áhugasömum gestum einföld 
spor. Allir munu síðan skemmta sér 
undir ljúfum tónum hljómsveitar-
innar Lily & the blue boys. 

Ballið hefst klukkan 21 og verður 
að enskum hætti. Leikarar standa 
fyrir leikþætti meðan á því stend-
ur þar sem fram koma þekktir ein-
staklingar frá stríðsárunum. Metn-
aður er lagður í að umgjörðin sé 
sem raunverulegust og þemað er 
ærlegt kveðjuhóf fyrir nokkra unga 
menn sem verða sendir í stríð dag-
inn eftir. Almennir ballgestir verða 
þátttakendur í leiknum. 

Baka til verða síðan sýndar stutt-
myndir því ballið er afrakstur sam-
starfs félaganna Futureshorts ONE 
og Lindy Ravers. Futureshorts ONE 
er hluti af alþjóðlegum samtökum 
um dreifingu stuttmynda og mark-
mið þess er að fullnýta gildi mynd-
anna með því að skapa viðburði 
sem samtvinna þær margs konar 
list svo úr verði fjölbreytt upplifun.

Lindy Ravers er íslenskt félag um 
kennslu og miðlun á fyrirstríðsára-
dönsum. Um þessar mundir leggur 
það mikla áherslu á Lindy Hop sem 
hefur náð þó nokkurri útbreiðslu 
hér á landi. Félagið stendur fyrir 
kennslu á byrjenda- og framhalds-
stigi og fær til sín alþjóðlega dans-
kennara. Næst verður byrjenda-
námskeið helgina 6. og 7. ágúst. 
Nánari upplýsingar um það er að 
finna á www.lindyravers.com. - gun

Swingdansball með fléttu
Stríðsáraball að breskum sið verður haldið á Bar 46 við Hverfisgötu í Reykjavík annað kvöld, 23. júlí. 
Mikið er lagt í búninga, umgjörð og leikræna tjáningu og fjölbreytt stuttmyndasýning verður baka til. 

Þorbjörg Snorradóttir og Haraldur Björn Sigurðsson komin í ballgírinn. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Framhald af forsíðu

„„Hann lítur á sjálfan sig sem manneskju og blandar ekki 
geði við aðra ketti.“

Reggíveisla  verður haldin í Hjartagarðinum frá 14 til 20 á morgun. 
Um er að ræða sumartónleika fyrir unga sem aldna. Ýmsar hljóm-
sveitir koma fram en auk þess verður boðið upp á útimarkað, lista-
sýningu og dansatriði.

Sölustaðir:
10 -11, Inspired í Flugstöðinni, Samkaup, Nettó,
Kaskó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1, 

Kaupfélag V- Húnvetninga, Kaupfélag Skagfirðinga,
Verslunin Vísir, Bláa lónið, Hreyfing, Krambúðin, 

Fiskbúðin Freyja, Melabúðin.

ÍSLENSK  FÆÐUBÓT

BITAFISKUR
-næring fyrir líkama og sál

Bakarar 
Erum með tæki í 
umboðsölu fyrir 

bakara.

 • Frysta
 • Kæla
 • Hrærivélar
 • Kökumyndaprentara
 • Ofnar
 • Háfur
 • Rúlluvél
 • Hefskápur
 • Brauðskurðarvélar o.fl.

Nánari upplýsingar á 
www.rafhitun.is

Kaplahrauni 7a • Hafnarfirði
S. 565 3265 • rafhitun@rafhitun.is

Allt sem þú þarft

*Meðan birgðir endast

Þú færð Fréttablaðið á 26 stöðum á Suðurlandi. 

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

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

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

Þú getur alltaf fengið Fréttablaðið beint í símann, fartölvuna eða 

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

með tölvupósti daglega.

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

Það fá allir afmælisblöðru* 
á sölustöðum Fréttablaðsins 

um land allt.

Fjöldi lausasölustaða á Suðurlandi

Jákvæðar fréttir 
fyrir sumarið

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

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

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Umsjón Sara McMahon Forsíðumynd Stefán Karlsson Útlitshönnun 
Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@365.is og Sigríður Dagný 
Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

meðmælin

RAUÐKLÆDD LEIKKONA Mila 
Kunis klæddist þessum fallega, 
rauða kjól er hún var gestur í sjón-
varpsþættinum Today Show ásamt 
Justin Timberlake. NORDICPHOTOS/GETTY

Árs gömul Kiosk
Hönnunarbúðin Kiosk fagnar árs 
afmæli sínu á morgun. Að versl-
uninni standa níu ungir og efnileg-
ir hönnuðir. Í tilefni afmælisins verð-
ur blásið til veislu þar sem boðið 
verður upp á lifandi tónlist, blöðr-

ur og freyðivín. Einnig 
verður hægt að gera 
kjarakaup því allt að 
fimmtíu prósent af-

sláttur er veitt-
ur af völdum 
vörum. Gam-
anið hefst 
klukkan 14.

Hanastél í Hörpunni
Barinn á fjórðu hæð Hörpunnar 
býður upp á dásamleg hanastél og 
einstakt útsýni yfir höfnina. Barinn 
er góð stoppistöð áður en haldið 
er út á lífið eða út að borða og ekki 
skemmir útsýnið fyrir stemning-
unni. 

D
ruslugangan verð-
ur farin á morgun en 
tilgangur hennar er 
að vekja athygli á því 

hvernig ábyrgð á kynferðisafbrot-
um er gjarnan færð af gerendum 
yfir á þolendur með ummælum 
og fréttaflutningi. Gengið verð-
ur niður Skólavörðustíg, Banka-
stræti og Austurstræti og er fólk 
hvatt til að mæta og sýna stuðn-
ing í verki.  

Helga Þórey Jónsdóttir, einn 
af aðstandendum Druslugöng-
unnar, segir fyrstu Druslugöng-
una hafa verið farna í Kanada, 
þá til að mótmæla ummælum 
lögreglumanns um fórnalömb 
nauðgana. Gangan vakti mikla 
athygli og hafa svipaðar göngur 

verið skipulagðar víða um heim 
undanfarna mánuði. „Það er oft 
talað um „meinta“ nauðgun í ís-
lenskum fjölmiðlum og þolendur 
kynferðisglæpa allt of oft dregnir 
til ábyrgðar. Þetta er nokkuð sem 
þarf að benda á og laga,“ segir 
Helga Þórey.

Hún segir framtakið hafa 
fengið mjög jákvæð viðbrögð 
og að fjöldi fólks hafi meldað 
sig í gönguna í gegnum Fésbók-
ina. „Það kemur í ljós á morg-
un hversu margir mæta en ég 
tek fram að þó heiti göngunn-
ar sé Drusluganga má fólk mæta 
klætt eins og það vill. Í London 
mætti ein kona í mjög venju-
legum klæðnaði og með skilti 
sem á stóð „Mér var nauðgað í 
þessum fötum“. Nauðganir ger-
ast ekki bara á djamminu held-
ur líka innan hjónabandsins og 
vinahópsins.“

Gangan hefst stundvíslega  
klukkan 14 og mun hópurinn 
safnast saman við Hallgríms-
kirkju.  - sm

DRUSLUGANGAN VERÐUR FARIN Á MORGUN:

ÞOLENDUR BERA 
EKKI ÁBYRGÐ

Skipuleggja Druslugöngu María Lilja 
Þrastardóttir og Helga Þórey Jónsdóttir 

eru meðal þeirra sem standa fyrir Druslu-
göngunni. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

==g g

VERIÐ VELKOMIN Á SALON REYKJAVÍK, 
GRANDAGARÐI 5, 101 REYKJAVÍK, SÍMI: 56 85 305

SALON REYKJAVÍK BÝÐUR UPP Á NÝJA NATURA 
KERATIN SLÉTTUNARMEÐFERÐ SEM GEFUR MJÚKT, 

LÉTT, HEILBRIGT, FALLEGT OG GLANSANDI HÁR.

SALON REYKJAVÍK
GLEÐILEGAN ÞJÓÐHÁTÍÐARDAG

MJÚKAR VARIR  Chubby stick er flottur varasalvi 
með léttum lit frá Clinique. Salvinn inniheldur meðal ann-
ars mangó og shea butter og er góður fyrir þurrar varir. 
Hægt er að velja á milli átta fallegra lita. 

T
vö Vogue tímarit, það portúgalska og hið gríska, skarta sömu for-
síðumyndinni nú í ágúst. Fashionista fjallaði um málið á síðu sinni 
og útskýrði að minni tímaritin endurbirti gjarna forsíður systur-

tímarita sinna þegar hart er í ári því það getur verið dýrt að framleiða 
nýja forsíðu fyrir hvern mánuð. Enda hlýtur það að kosta sitt að ráða 
ljósmyndara, fyrirsætu, stílista og finna rétta tökustaðinn.

Það gerist þó sjaldan að tvö tímarit velji sömu myndina til að birta 
sama mánuðinn, en bæði tímaritin hafa kosið að endurbirta forsíðu júní 
heftis franska Vogue. Fyrirsætan Karmen Pedaru íklædd Pucci mun því 
vera áberandi á sölustöðum Vogue á næstunni. 

Pedaru á forsíðu tveggja Vogue tímarita:

Endurbirta sömu 
forsíðumyndina

Næstum eins
Portúgalska og 
gríska Vogue 
birta sömu 
myndina á for-
síðum sínum nú 
í ágúst. Fyrir-
sætan Karmen 
Pedaru prýðir 
bæði tímaritin. 



OG HÖRPU
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Pétur Marteinsson, 
fyrrverandi atvinnumað-
ur í fótbolta, rekur Kex 
Hostel ásamt nokkrum 
félögum. Hann mætir í 
vinnuna dag hvern með 
bros á vör. 

Viðtal: Sara McMahon

Ljósmyndir: Stefán Karlsson

Þ
ó Pétur hafi lengi 
ver ið  í  a tv innu-
mennsku í fótbolta 
segir hann fyrstu æf-
inguna hafa endað 

með tárum. „Ég ólst upp í Suð-
urhólum með foreldrum mínum 
og tveimur systrum. Í blokkinni 
bjuggu líka mínir bestu vinir, 
Rúnar Freyr Gíslason og Sigurð-
ur Kári Kristjánsson, og við þrír 
fórum á okkar fyrstu fótbolta-
æfingu hjá Leikni sex ára gaml-
ir. Við mættum þarna í stígvél-
um og klárir í slaginn ásamt sex-
tíu öðrum strákum. Það var verið 
að velja í lið sem átti að keppa 
helgina eftir en enginn okkar 
komst í liðið og gengum við því 
aftur heim hágrátandi og ákváð-
um að hætta í Leikni. Pabbi 
minn spilaði þá með meistara-
flokki Fram og ég sagði strákun-
um að við gætum verið vissir um 
að komast í það lið vegna pabba. 
Við gengum því til liðs við Fram 
og tókum strætó úr Breiðholtinu 
niður í Safamýri þrisvar í viku 
alveg þar til við fengum bílpróf,“ 
rifjar Pétur upp.

Eftir stúdentinn fluttist Pétur 
til Ólafsfjarðar þar sem hann lék 
með Leiftri í tvö ár og kynntist þar 
eiginkonu sinni, Unni Valdimars-
dóttur. „Eftir þessi tvö ár stóð-
um við á svolitlum tímamótum. 
Kona mín var búin með sálfræði-
nám við Háskóla Íslands og við 
vorum að íhuga framhaldsnám 
í Bandaríkjunum. Ég var kominn 
inn í Berkeley-háskólann í Kali-
forníu og var mjög spenntur fyrir 
því en þá barst óvænt tilboð frá 
knattspyrnuliðinu Hammarby í 
Stokkhólmi. Mig langaði mikið til 
að prófa atvinnumennskuna að-
eins og láta gamlan æskudraum 
minn og margra annarra stráka 
rætast og sló því til.“ Parið flutt-
ist því til Svíþjóðar og lék Pétur 
með Hammarby næstu þrjú árin. 
Að því loknu lá leiðin til Noregs, 
svo til Bretlands og að lokum 
aftur til Svíþjóðar þar sem Pétur 
lauk atvinnumannsferlinum hjá 
Hammarby. 

Unnur fylgdi Pétri á flakkinu allt 
til ársins 2007 þegar blaðinu var 
snúið við og hann elti hana heim 
til Íslands. „Hún var alltaf að stúd-
era og kláraði meðal annars dokt-
orsgráðuna sína í Stokkhólmi. Það 
má segja að hún hafi elt mig til að 
byrja með en svo fékk hún spenn-
andi stöðu við nýja lýðheilsubraut 
Háskóla Íslands og þá fylgdi ég 
henni heim og gekk til liðs við 
KR.“

SAKNAR 
STEMNINGARINNAR INNI Í 
BÚNINGSKLEFA
Pétur sagði skilið við fótboltann 
árið 2009 en viðurkennir að það 
komi fyrir að hann sakni fótbolt-

ans og félagsskaparins í kringum 
íþróttina. „Fyrsta árið eftir að ég 
hætti fannst mér voðalega þægi-
legt að þurfa ekki að mæta á æf-
ingar, ganga haltur eða vera með 
sár á hnjánum en svo fór ég að 
finna til söknuðar. Bæði sakn-
aði ég hreyfingarinnar og svo 
líka félagsskaparins. Það mynd-
ast einhver „kollektív“ stemn-
ing inni í búningsklefanum bæði 
fyrir og eftir leik sem maður upp-
lifir hvergi annars staðar. Það var 
alveg sama hvort maður tapaði 
eða vann leik, spennulosunin og 
adrenalínið var engu líkt.“

Eftir fótboltann ákvað Pétur að 
snúa sér að öðru og kláraði MBA-
nám við Háskólann í Reykja-
vík og opnaði að því loknu gisti-
heimili ásamt nokkrum góðum 
félögum. „Ég var staddur úti á 
landi þegar ég fékk símhring-
ingu frá Kristni Vilbergssyni, fé-
laga mínum, sem sagðist vera 
að skoða gömlu Kexverksmiðj-
una Frón ásamt Degi Sigurðssyni, 
handboltakappa. Þeir voru hrifnir 
af húsnæðinu og voru sannfærð-
ir um að hægt væri að gera eitt-
hvað skemmtilegt við rýmið. Það 
mætti segja að vinskapur okkur 
allra og þetta skemmtilega rými 
hafi verið kveikjan að Kex Hostel. 
Okkur finnst líka þetta svæði, 
Hverfisgatan og Hlemmur, mjög 
skemmtilegt og búa yfir miklum 
möguleikum. Á Hverfisgötunni 
hafa sprottið upp mörg skemmti-
leg listagallerí og það er gaman að 
vera hluti af þessu umhverfi.“

Kexið hefur fengið góðar mót-
tökur sem gistiheimili en ekki 
síður sem veitingastaður og hafa 
borgarbúar fjölmennt á stað-
inn bæði í hádeginu og á kvöld-
in. „Við erum engir reynsluboltar 
í veitinga- og hótelrekstri en við 
höfum mikla trú á þessu verkefni 
og ég held að það skipti máli. Við 
fengum einnig frábært fagfólk til 
liðs við okkur þegar við vorum að 
skapa staðinn, frábæra hönnuði, 
arkitekta og svo auðvitað Friðrik 
V sem sér um eldhúsið okkar, Sæ-
mund í sparifötunum. Við vildum 
bjóða upp á ekta kráarmat sem er 
ferskur, góður og skemmtilegur og 
Friðrik gerir það meistaralega.“

DÓTTIRIN FULLKOMIN Í 
ALLA STAÐI
Pétur og eiginkona hans ættleiddu 
dótturina Lilju Hugrúnu frá Kína 
í lok ársins 2005 og segir Pétur 
að ættleiðingarferlið hafi gengið 
nokkuð hratt og vel fyrir sig. „Þetta 
var nokkurn veginn eins og heil 
meðganga. Fyrst fórum við í gegn-
um mat þar sem úttekt var gerð 
á okkur hjónunum, síðan sendum 
við út umsókn og tíu mánuðum 
síðar vorum við valin sem foreldr-
ar Lilju Hugrúnar þannig að þetta 
gekk allt nokkuð hratt og vel fyrir 
sig. Verst var biðin á milli þess sem 
við fengum að vita af Lilju og þar 
til við komumst út til að ná í hana, 
hún var hræðileg. Hún sjálf er svo 
alveg yndisleg og bara fullkomin 
í alla staði,“ segir hann brosandi. 

Líkt og áður hefur komið fram 
flutti fjölskyldan heim til Íslands 
árið 2007 eftir tólf ára búsetu úti. 

Það ár var góðærið í hámarki og 
viðurkennir Pétur að honum hafi 
þótt stemningin hér nokkuð villt 
miðað við þá sem ríkti í Svíþjóð. 
„Svíarnir eru náttúrulega mjög 

passasamir í öllu sem þeir taka 
sér fyrir hendur en hér var eins og 
allir ætluðu að sigra heiminn. Það 
var mjög skrítið að flytja heim eftir 
svona langa fjarveru en okkur líður 
öllum mjög vel hérna.“

Inntur eftir því hvort hann 
sakni Svíþjóðar eða haldi í sænsk-
ar hefðir verður hann hugsi. „Ég 
saknaði Svíþjóðar ekki fyrr en 
núna, við vorum að koma þaðan 
eftir tveggja vikna frí, og það var 
mjög notalegt. Stokkhólmur er svo 
falleg borg, veðrið var gott og þar 
gengur allt svo smurt fyrir sig. En 

Reykjavík býður upp á aðra hluti 
sem líka eru frábærir og að sumu 
leyti nýt ég hennar betur eftir dvöl-
ina erlendis. Við höfum líka sjálf-
sagt tekið með okkur í farangrin-

um einhvern hluta lífsstílsins sem 
við höfðum úti, en ekki endilega 
svo margar sænskar hefðir. Við 
gerum að vísu alltaf Vasterbotten-
böku á áramótunum, en ætli það 
sé ekki það eina.“

FRAMTÍÐIN ER KEXIÐ
Pétur hefur einnig verið áberandi 
á sjónvarpsskjánum þar sem hann 
hefur sinnt hlutverki fótboltasér-
fræðings. Hann gerir þó lítið úr 
sjónvarpsferlinum og segir þetta 
meira til gamans gert. „Fótbolti 

ÚR BOLTANUM Í 
HÓTELREKSTUR

Soltur af Kexinu Pétur Marteinsson, fyrrverandi atvinnumaður í fótbolta, segist sakna félagsska
tökur og rekstur Kexins. 

Margir fótboltafélagar mínir hlógu að 
þessu fyrst því þeir vissu að ég var eng-

inn fótboltasérfræðingur, ég man aldrei nöfn 
eða ártöl, en þetta er skemmtilegt starf.” 

Grímsbær-Bústaðarvegi
Efstaland 27, 108 Rvk., Sími 527-1999
Opið: mán-fös. 11-18
laugd. 11-15 Vertu vinur á facebook ;)

KONUKVÖLD MEÐ NÝJUM VÖRUM 
4. ÁGÚST KL. 18-22

ÚTSALAN 
Í FULLLUM GANGI
30-70% afsláttur af öllum vörum.
FATNAÐUR, SKÓR, SKART OG TÖSKUR
Fyrir skvísur á öllum aldri.
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aparins úr fótboltanum en er ánægður með við-
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var ævistarf mitt fram að þessu 
og þetta heldur manni svolítið 
við efnið eftir að maður hætti að 
spila. Þorsteinn Joð fékk mig sem 
sérfræðing fyrir Evrópukeppnina 
fyrir þremur árum og síðan hefur 
þetta undið upp á sig. Margir fót-
boltafélagar mínir hlógu að þessu 
fyrst því þeir vissu að ég var eng-
inn fótboltasérfræðingur, ég man 
aldrei nöfn eða ártöl, en þetta er 
skemmtilegt starf og ágætur flótti 
frá rekstri Kexins. Á meðan ég tala 
um fótbolta er ég ekki að hugsa um 
gesti og uppgjör.“

Spurður út í framtíðaráform sín 
segir hann framtíðina vera Kexið. 
„Við erum rétt að slíta barnsskón-
um í þessum bransa og finnst 
þetta ótrúlega skemmtilegt. Við 
sem að þessu stöndum erum allir 
góðir vinir og mætum í vinnuna á 
hverjum einasta degi með bros á 
vör. En þetta er líka brjáluð vinna 
og stór fjárfesting þannig að það 
er ekki laust við að maður finni 
fyrir svolitlu stressi líka. En Kexið 
er framtíðin,“ segir hann að lokum. 

✽

Ég ásamt Lilju Hugrúnu, 

dóttur minni.
, 

Við Breiðholtsfélagarnir í stórborgarferð.erð.
Ég í framkvæmdum á Kexinu.

U16 landsliðið í fótbolta árið 1988. Við Dagur Sigurðsson kynntumst þar.

EXTREME CHILL 
FESTIVAL 2011
UNDIR JÖKLI

HELLISSANDUR
5-7 ÁGÚST

Farðu á Heineken heppni á Facebook, taktu þátt 
í Extreme Chill leiknum og þú getur unnið þér inn 

armband á þessa rafmögnuðu tónlistarhátíð

Miðar seldir á midi.is og í Brim Laugavegi og Kringlunni

GEFUR TÓNINN
LÉTTÖL
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Óþægileg umræðuefni
SP: Fyrir langa löngu fór ég í hefðbundna skoðun til kvensjúkdómalæknis og 
mér var sagt að ég væri með aftursveigt leg en læknirinn tók fram að það væri 
ekki hættulegt. Ég heyrði kunningjavinkonu segja fyrir stuttu að þetta gæti aftrað 
manni frá því að eignast börn. Veistu hvort það er satt?

Svar: Nú er ég ekki læknisfræðilega menntuð en heimildirnar sem ég aflaði mér 
um aftursveigt leg bentu til þess að það ætti ekki að hafa nein áhrif á frjósemi 
konunnar. Það var talið áður fyrr að lega legsins gæti haft áhrif á frjósemina en 
læknavísindin í dag telja ekki lengur að svo sé. Hins vegar upplifa sumar konur 
með aftursveigt leg sársauka eða óþægindi við samfarir, sérstaklega í ákveðn-
um stellingum. Ef sársauki við samfarir hamlar samförum þá mætti líta á það sem 
ákveðna hindrun í barneignum því samfarir eru jú ansi mikilvægar fyrir getnað. 

Það hafa verið framkvæmdar aðgerðir til að „laga“ aftursveigt leg 
sérstaklega ef önnur vandkvæði fylgja en fyrir getnað og með-

göngu þá ætti það ekki að þurfa. Þetta er því ekki eitthvað 
sem þú ættir að þurfa hafa miklar áhyggjur af.

SP: Er mikið um kynsjúkdóma hér á landi og af hverju er um-
ræðan um þá svona mikið „tabú“? Hverjir eru algengustu 
kynsjúkdómarnir hérlendis?

Svar: Samkvæmt heimasíðu Landlæknisembættis-
ins eru til 30 tegundir af kynsjúkdómum. Á Íslandi eru 
kynfæravörtur, kynfæraáblástur og klamydía algeng-
ust og smithlutfall kynjanna er svipað. Það er áætl-
að að um 2.000 einstaklingar smitist árlega af klam-
ydíu. Ég hef ekki orðið sérstaklega vör við að um-
ræðan sé „tabú“, frekar að henni sé sleppt því hún 

er óþægileg og fólk lifir annað hvort í hugsanahættin-
um „þetta kemur ekki fyrir mig“ eða þá að kynsjúkdóm-
ur sé eitthvað sem hverfi af sjálfu sér. Staðreyndin er hins 
vegar sú að klamydíusmit getur verið einkennalaust og 
sjúkdómurinn getur leitt til ófrjósemi hjá stúlkum. Það 
er ekki flókin lækning við klamydíu, ef hún greinist nógu 
snemma, og því ætti fólk ekki að vera hrætt við að 
skella sér í skoðun. Kynfæraáblástur og kynfæravört-
ur orsakast af veirum og þeim fylgir ævilangt smit en þó 
ekki viðvarandi einkenni. Þessir sjúkdómar geta valdið 
óþægindum. Þá eru tengsl milli kynfæravartna og leg-
hálskrabbameins. Enn og aftur, það er einkar mikilvægt 
að fara reglulega í skoðun hjá Húð og kyn á Landspít-
alanum í Fossvogi, eða á heilsugæslunni þinni. Smokk-
urinn er eina vörnin gegn kynsjúkdómum og eru stelp-
ur og strákar jafn ábyrg fyrir því að fylgja eftir notkun 
hans. Þú berð ábyrgð á sjálfum þér þegar kemur að 
kynlífi. Það sést sjaldnast á viðkomandi hvort sá sé 
smitaður af kynsjúkdómi og því er það á þína ábyrgð 
að krefjast notkunar smokksins og fara reglulega í 
kynsjúkdómaskoðun.

Sendu Siggu Dögg póst með spurningum eða óskum 
um umfjöllunarefni.
Netfangið er kynlif@frettabladid.is

Á  RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

Þ
að gerist sjaldan að fréttir 
séu sagðar af ástarsambandi 
tveggja fyrirsæta en slík frétt 

hefur nú farið sem eldur í sinu um 
netheima. Ofurfyrirsæturnar Freja 
Beha Erichsen og Arizona Muse 
staðfestu fyrir stuttu samband 
sitt og er líklega óhætt að kalla 
þær eitt myndarlegasta parið 
í tískuheiminum í dag. 

Stúlkurnar eru um þess-
ar mundir á meðal tíu vin-
sælustu fyrirsæta heims. Hin 
danska Freja Beha hefur verið 
í sýningum allra helstu hönn-
uða heims, prýtt forsíð-
ur i-D, W Magazine 
og fjölda Vogue-hefta 
auk þess sem bæði 
skór og töskur hafa 
verið nefndar eftir 
henni. Arizona Muse 
hefur einnig sýnt 
fyrir helstu hönnuði 
heims og prýtt ýmsar 
forsíður og tvisvar 
hefur hún deilt forsíð-
unni ásamt núverandi 
kærustu sinni, Freju.

OFURFYRIRSÆTUR OPINBERA SAMBAND SITT:

Ofurparið Arizona 
og Freja Beha

Fagurt par Of-
urfyrirsæturn-
ar Freja Beha 
og Arizona 
Muse hafa opin-

berað samband 
sitt. Fréttirnar hafa 
vakið mikla at-
hygli innan tísku-
heimsins.

NORDICPHOTOS/GETTY

LÉTTÖL

Sumarið er stutt, njóttu þess alla leið

SOHO/MARKET
Á FACEBOOK

Grensásvegur 16, sími 553 7300 
Opið mán–fös 12–18 og laugd 12–17

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

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

töðum 
ng



 

SUMARIÐ ER 

TÍMINN FYRIR 

MONGOOSE
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Mongoose Crossway 125

Tilboð 39.900 kr

Hraðamælar

verð frá: 3.990 kr

Brettasett
verð frá: 2.900 kr

HJÓLABÚÐIN FAXAFENI 7
S: 5200 200 gap.is

alvöru hjól

20%
afsláttur

BMX

MIKIÐ ÚRVAL
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YFIRHEYRSLAN
Elín Edda Sigurðardóttir,  
nemi í læknisfræði við 
HÍ og kórmeðlimur Gra-
duale Nobili sem syng-
ur bakraddir í nýju verki 
Bjarkar Guðmundsdóttur, 
Biophilia.

Háir hælar eða flatbotna skór:  
Háir hælar, ekki spurning.

Ómissandi í snyrtibudduna:
Það er gel frá Kanebo. 

Uppáhaldsliturinn: 
Fölbleikur er í miklu uppáhaldi hjá mér 
núna en mér finnst nánast allir litir fal-
legir í hófi.

Hver eru nýjustu kaupin? 
Ég var að koma að utan með um 
það bil 20 kg af nýjum fötum, en 
er ánægðust með bleikan vintage 
blúndukjól.

Hvað 
dreymir 
þig um að 
eignast? 
Uppþvotta-
vél og nýjan 
pels.

Hvaða lag kemur þér í gott skap?
Auðvitað Bohemian Rapsody.

Uppáhaldshönnuðurinn: 
Á engan uppáhaldshönnuð, en 
mér finnst margir íslenskir 
hönnuðir vera að hanna 
mjög flott föt, til 
dæmis Ander-
sen & Lauth 
og Kron by 
KronKron.

Uppáhaldsdrykk-
urinn: 
Bara eitthvað sem 
kærastinn mixar.

Ný fjölmiðlakönnun Capacent Gallup staðfestir vinsældir Fréttablaðsins hjá fólkinu í landinu.       
Til dæmis lesa rúmlega 72% íbúa höfuðborgarsvæðisins milli átján og fimmtugs að meðaltali hvert 
tölublað Fréttablaðsins - næstum þrefalt fleiri en lesa það dagblað sem kemur næst á eftir.

Við erum stolt af þessum glæsilega árangri og munum halda áfram að miðla skemmtilegu og 
upplýsandi efni, hlusta á raddir lesenda og vera líflegur vettvangur fyrir skoðanaskipti.

Fólkið í landinu 
les Fréttablaðið

Allt sem þú þarft...Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. Apríl til júní 2011, meðallestur á tölublað.

Fréttablaðið
Morgunblaðið
DV
Fréttatíminn
Finnur.is
Monitor
Viðskiptablaðið

75,2%
32,8%
12,4%
53,9%
35,3%
26,3%
12,0%

61,3%
31,7%
13,0%
40,4%
26,6%
25,0%
10,2%

12-80 ára Höfuðbsv. Landið allt

Fréttablaðið
Morgunblaðið
DV
Fréttatíminn
Finnur.is
Monitor
Viðskiptablaðið

72,2%
25,7%
9,9%
48,3%
27,5%
23,6%
10,5%

60,2%
25,2%
10,6%
36,2%
20,2%
22,2%
9,0%

18-49 ára Höfuðbsv. Landið allt

u.      
li hvert
r.

og 

arft...Allt sem þú þa

Tíska, fegurð, hönnun, 
lífið, fólkið, menning 
og allt um helgina framundan

Fylgstu meðAuglýsendur vinsamlegast hafið samband:
Sigríður Hallgrímsdóttir í síma 512 5432 eða sigridurh@365.is

föstudagur
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BÍLAR &
FARATÆKI

TOYOTA Corolla 1,4 vvti. Árgerð 
2005, ekinn 91 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.390.000. tilboð 990.000 kr 
Rnr.101766

VW Passat higline. Árgerð 2005, ekinn 
97 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 1.690.000. 
tilboð 1.500.000 stg Rnr.102679.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

SJÁLFSKIPTUR
SKODA OCTAVIA ELEGANCE 2.0. 
Árgerð 2004, ekinn aðeins 83.þ km, 
bensín,lítur sérstaklega vel út. Verð 
1.380.000. Rnr.124199.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

FORD EXPLORER XLT 4WD SPORT 
04/2005, ekinn 140 Þ.KM, sjálfskiptur, 
leður ofl. Tilboðsverð 1.790.000. 
#350443 - Jeppinn á staðnum, tilbúinn 
í ferðalag!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

VW Passat DÍSEL 4x4 Árgerð 6/2007, 
ekinn 77þ.km, bsk, leður, lúga, krókur. 
Frábær bíll sem er á staðnum! Verð 
3.470.000kr. Raðn 151637. Sjá nánar á 
www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

VW Touareg R5. Árgerð 2004, ekinn 
136 Þ.KM, DIESEL, sjálfskiptur. Verð 
2.790.000. Rnr.110162.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

DODGE MAGNUM SRT8 Árgerð 2007, 
ekinn 49 Þ.KM, 425 hö, sjálfskiptur. 
Verð 5.990.000. #192336 Bíllinn er á 
staðnum töff!

M.BENZ C 200 ELEGANCE PANORAMA 
‘06/2007, ekinn aðeins 22 Þ.KM, 
sjálfskiptur, leður, panaoramatoppur 
ofl. ofl. Verð 6.490.000. #321085 - 
Bíllinn í salnum, skínandifagur!

M.BENZ SL 55 AMG 01/2003, ekinn 
92 Þ.KM, sjálfskiptur, SLR upgrade 
- Allur nýyfirfarinn - 617 hö!. Verð 
10.900.000. #102959 - Bíllinn er í 
salnum, geggjaður!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Nýtt Coleman Cheyenne 10feta, 2. ára 
ábyrgð, Geymslu hólf, Truma miðstöð 
omfl, Sumar sprengja verð aðeins 
1990þús.kr, Húsin eru á staðnum,

Nýtt Coleman E1 9,5feta Off road, 2 ára 
ábyrgð, Truma miðstöð, öflugri dekk ofl, 
Sumar sprengja verð aðeins 2290þús.
kr, Húsin eru á staðnum,

Nýtt Coleman Sedona 8feta, 2 ára 
ábyrgð, Truma miðstöð, ísskápur, omfl, 
Sumar sprengja verð aðeins 1590þús.
kr, Húsinu er á staðnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
http://www.isband.is

Allir Suzuki utanborðsmótorar á 
lækkuðu verði og flestar stærðir á lager 
til afgreiðslu strax.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

VW Transporter DÍSEL 4x4 9 manna 
Árgerð 12/2006, ekinn 76þ.km, bsk. 
Mjög flott eintak sem er á staðnum! 
Verð 3.290.000kr. Raðnúmer 152093. 
Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

Til sölu Starcraft Pine Mountain 2004, 
Camper. Gasboiler, 2 Vaskar, Passar á 
6,75 - 8 feta skúffur, og sérstaklega vel 
á F350. Sólarsella. Sturta, Salerni og 
Ísskápur. Fortjald. Verð 1.050 kr. Mikið 
úrval af ferðavögnum til sölu. Vaktað 
útisvæði með öryggismyndavélum. 
Mikið útipláss.

Til Sölu Ford Econline 1986 húsbíll til 
sölu. Ekinn 129 mílur. Ferðaklósett. 
Fortjald. Straumbreytir fyrir 220 v. Nýr 
húsgeymir og bílgeymir. Nýjar legur í 
framhjólum og allt nýtt í stýrisgangi. 
Nýtt í bremsum. Nýmálaður og ekkert 
ryð í boddí. Fluttur inn 1990. Verð 890 
þús. Tilboð 690 þús.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

HONDA CR-V EXECUTIVE 07/2005, 
ekinn 63 Þ.KM, leður, sjálfskiptur. Verð 
2.390.000. #320324 - Flottur jeppi á 
staðnum sem bíður eftir þér!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

M.Benz E200 CGI Avantgarde Árgerð 
2010, ekinn 28þ.km, sjálfskiptur. 
Gullfallegur bíll sem er á staðnum 
til sýnis. Verð 7.780.000kr. Raðnúmer 
130834. Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

CADILLAC Escalade 4 dr 4wd. 8 manna, 
Árg. 2002, ekinn 72 þúsund mílur 
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.390. þús. 
Rnr.127697.

MAZDA 3 turbo. Árgerð -1, ekinn 58 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 3.690 þús 
TILBOÐSVERÐ 2.490. þús Rnr.129314.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Ford Transit með krana!!!!
Til sölu Frod Transit 125-350 diesel 
árg. 2002 ekinn ca 140 þ km 5 gíra 
skoðaður 2012 er á tvöföldu að aftan, 
bíll mikið endurnýjaður s.s. turbína, 
vél, kúpling, spíssar, olíuverk og .fl á 
pallinum er áfastur Hiab krani, bíll í 
góðu standi verð 1550 þús, án vsk.

11 feta Palomino
Palomino Yerling árg. 2000 11 
fet skoðað 2013 fortjald með dúk, 
gasmiðstöð, ísskápur, 2 gaskútar, 
grjótgrind, 2 sólarsellur, 12/220 
rafmagn verð 1.050.000- stgr. uppl. 
í síma 420-6600 eða 861-7600 eftir 
lokun.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

TILBOÐ 850.þ stgr
CHEVROLET LACETTI SEDAN 1.8 
BEINSKIPTUR árg 7/2005 ek 70 þ km V. 
1.190 þ Vantar bíla á skrá og á staðinn, 
Arnarbílar S: 5672700

TILBOÐ 990 Þ stgr
SUBARU IMPREZA SEDAN 7/2005 GX 
4WD 2.0 SJÁLFSKIPTUR EK 135 Þ KM 
ÁSETT V. 1.290 Þ. Vantar bíla á skrá og á 
staðinn, Arnarbílar S: 567 2700.

Arnarbílar ehf
Hamarshöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

PALOMINO Colt. Árgerð 2005, Markísa, 
ísskápur, gjótgrind ofl. Verð 990.000. 
Rnr.191976. Er á staðnum,

COLEMAN Bayside 12 fet. Árgerð 
2003, Sólarsella, fortjald með dúk.
upphækkað, heitt vatn, ferðasalerni, 
ofl. Verð 1.490.000. Rnr.191982. Er á 
staðnum.

COACHMEN Sport 108st. Árgerð 2008, 
Fortjald, WC, ísskápur, sólarsella, 
Markísa.grjótgrind Verð 1.690.000. 
Rnr.192025. Er á staðnum

CHALET Arrowhead. Árgerð 2007, 
Sólarsella, ísskápur, truma ofl Verð 
2.100.000. Rnr.191927. Er á staðnum

COLEMAN Sedona. Árgerð 2004, 
Ísskápur, markísa, ofl Verð 1.190.000. 
Rnr.116449. Er á staðnum.

 FORD Explorer Eddie Bauer 4x4 V8. 
Árg 3/2006, ekinn 45 Þ.KM, sjálfskip, 
7 manna, Mjög flottur og einn með 
öllum aukabúnaði, Verð 4.190.000. 
Rnr.116436. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, 

Lokað á laugardögum.
www.100bilar.is
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LMC Dominant 560rdb. Árgerð 2006, 
sólarsella, markísa, Alde miðstöð, 
sturta, ofl.flott hús Verð 3.290.000. 
Rnr.116366. Er á staðnum

X-TREME Lite xf23rb sl. Árgerð 2007, 
Flottur og rúmgóður 5th wheeler með 
öllu, Truma, stór ísskápur ofl. Verð 
3.990.000. Rnr.116267. Er á staðnum

VIKING 1906 epic.  Árgerð 2005, 
Ísskápur, fortjald, Truma, ferðagrill 
ofl, Upphækkaður, . Verð 1.200.000. 
Rnr.116314. Er á staðnum

VIKING 1906 epic. Árgerð 2002, 
Fortjald, ísskápur, CD, Truma ofl, Flottur 
vagn, Verð 850.000. Rnr.191885.Er á 
staðnum

FLEETWOOD Utah cp 12 feta . Árgerð 
2009, Upphækkað, fortjald, ísskápur, 
sólarsella, markísa, ferðasalerni, mjög 
flott hús með öllu. Verð 2.490.000. 
Rnr.191128. Er á staðnum.

TEC 560 tdf. Árgerð 2004, Fortjald, 
sólarsella, TV loftnet ofl, Flott hús, Verð 
2.550.000. Rnr.116423. Er á staðnum,

TEC 460db. Árgerð 2005, Sólarsella, 
ísskápur, Truma, TV/DVD, ofl, Fínt 
hús á góðu verði, Verð 1.990.000. 
Rnr.192030. Er á staðnum,

POLAR 590. Árgerð 2007, sólarsella, 
Þetta hús er með öllu hugsanlegum 
búnaði og lúxus, . Verð 5.790.000. 
Rnr.116128. er á staðnum,

SUNLIGHT Sun-lite skyhawk camper. 
Árgerð 2006,Truma, ísskápur, helluborð 
ofl, Fínt og nett hús, Verð 910.000. 
Rnr.116091. er á staðnum

FLEETWOOD  Resolute  með  
geymslukassa. Árgerð 2006, Sólarsella, 
ísskápur, markísa, ofl, Verð 1.590.000. 
Rnr.192036. Er á staðnum

SUNLIGHT Sun-lite 690 árg 2007/08. 
Truma, ísskápur, helluborð ofl, Gott 
hús, Verð 1.390.000. Rnr.116096. er á 
staðnum,

FLEETWOOD Destiny taos 8 fet. Árgerð 
2008,Svefntjöld,upphækkað, Verð 
1.090.000. Rnr.192003.er á staðnum

PALOMINO Yearling iy-4103. Árgerð 
2008, Fortjald m/gólfdúk, sólarsella, 
ísskápur ofl, . Verð 1.790.000. 
Rnr.116240. er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, 

Lokað á laugardögum.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Skoda Surpurb árg. 2007. ekinn 
155.000. nýskoðaður í góðu viðhaldi. 
Skoða skipti á fellihýsi. Sími 820 4353.

Renault Master árgerð 1999, skráður 
fyrir 15 farþega, aðalskoðun, góð dekk, 
dráttarkúla, ekinn 317 þús. km. Bilaður 
gírkassi. Verð 490,000 Uppl í síma 
840 6520 

Draumur hippans Renault Estafette til 
sölu, þarfnast ástar. Upplýsingar fást hjá 
valdi@reykjavikbackpackers.com

Subaru Impreza árg. ‘96. Skoðaður til 
okt. Ek. 250 þ. Léleg kúpling. V. 120 þ. 
S. 891 7444.

Kia Carnival 00’ árg. 7 manna, þarfnast 
smá aðhlynningar. Staðgr. verð 300 
þús. Uppl. í síma 772 8133/696 9972.

Subaru Legacy ‘97 Station 5 gíra sk. 12 
ekinn 236þ. cd fallegur og góður, verð 
290þ. S: 896-8568.

Til sölu Nissan dobulcab árg. 2002 ný 
vél keyrð 1000 km hvítur með pallhúsi 
möguleiki að taka ódýrari bíl uppí. 
Upplýsingar í síma 860 3828.

Bíll Til Leigu
Ford Mondeo árg., 2002 til leigu í 3 
mánuði. Upplýsingar í síma 772 6238.

Til sölu VW Passat árg.’01. Sk.’12. Ek. 
280 þús. Þarfnast smá lagfæringar á 
útliti. Verð 320 þús. S. 666 6555.

Blár Volkswagen Polo 2002 árgerð til 
sölu. Nýskoðaður á heilsársdekkjum. 
Mjög vel með farinn, eins og nýr. 
Keyrður 157 þús. Verð 720,000. Algjör 
sparibaukur. Upplýsingar í síma 867 
8059.

 0-250 þús.

Honda Accord 97, ek. 175 þús. Í fínu 
standi, eyðir hóflega. Verð:230þ. Selst 
með 12-skoðun. Uppl. 824 2284.

 1-2 milljónir

Opel Asta Turbo - 2007 árgerð, ekinn 
52.000 km Ásett 2,3m - Tilboð 1,8m 
stgr. Skoða skipti á ódýrara á milli. 
s.6168643

Toyota Landcruiser 90 GX 1998 ekinn 
220.000 til sölu. Einn eigandi, gott 
viðhald. 33” sjálfskiptur. 1.490 þús. Sími 
863 9925.

 2 milljónir +

BESTI FERÐAFÉLAGINN, TOYOTA LC 
100 VX V8 BENSÍN DVD, BLUETOOTH, 
FJARSTART, TOPPLÚGA OG 
FARANGURSBOX. VERÐ 6190 ÞÚS, 
TILBOÐ 5600ÞÚS. UPPL Í S: 8560090, 
SKIPTI MÖGULEG Á USA PICKUP.

Til Sölu Mazda RX 8 árg. 2005 Ekinn 
20.000- km Sjálfsk./Beinsk., Topplúga, 
Leður, 238 Hö, Ekkert ákv., Bein sala, 
verð kr. 2.400þ, Dekurbíll Toppeintak. 
Uppl. í síma 661-3166 og 865-5960.

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Reiðhjól

 Mótorhjól

KTM 450 EXC árg. ‘04 ekið 4990km 
118 tíma. Rautt númer. Stýrisdemp + 
14L tankur fylgir. 450þús. S: 822 1845.

Yamaha XT660R „07. Ekið 7000km. 
Auka umgangur af dekkjum, hlíf undir 
mótor. Frábært hjól og fæst á 990þús. 
Uppl. í s. 699 0059.

 Vespur

JMstar vespurnar komnar, 12” dekk, góð 
varahlutaþjónusta, sama verð um land 
allt 249.000kr www.bmvehf.is

 Hjólhýsi

Lítið hjólhýsi með sál til sölu. Hjólhýsi 
sem hentar fyrir hjón, í því er klósett 
með fullkomnu losunarkerfi, kaffikanna 
og allar tengingar fyrir 220V, 2 gaskútar, 
ískápur fyrir 220 V, 12 V og gas, gashitari 
með hitastilli og sjónvarpsloftnet. 
Læsing fyrir dráttarkúlu og fortjald 
fylgir einnig, ásamt öðrum fylgihlutum. 
Staðgreiðsluverð 1800 þús. Upplýsingar 
í síma 897 2622 og 696 0972.

Tabbert DaVinci 2007 kojuhús. 
Einstaklega vel með farið. 6 svefnpláss. 
Stórt fortjald, tvöfaldir rafgeimar og 
sólarsella. Verð 3,4m stg. s 8640800

Sumartilboð á kerrum
Brenderup 3250S - 250x142x35cm 
- 750kg - TILBOÐSVERÐ 260.000,- 
Skoðaðu úrvalið inni á heimasíðunni 
okkar www.Lyfta.is - 421 4037 - 
Njarðarbraut 1k - Reykjanesbæ

Hjólhýsi óskast á verðbili 2 - 3 millj. í 
skiptum fyrir húsbíl uppl. 892 0066.

 Fellihýsi

Mjög vel með farið Rockwood Freedom 
10 feta fellihýsi árg 2006 á kr. 1.490Þ 
staðgreitt - 898 4989

Stór álbox á fellihýsi með palli. WWW.
Álbox.is KE Málmsmíði Axarhöfða 18, 
Sími 696 3522 og 587 0626.

Fellihýsi Fleetwood Cheyenne árg. 
2006 á LOFTPÚÐUM - mjög vel með 
farið - hlaðið aukabún. Verð: 1.700.000 
sími. 660 6440.

Star Craft RT 13 off road fellihýsi til sölu 
sjá nánar á toyota selfossi

Coleman Redwood árg. ‘08/00, 9,5 fet. 

 7 manna, sk.2013, Truma miðst.,220 
v,kassi ofl. V.: 690 þ. s: 698-6021.

Coleman Taos 8 fet,4-6 manna, árg. 
98,miðst,fortjald,sólarsella ofl. V.630 
þús s: 612-6130.

FELLIHÝSI TIL SÖLU
Fleetwood Yuamba 91/2 fet, Sólarsella, 
fortjald, miðstöð o.fl. Nánari uppl. í 
síma: 899 6485.

 Tjaldvagnar

Combi Camp tjaldvagn til sölu(með 
fortjaldi). Vel með farinn, lítið sem 
ekkert notaður. Uppl. í s. 693 3873.

Til sölu Camp let concord með royal 
tjaldi mjög vel með farinn og ýmsir 
aukahlutir árgerð 2000 einnig til sölu 
Kawasaki kle 500 lítið ekið uppl. í síma 
8986471eða 6982492.

Ægisvagn til sölu árg. ‘03 geymslukassi, 
yfirbreiðsla og fortjald fylgja. Verð 550 
þús. Uppl. í síma 861 7749.

 Vinnuvélar

 Bátar

Plastbátur til sölu, 5m langur. Ársgamall 
með 10 hö utanborðsmótor. Ókeyrður, 
kerra fylgir. Verð 970þ. Uppl í s 899 0117

Bátur til sölu.
Terhi 440, 5 manna með kerru og 
yfirbreiðslu, kr. 240 þús. Yamaha 
utanborðsmótor 5 hö, kr. 80 þús. Sími 
897 8204.

 Hjólbarðar

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
Dráttarbeisli í Primera ‘98, Elantra ‘98, 
Almera ‘98. S. 896 8568.

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

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

 Varahlutir

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

Varahlutavaktin
Erum að byrja rífa Peugeot ‘02, Caddy 
‘00-’07, Golf ‘98-’05, WV Passat ‘98-’00, 
Pajero ‘97 bensín og disel. Kia carnival 
‘01, Accent ‘98. Grand vitara LX7 ‘03. 
Opið 09-18 og lau. 10-14. Uppl. í s. 
555 6666.

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.

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.

VW, Skoda, Audi, Pajero - 
varahlutir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum okkur 
einnig í viðgerðum á sömu tegundum. 
Bílabúið, Kaplahrauni 11 220 hfj.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
S. 896 8568.

Til sölu

Til sölu
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 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur, 
Gokartþjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, 
einnig viðgerðir á fjórhjólum. JS 
Vélaverkstæði. S. 554 0661.

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

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

 Bókhald

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

 Málarar

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

Málarar geta bætt við sig verkefnum. 
Fagleg vinnubrögð og sanngjarnt verð. 
Uppl. s. 774 5775.

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

Múrarar, málarar, smiðir - gluggar 
og hurðir, rafvirkjar og píparar með 
mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta 
bætt við sig verkum. Nýbyggingar 
og allt viðhald fasteigna inni og úti. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

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

Óli smiður
Tek að mér verkefni stór sem smá, úti 
sem inni, mikil reynsla og sanngjarnt 
verð. Óli smiður, sími 698 9608.

 Tölvur

 Nudd

THE BEST!!!!
Whole Body Massage in Reykjavik Any 
Time 7759441

EXCLUSIVE!!! HIGH LEVEL FULL BODY 
MASSAGE! Reykjavik/ downtown 
anytime! 8995836

THE BEST!!! LUXURY WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWNTOWN ANY TIME!! 
24/7 s 8570740

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

Líkamsnudd! Frábær þjónusta, 
tilboðsverð í dag! S:661 8272 eða 693 
0348.

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

 Spádómar

Spái í spil ræð drauma ekkert mínútu 
gjald. Tímapantanir í síma. 891 8727. 
Stella.

 Til sölu

Nuddpottar fyrir hitaveitu! Á. Óskarsson 
ehf. www.oskarsson.is S. 566-6600.

Öryggis- og peningaskápar

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ),
 Verið velkomin

KAUPUM GULL
 

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Til sölu beitningarvél í skip. Lína, krókar 
og allir varahlutir fylgja með. Verð 
600.000 kr - skoða öll skipti. Nánari 
upplýsingar veitir Gunnar í síma 690-
3408

 Verslun

Fallegir dömuskór úr leðri, skinnfóðraðir. 
stærðir: 37 - 40, fáanlegir í þremur litum, 
Verð: 15.750.- Misty skór Laugavegi 178 
s: 5512070 Opið: 10 - 18 virka daga ath. 
lokað er ða laugardögum í sumar.

Skoðaðu www.hobbystore.is sem 
býður spy vörur.

 Heilsuvörur

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

NUDD - FÓTAAÐGERÐIR 
- DETOX

Tilboð fótaaðgerðir + nudd upp fyrir 
hné kr. 5.500 2 saman kr. 9.900. Tekið á 
kvillum, næringu, hreifingu, bætiefnum, 
vinnu, lífsstíl, hamingju og fl. 2ja st. 
meðferð kr. 7500. JB Heilsulind. S. 
823 8280.

 Þjónusta

Hjartanlega velkomin til okkar í nýtt og 
flott heilsusetur á laugarvegi, Reykjavík 
Wellness! Nuddstofa, heilsubar, 
heilsuvörur, fræðslusetur, netaðstað o.fl 
Komdu og vertu með! Sími 5723900 
og 7774448

 Flug

Flugskóli Íslands býður upp á 
kynningarflug alla daga.Upplýsingar í 
síma 825 1500

 Dýrahald

Miniature Pincher
Miniature Pinscher hvolpar til sölu með 
ættbók frá HRFÍ.Báðir foreldrar eru 
innfluttir.Afhendast i í ágúst. Nánari 
uppl. 843 4384 sjá: www.minpin.
bloggar.is

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

 Fyrir veiðimenn

Langá 23. - 27. júlí - Lausar 2 stangir í 
4 daga (hægt að kaupa 2 daga saman). 
Frábær veiði í gangi og framundan - 
fæst á mjög góðu verði. Fyrstur kemur, 
fyrstur fær. Uppl. í síma 860 0880.

Silunganet Silunganet
Mikil úrval. Heimavík, S. 892 8655 
www.heimavik.is

 Húsnæði í boði

101
Falleg 2 herb. íbúð til leigu. 
Þvottav, þurrkari, uppþvottav og 
screengluggatjöld. 125þ+rafm. á mán, 
bankatr. Reglusemi og reykl. Uppl. í 
695 8772.

www.leiguherbergi.is 

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

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

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

Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herbergja húsnæði til 
langtímaleigu. Skilvísar greiðslur. 
Reglusemi. Upplýsingar í síma 824 
2356.

Óska eftir íbúð eða húsi til leigu, i 
Hveragerði. S. 8457158

Reyklaust pólskt par sem eiga von á 
barni óska eftir 3-4 herb. íbúð í Rvk eða 
Kóp. Bæði í 100% vinnu. Hafa búið hér 
í 3 ár. Kata 823 3835.

 Leigumiðlanir

 Sumarbústaðir

*** Óska eftir sumarbústaðarlóð nálægt 
vatni eða gömlum bústaði sem þarf 
að endurnýja *** Greitt 3-7 m.kr. með 
peningum og uppitöku bíla. Aðeins 
eignarlóð kemur til greina. Uppl. Í síma 
8205080 eða bjarnith@visir.is

 Geymsluhúsnæði

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

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

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

 Gisting

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

 Atvinna í boði

Matráður
Súfustinn leitar að matráð 

eða einstaklingi vanan 
eldhússtörfum, til starfa í 

eldhúsi Súfustans. Þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar veitir Hjördís 
í síma 694 9148 

milli klukkan 13 og 16.

Tískufataverslunin 
ZayZay í Kringlunni

óskar eftir jákvæðum 
starfskröftum með ríka 
þjónustulund, ZayZay er 

kvenfataverslun sem sérhæfir 
sig í stærri stærðum. Í boði 
er verslunarstjórastaða og 

hlutastörf. Verður að geta hafið 
störf í byrjun ágúst.
Umsóknir sendist á 

kristjanfreyr@hotmail.com

Smiðir óskast
Óska eftir 2-3 vönum smiðum í ýmis 
verkefni næstu 3 mánuði í það minnsta. 
Uppl í s. 892 4839

KvikkFix leitar eftir bifvélavirkja og vönu 
fólki á gólf. Einnig vantar í móttöku. 
Áhugasamir sendi póst á kvikkfix@
kvikkfix.is

Okkur vantar til vinnu í Noregi einn 
gröfumann og 3 handlagna menn, 
gjarnan fagmenn en ekki skilyrði. 
Sendið skilaboð á netfang bvvigbjo@
gmail.com eða í síma 0047 97612713

Vantar starfsmenn í 100% vinnnu á 
Culiacan bæði vaktstjóra og eldhús 
18.ára og eldri. Upplýsingar í síma 
8688489

Bako Ísberg Tæknideild óskar eftir 
starfsmanni sem hefur rafmagns og 
kæliþekkingu. Vinna við uppsetningu 
og viðgerðir á tækjum. Umsókn sendist 
til throstur@bako.is Þröstur 825-6266.

Starfskraftur óskast
Óska eftir starfsmanni á bílaþvottastöð. 
Uppl í síma 565-3232

Hársnyrtifólk
Stólar til leigu á Wink Smáratorgi, 
hagstæð leiga á vinsælum stað. Uppl. 
í s. 822 4849 e. kl 13.

Okkur vantar fólk í kvöldstarf. 18 ára og 
eldri. Íslenskumælandi. Góð laun fyrir 
réttan aðila. Uppl gefur Viggó í 553-
6688 eða viggo@tmi.is

 Tilkynningar

Hefur einhver séð þessa Pizzusneið? 
Ef svo er vinsamlegast hafið samband 
við mig í síma 6981788 eða á viddi@
bitlasosa.is. Hennar er sárt saknað af 
eiganda sínum. kveðja, Viddi Vals.

AA fundur Hverfisgötu karla föstudag 
kl. 19:30 að Héðinsgata 1-3 Rvk. Minni 
á neyðarsíma deildarinnar 848 9931.

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

5 stjörnu
ferðafrelsi
Nýr umboðsaðili
LMC á Íslandi

Til sölu
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timamot@frettabladid.is

ELÍAS MAR  (1924–2007) rithöfundur, ljóðskáld og þýðandi fæddist þennan dag.

„En það er nú eitt að vera dauður rithöfundur og gleymdur, það er verra að 
vera lifandi og gleymdur.“

Reykholtshátíð er fimmtán ára um 
þessar mundir og fiðluleikarinn 
Auður Hafsteinsdóttir tekur á þessum 
tímamótum við sem listrænn stjórn-
andi hátíðarinnar. „Ég tek við af 
Steinunni Birnu Ragnarsdóttur, tón-
listarstjóra Hörpu, sem byggði hátíð-
ina upp í fimmtán ár. Mér finnst heið-
ur og ánægja að fá að taka við sem 
listrænn stjórnandi,“ segir Auður sem 
tengist hátíðinni sterkum böndum því 
hún hefur spilað á henni frá upphafi. 
„Þannig að ég þekki þessa hátíð út og 
inn. Það er dýrmætt og mjög mikil-
vægt.“

Reykholtshátíð er alþjóðleg klassísk 
tónlistarhátíð sem haldin er í sögulegu 
umhverfi Reykholts. „Það verður alltaf 
sérstök stemning á tónleikunum vegna 
umhverfisins, kirkjunnar og þegar fólk 
kemur saman á sumarhátíðum mynd-
ast menningarlegur suðupottur,“ segir 
Auður brosandi en á hátíðinni koma 
fram listamenn frá Íslandi, Noregi, 
Litháen, Englandi og Svíþjóð. „Menn-
ingin tengir þjóðir oft vel saman.“

Hvernig munt þú setja mark þitt á 
hátíðina? „Ég ætla að leggja áherslu 
á Norðurlandaþjóðir. Mér finnst mik-
ilvægt að við tengjum betur saman 
Norðurlandaþjóðirnar og vinnum enn 
meira saman, í skólakerfinu, listum 
og öðru. Við eigum að læra hvert af 
öðru,“ útskýrir Auður og tekur fram 
að hún muni halda áfram að hafa hátíð-
ina alþjóðlega og fá listamenn frá sem 
flestum löndum hingað til lands til 
að spila. „Síðan mun hátíðin þróast 
og kannski koma fleiri nýjungar. Það 
kemur í ljós á næstu hátíð. Það verð-
ur alltaf eitthvað sterkt þema á hverri 
hátíð, sem tengist gestaþjóðinni sem 
ég býð.“

Áherslan verður núna á Noreg 
að sögn Auðar. „Hingað koma tveir 
norskir listamenn sem eru á meðal 
þeirra fremstu í Noregi, píanisti og 
sellisti. Þeir munu til dæmis spila 
sellósónötu eftir Grieg en hann er 

náttúrulega norskt tónskáld,“ segir 
Auður glaðlega. „Mér fannst vel við 
hæfi að bjóða Norðmönnum því þeir 
tengjast Snorra Sturlusyni og upp-
byggingu á Snorrastofu í Reykholti.“

Hátíðin hefst í dag og stendur fram 
á sunn udag. Nánari upplýsingar um 
dagskrá hátíðarinnar er að finna á 
www.reykholtshatid.is. 

 martaf@frettabladid.is

REYKHOLTSHÁTÍÐ:  FIMMTÁN ÁRA MEÐ NÝJAN LISTRÆNAN STJÓRNANDA

Menningarlegur suðupottur

MENNING TENGIR ÞJÓÐIR SAMAN Auður Hafsteinsdóttir fiðluleikari tekur við sem listrænn 
stjórnandi Reykholtshátíðar um þessar mundir. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Erna Guðbjarnadóttir 
lést á Droplaugarstöðum laugardaginn 16. júlí. 
Útför mun fara fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Fjölskylda Ernu vill færa sérstakar þakkir til starfsfólks 
Droplaugarstaða fyrir hlýja og góða umönnun. 

Þórður Magnússon
Guðný L. Magnúsdóttir Valdimar Harðarson 
Birna Magnúsdóttir Benjamín Friðriksson 
Ólafur G. Magnússon Jórunn Hafsteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, afi og langafi,

Ragnar Bjarnason 
vélfræðingur
Roðasölum 1, Kópavogi,

sem lést miðvikudaginn 13. júlí, verður jarðsunginn 
frá Fríkirkjunni í Reykjavík mánudaginn 25. júlí 2011 
kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en 
þeim sem vildu minnast hans er bent á Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna.

Jörundur H. Ragnarsson
Vilhjálmur Ragnarsson   Maeve McAdam
Gunnar H. Ragnarsson   Edda Valsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn 

Okkar ástkæra dóttir, móðir, 
tengdamóðir, amma, systir, 
mágkona og frænka,

Björk Emilsdóttir 
Andersen
„Björk töffari“
Sólheimum 25, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi að 
kvöldi miðvikudagsins 20. júlí. Útförin fer fram frá 
Langholtskirkju fimmtudaginn 28. júlí kl. 13.00.

Erla Halls Hallsdóttir Guðjón Þór Helgason
Íris Rún Andersen Pétur Kristinsson 
Ísak Logi Pétursson og Kolbrún Anna Pétursdóttir
Andri Már Johnsen Margrét Helga Ívarsdóttir
Þóra Kristín Brynjarsdóttir
Anna Halla Emilsdóttir Tryggvi Sveinbjörnsson
Þröstur Emilsson Svava Kjartansdóttir
og frændsystkin

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Lúðvíg Thorberg 
Helgason

lést á heimili sínu 14. júlí. Útförin fer fram miðviku-
daginn 27. júlí kl. 15.00 í Fossvogskirkju.

Guðný B. Lúðvígsdóttir  Brynjar Olgeirsson
Birgir F. Lúðvígsson  Ingigerður Arnarsdóttir
Fjölnir Lúðvígsson  Ingibjörg M. Kristjánsdóttir
Björn F. Lúðvígsson  Myrna S. Lobrigo
Frank S. Lúðvígsson  Regina De Leon
barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, systir, amma 
og langamma 

Anna Eyþórsdóttir 
Jónsson

andaðist þann 18. júlí sl. á Hjúkrunarheimilinu Mörk, 
áður til heimilis að Sóleyjarima 9, Reykjavík. 
Hún verður jarðsungin frá Fossvogskirkju 
miðvikudaginn 27. júlí kl. 11.00.

 
Guðmundur K. Jónsson
Edda Björk Ragnarsdóttir
Kristopher M. W. Bremer     Erin Marie Bremer
Eric Nicholas Bremer           Katrín Lillý Jónsdóttir
Ágústa Magnúsdóttir         Ólafur Brynjar Sigurðsson
Kitty Magnúsdóttir             Magnús Waage
Viðar Eyþórsson                      Guðrún Björnsdóttir
Valur Eyþórsson                     Harpa D. Hjarðar
og barnabarnabörn 
Holly Marie Bremer og Sophie Mae Bremer

100 ára afmæli
Sr. Eiríkur J. Eiríksson

Prestur

Sr. Eiríkur J. Eiríksson fæddist hinn 22. júlí 1911 í 
Vestmannaeyjum. Hann hefði því orðið 100 ára í dag.

Sr. Eiríkur réðist sem kennari að Núpsskóla í Dýrafirði árið 1935 
og vígðist sem aðstoðarprestur til sr. Sigtryggs Guðlaugssonar í 
Dýrafjarðarþingum 1937. Hann varð skólastjóri Núpsskóla 1942 

og gegndi því starfi til 1960 að hann tók við Þingvallaprestakalli. 
Hann þjónaði kallinu og sinnti þjóðgarðsvörslu á Þingvöllum til 

1981. Hann var sambandsstjóri UMFÍ 1938 til 1969. 
Árið 1938 kvæntist hann Sigríði Kristínu Jónsdóttur frá Gemlufalli 
í Dýrafirði og eignuðust þau 11 börn. Sr. Eiríkur lést hinn 11. janúar 

1987 og Kristín hinn 17. febrúar 1999. 

Í tilefni afmælisdagsins ætla börn þeirra hjóna og fjölskyldur að 
eiga samverustundir á Þingvöllum þessa helgi og minnast þeirra 

m.a. með sr. Gunnari Björnssyni og frú Ágústu í Hvannag já kl 18.00 
þennan afmælisdag. Sveitungar og aðrir vinir eru velkomnir. 

Það verður heitt á könnunni í tjaldi á Leirunum.

Hjartkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og systir

Kolbrún Eggertsdóttir
frá Siglufirði,

sem lést á heimili dóttur sinnar sunnudaginn 10. júlí, 
verður jarðsungin frá Siglufjarðarkirkju laugardaginn 
23. júlí kl. 14.00.

Jóna Th. Viðarsdóttir
Guðný Ó. Viðarsdóttir Gísli V. Þórisson
Vilborg Rut Viðarsdóttir Aðalsteinn Arnarsson
Þóra Viðarsdóttir Michael Lund
barnabörn, barnabarnabörn og systkini.

Merkisatburðir
1513  Kristján II. verður konungur Danmerkur og Noregs. 
1684  Gísli Þorláksson biskup á Hólum andast 53 ára. Hann var 

þríkvæntur. 
1910  Zeppelin-loftfarið flýgur í fyrsta skipti. 
1939  Tveir þýskir kafbátar koma til Reykjavíkur. Þetta voru fyrstu 

kafbátarnir sem komu til Íslands. 
2003  Uday og Qusay Hussein, synir Saddams Hussein, felldir 

eftir umsátur í Írak.
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■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Pondus Eftir Frode Overli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott
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krossgátakrossgáta
LÁRÉTT
2. steypuefni, 6. hvort, 8. hlé, 9. stilla, 
11. kyrrð, 12. framrás, 14. mjóróma, 
16. gat, 17. einkar, 18. stormur, 20. 
samtök, 21. skjótur.

LÓÐRÉTT
1. land í S-ameríku, 3. þófi, 4. skuggi, 
5. arinn, 7. skref, 10. ról, 13. púka, 
15. útungun, 16. hluti verkfæris, 19. 
bókstafur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gifs, 6. ef, 8. lot, 9. róa, 
11. ró, 12. útrás, 14. skræk, 16. op, 17. 
all, 18. rok, 20. aa, 21. frár. 

LÓÐRÉTT: 1. perú, 3. il, 4. forsæla, 
5. stó, 7. fótspor, 10. ark, 13. ára, 15. 
klak, 16. orf, 19. ká. 

Hvað gerðist 
þegar allir 

hestar kon-
ungs og allir 

hermenn 
konungs 
gátu ekki 

sett Eggert 
á veggnum 

saman?

Jokke 
kynnir:

Bassa-
leikarar í 

danshljóm-
sveitum 
með há 
kollvik!

Í næstu 
viku:

Finnskir 
djasspían-
istar með 
sóríasis!

Mamma, ég veit 
að þú ert að vinna 

en má ég biðja 
um greiða?

Auðvitað.

Nennirðu að sauma 
þessa tölu á skyrtuna 

mína, keyra mig og Söru 
í bíó, sækja okkur eftir 
myndina, skutla okkur 
á hljómsveitaræfingu, 
sækja okkur aftur, 

koma við heima hjá 
pabba Söru svo hún 

geti skilað bók á 
leiðinni heim?

Já, þetta ætti 
ekki að vera 
mikið mál.

Hvernig 
gengur 
annars 

að skrifa 
bókina?

Við þurfum að 
finna eggja-

rauðugjafa og 
það strax!

Í Guðs bænum! 
Hemjið ykkur!!

Auglýsing um skipulag – Hafnarfjarðarbær

Tillaga að  breyttu deiliskipulagi  
Suðurhafnar á lóðum nr. 28-31 við  

Óseyrarbraut  í Hafnarfirði.

Skipulags- og byggingarráð  Hafnarfjarðar samþykkti á fundi 
sínum þann 21. júní 2011 að senda tillöguna með áorðn-
um breytingum í auglýsingu skv. 43. grein skipulagslaga nr. 
123/2010.

Breytingin fellst í nýtingarhlutfall lóðanna er hækkað, lóðir nr. 
29 og 31 við Óseyrarbraut eru stækkaðar og gerðir á þeim 
byggingarreitir fyrir opin útiskýli,  annað 7 m hátt og hitt 12 
m hátt.

Tillaga að breyttu deiliskipulagi 
Iðnaðarhverfis austan Reykjavíkurvegar, 

lóð nr. 13 við Flatahraun
Skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar samþykkti á fundi 
sínum 5.7.2011 að senda deiliskipulagsbreytinguna í auglýs-
ingu í samræmi við 43. gr. laga nr. 123/2010.

Breytingin felst í byggingarreit á lóðinni er breytt og nýtingar-
hlutfall hennar er lækkað. 
 
Deiliskipulögin verða til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðarbæj-
ar, Strandgötu 6, frá 22. júlí til 2. septembers 2011. Hægt er 
að skoða deiliskipulagstillöguna á forsíðu vefs Hafnarfjarðar-
bæjar www.hafnarfjordur.is  Nánari upplýsingar eru veittar á 
skipulags- og byggingarsviði.

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur 
á að gera athugasemdir við breytinguna og skal þeim skilað 
skriflega til skipulags- og byggingarsviðs Hafnarfjarðarbæjar, 
eigi síðar en 2. september 2011. Þeir sem eigi gera athuga-
semdir við breytinguna innan tilskilins frests, teljast samþykkir 
henni.

Skipulags-og byggingarsvið Hafnarfjarðar.

Samgöngur eru merkilegt fyrirbæri. 
Seint um kvöld um miðja síðustu viku 

var mér skutlað út á Keflavíkurflugvöll á 
bíl sem gekk fyrir óhóflega dýru eldsneyti. 
Eftir að ég hafði tékkað inn, farið í gegnum 
öryggisskoðunina og ráfað stefnulaust um 
flugstöðina var haldið í flugvélina. Planið 
var að sofa alla leiðina til Kaupmannahafn-
ar en sætisfélaginn var ekki á sömu skoðun.

SÆTISFÉLAGINN var nefnilega mjög 
búttuð bandarísk kona sem sat hálfpartinn 
ofan á mér. Það hefði verið í lagi nema hún 
var á iði alla leiðina. Ekki tók svo betra við 
þegar sætisfélagi hennar kom, því hún 
fékk allsvakalegan áhuga á honum og þau 
áttu góðar stundir meðan þau kynntust 

í fluginu. Sætisfélagarnir töluðu stans-
laust alla leiðina þannig að lítið varð 
um svefn.

KAUPMANNAHÖFN tók hins vegar 
vel á móti mér. Á flugvellinum var 
auðvelt að finna neðanjarðarlest sem 
gekk beint inn í borgina. Ekki nóg 
með það, heldur var auðvelt að finna 
strætóstöð strætós sem tók mig á 
áfangastað. Strætóinn kom líka fljótt 
og biðin var innan við mínúta, ekki 
eins og hér heima þar sem biðtíminn 
er oftast ríflega fimmtán mínútur, 
því strætóinn er alltaf nýfarinn þegar 
farþeginn kemur á stoppistöðina.

REIÐHJÓL voru auðfundin í þessari 
stórborg og auðvelt var að ferðast á milli 
staða á þeim, þar sem sérstakir hjól-
reiðastígar eru fyrir hendi. Kaupmanna-
hafnarbúar og annað hjólreiðafólk þar í 
borg kann líka umferðarreglurnar, gefur 
stefnuljós og stoppar á rauðu ljósi. Það er 
helst þegar strætófarþegar hoppa af og 
á að þeir þurfa að passa sig á hjólreiða-
fólki, sem gleymir að út úr þessum löngu 
bílum komi fólk af og til.

GÖNGUTÚRAR voru líka vel til fundn-
ir í höfuðborg Danmerkur. Þó var ekki 
nógu sniðugt að ræða um næsta mann 
því það var aldrei að vita nema hann 
sneri sér við og svaraði á íslensku eins 
og innfæddur. Íslendingar voru enda 
úti um allt, barþjónninn, maðurinn á 
næsta götuhorni og fjölskyldan í vatns-
strætónum.

FLUGFERÐIN til Íslands var álíka 
skemmtileg og ferðin út. Ég mætti glað-
beitt út á flugvöll eftir ánægjulega neðan-
jarðarlestarferð. Ferðin byrjaði á því að 
önnur hafði verið tékkuð inn á mínu nafni 
og þegar í flugvélina kom settust draf-
andi og drukknar konur við hliðina á mér. 
Virtust viðkunnanlegar en héldu fyrir 
mér vöku með því að spreyja ilmvatni í 
tíma og ótíma og bera á sig lyktarmikil 
krem. Svefninn varð stuttur í það skiptið.

Ferðast fram og til baka
BAKÞANKAR 
Mörtu Maríu 

Friðríks-
dóttur



Byrgjum okkur 
upp í Bónus

Sama vöruverð um land allt 
í verslunum Bónus

Bónus alltaf
í alfaraleið
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menning@frettabladid.is

STAÐARTÓNSKÁLD Í SKÁLHOLTI þessa helgi er Elín Gunnlaugsdóttir. 
Hún mun flytja erindi í Skálholtsskóla á morgun kl. 14, en verk eftir hana verða flutt 
á tónleikum kl. 15 og endurtekin á sunnudaginn kl. 15.

Stór og mikil sýning var opnuð í 
Listasafni Reykjavíkur á Listahá-
tíð í maí, ekki aðeins eiga þar 
fjölmargir listamenn verk held-
ur sætir viðfangsefnið tíðindum 
í íslenskri sýningarsögu. Sýning-
arstjórar eru átta, þau Aðalheið-
ur Lilja Guðmundsdóttir, Gunnar 
J. Árnason, Gunnar Harðarson, 
Hafþór Yngvason, Jón Proppé, 
Margrét Elísabet Ólafsdóttir, 
Oddný Eir Ævarsdóttir og Ólaf-
ur Gíslason, en þau völdu á sýn-
inguna verk eftir um það bil 
fimmtíu listamenn, langflesta 
innlenda en örfáa erlenda. Við-
fangsefnið er opið svæði, óskil-
greint og lifandi í umræðu og 
skrifum samtímans; mót mynd-
listar og heimspeki.

Í umfjöllun um íslenska mynd-
list er áhersla iðulega lögð á teng-
ingu íslenskra listamanna við 
náttúruna, litaval sem einkennir 
norðurslóðir, óvenju stóran þátt 
landslags sem myndefnis. Allt 
þetta er líka satt og rétt, klisjan 
er oft sönn. En hér kveður við 
annan tón. 

Á undanförnum áratugum 
hefur jafnt og þétt fjölgað í 
íslensku fræðasamfélagi, nýlið-
un verður í mörgum fögum, þar 
á meðal í fræðilegri umfjöllun 
um myndlist. Það er mikilvægt 
að stærri söfnin fylgist vel með 
slíkri þróun, enda hægðarleikur 
í svo smáu samfélagi sem okkar. 
Hér eru líka úrvals fræðimenn 
á ferð. Einnig er ánægjulegt að 
sjá að kynjahlutföllin, bæði á 
meðal sýningarstjóra og lista-
manna sem eiga verk á sýning-

unni, eru bara í nokkuð fínu lagi. 
Með sýningunni fylgir bók með 
greinum eftir sýningarstjórana 
þar sem þeir segja frá afstöðu 
sinni og fjalla nokkuð um þau 
verk sem þeir hafa valið. Þetta 
er eigulegt greinasafn, fjallað er 
um mörg þekkt verk íslenskrar 
listasögu frá sjónarhóli sem ef til 
vill hefur ekki verið í brennidepli 
áður.  

Um hvað snýst þá sýning sem 
hefur mót myndlistar og heim-
speki að viðfangsefni? Sýningin 
er svo fjölbreytt að með engu lagi 
má nefna eitthvað eitt sem sam-
einar verkin. Ekki er það efnis-
notkunin, ekki formið, framsetn-
ingin eða viðfangsefni einstakra 
verka, – í stuttu máli eru verkin 
hvert öðru ólíkari. Samt er hér 
eitthvað. 

Oft gætir húmors og leiks, 
listaverkin velta fyrir sér tilver-
unni, eigin tilvist og merkingu 

á einhvern hátt. Saman komin 
sýna þau vel hversu sterkur hinn 
heimspekilegi eða tilvistarlegi 
þáttur er í íslenskri myndlist. Við 
höfum séð slitur af þessum þætti 
áður, hjá einstaka listamönnum, 
í einu verki hér og öðru þar og á 
minni sýningum. 

Nú hafa verið stilltir saman 
strengir á flottan hátt, útkom-
an er frábær sýning sem eng-
inn sem hefur minnsta áhuga á 
íslenskri myndlist ætti að láta 
framhjá sér fara. 

Ragna Sigurðardóttir

Niðurstaða: Frábært úrval íslenskra 
og erlendra myndlistarverka, einstakt 
tækifæri til að sjá með eigin augum 
lykilverk í íslenskri listasögu síðustu 
áratuga. Efnistök og vinnuaðferðir af 
hálfu Listasafnsins og sýningarstjóra 
marka tímamót í íslenskri sýningar-
sögu.

Á OPNU SVÆÐI
Danska djasssöngkonan Cathrine 
Legardh og íslenski saxófónleik-
arinn Sigurður Flosason halda 
tónleika í Norræna húsinu þriðju-
daginn 26. júlí klukkan 20. Tón-
leikarnir eru 
haldnir í til-
efni af útkomu 
geisladisks 
þeirra, Land & 
Sky, á Íslandi 
en diskurinn 
kom út hjá hinni 
virtu útgáfu 
Storyville í 
Kaupmanna-
höfn í mars 
síðastliðnum. 
Meðleikarar þeirra á tónleikunum 
verða úr framlínu Íslandsdjassins: 
Agnar Már Magnússon á píanó, 
Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson á 
kontrabassa og Einar Scheving á 
trommur.

Land & Sky er tvöföld geisla-
plata sem geymir 20 ný lög. Lögin 
eru eftir Sigurð og textar eftir Cat-
hrine. Upptökur fóru fram í ágúst 
2010 í Kaupmannahöfn.  - fsb

Land & Sky 
kemur út

SIGURÐUR 
FLOSASON

FRÁBÆR SÝNING Þríhyrningur í ferningi eftir Kristján Guðmundsson frá árinu 1972 er 
á meðal þeirra verka sem eru til sýnis.  FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Myndlist  ★★★★★

Sjónarmið
Sýningarstjórar: Aðalheiður Lilja 
Guðmundsdóttir, Gunnar J. 
Árnason, Gunnar Harðarson og 
fleiri.

Listasafn Reykjavíkur, Hafnar-
húsinu

Land hamingjunnar er yfirskrift 
tónleika Bjargar Þórhallsdótt-
ur sópransöngkonu, Elísabetar 
Waage hörpuleikara og Hilmars 
Arnar Agnarssonar orgelleikara. 
Þau halda þrenna tónleika á næstu 
dögum, þá fyrstu á sumartónleik-
um í Hóladómkirkju sunnudaginn 
24. júlí kl. 14, á hádegistónleikum 
í Akureyrarkirkju þriðjudaginn 
26. júlí kl. 12.10 og í Hólmavíkur-
kirkju fimmtudaginn 28. júlí kl. 
20.

Á efnisskránni eru íslenskar 
sönglagaperlur og trúarsöngvar 
eftir Atla Heimi Sveinsson, Hjálm-
ar H. Ragnarsson, Emil Thorodd-
sen, Gunnar Reyni Sveinsson, 
Karl Ó. Runólfsson og Sigvalda S. 
Kaldalóns. 

Samstarf Bjargar og Elísa-
betar hófst haustið 2006 og hafa 
þær síðan haldið fjölmarga tón-
leika víða um land, meðal annars 
á Sumartónleikum í Akureyrar-
kirkju og í Hóladómkirkju, Lista-
sumri á Akureyri, í Reykjavík, 
Mývatnssveit og víða á Vestfjörð-
um. Árið 2008 voru þær fulltrú-
ar Íslands á norrænu tónlistarhá-
tíðinni NICE á Englandi og komu 
fram í breska ríkisútvarpinu, 
BBC. Síðastliðin þrjú ár hafa þær 
haldið tónleika í Strandarkirkju á 
Maríumessu og þetta er fimmta 
árið í röð sem þær halda tónleika 
í Sumartónleikaröð Hóladóm-
kirkju. Í ár njóta þær liðsauka 
Hilmars Arnar Agnarssonar 
dómorganista í Landakotskirkju.

Land hamingjunnar
TÓNLEIKAFERÐ Björg Þórhallsdóttir söngkona ferðast um landið með Land 
hamingjunnar.  MYND/HEIÐA

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 22. júlí 2011 

➜ Tónleikar
20.00 Tónleikar með Hjaltalín og 
Ragga Bjarna á hátíðarsviði Mærudaga 
á Húsavík. Yfir daginn er dagskrá fyrir 
alla fjölskylduna. Allir velkomnir.

20.00 Söngkonurnar Björk Jónsdóttir, 
Jóhanna V. Þórhallsdóttir og Signý 
Sæmundsdóttir syngja á tónleikum með 
píanóleikaranum Birni Þór Jónatanssyni 
í Hólmavíkurkirkju. Allir velkomnir. 
21.00 Lokatónleikar hringferðar hljóm-
sveitanna Agent Fresco, Of Monsters 
and Men og Lockerbie verða í Gamla 
kaupfélaginu á Akranesi 22. júlí. 
Aðgangseyrir er kr. 1.000.
21.00 Hljómsveitirnar Valdimar, Miri og 
1860 halda tónleika í félagsheimilinu 
á Borgarfirði eystri til að hita upp fyrir 
tónlistarhátíðina Bræðsluna. Eftir tón-
leikana er slegið upp balli. Aðgangseyrir 
er kr. 2.000.
22.00 Pétur Ben og Eberg með útgáfu-
tónleika á Græna hattinum, Akureyri. 
Aðgangseyrir er kr. 2.000.
22.00 Brother Grass spila blús og 
þjóðlagatónlist á Fjallaloftinu á FAB 
Travel, Akureyri. Aðgangseyrir er kr. 
1.000 og aðeins tekið við reiðufé.
22.00 Hljómsveitin Lame Dudes með 
tónleika á Kaffi Rauðku, Siglufirði. 
Aðgangseyrir er kr. 1.500.
23.00 Hljómsveitin Of Monsters 
and Men spilar á Bar 11. Aðgangur er 
ókeypis.

➜ Söfn
13.00 Smiðjuhátíð Tækniminjasafns 
Austurlands á Seyðisfirði hefst í dag. 
Hægt að skoða handverk, sjá hand-
verksmenn vinna og kíkja á tónleika. 
Aðgangur er ókeypis.

➜ Tónlistarhátíð
20.00 Opnunartónleikar Reykholts-
hátíðarinnar haldnir í Reykholtskirkju. 
Aðgangseyrir er kr. 2.500.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is og einnig er 
hægt að skrá þá inni á visir.is.

LESTU 
ÞESSA 
STRAX!

„SKURÐLÆKNIRINN  
ER FANTAGÓÐ MORÐGÁTA  
… HRÖÐ OG SPENNANDI  
LESNING.“

Nýjasta bók kínverska rithöfund-
arins Liao Yiwu mun líta dagsins 
ljós í hinum enskumælandi heimi 
í ágúst. Harper Collins gefur út. 
Bókin heitir God is Red: The Sec-
ret Story of How Christianity Sur-
vived and Flourished in Comm-
unist China. Þar fjallar höfundur 
um vakningu innan kristinna 
söfnuða í Kína og veltir fyrir sér 
hvort kristindómurinn 
muni hjálpa til við 
umbyltingu lands-
ins. Bókin bygg-
ist, eins og margar 
aðrar bækur Liao, á 
frásögnum einstak-
linga og lífi þeirra.

Uppgangur 
kristni í Kína

LIAO YIWU



NÓATÚNI 17
SÍMI 414 1700

GLERÁRGÖTU 30
SÍMI 414 1730

MIÐVANGI 2-4
SÍMI 414 1735

AUSTURVEGI 34
SÍMI 414 1745

HAFNARGÖTU 90
SÍMI 414 1740

REYKJAVÍKURVEGI 66
SÍMI 414 1750
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ÞÁTTARÖÐ SOUTH PARK  hefst síðar á þessu 
ári. Af því tilefni verður ostasnakkið Cheesy Poofs, sem 
Cartman er sólginn í, framleitt í takmörkuðu upplagi.

15.

 
 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu 
framkvæmdar  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtalin 
framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum 
samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum. nr. 
106/2000 m.s.br.  

Endurnýjun og stækkun Rjúkandavirkjunar í 
Snæfellsbæ. 

Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, 
Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Hana er einnig að finna 
á heimasíðu Skipulagsstofnunar: 
www.skipulagsstofnun.is.  

Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til 
umhverfisráðherra og er kærufrestur til  23. ágúst 2011. 
       
 Skipulagsstofnun 

Söngkonan Lady Gaga er þekkt fyrir að feta nýjar brautir í 
fatavali og er óhrædd við að láta á sér bera. Hún er þessa dag-
ana stödd á tónleikaferðalagi um Asíu og að venju skartaði hún 
óvenjulegum fatnaði við hvert tilefni eins og Lady Gaga einni 
er lagið. Sitt sýnist hverjum en 25 sentimetra háir hælar, sem 
næstum fótbrutu söngkonuna fyrir nokkru, tvílitt hár og 
gegnsæir blúndusamfestingar voru 
með í för þegar Lady Gaga heill-
aði Asíubúa upp úr skónum. Hér má 
sjá brot af því besta. 

Gaga hristir upp í Asíu

BÚNINGAGLEÐI Í sokkabuxum á tónleikum í 
Taívan.  NORDICPHOTO/GETTY

TVÍLITT HÁR Lady Gaga var innblásin af teikni-
myndapersónunni Grimmhildi Grámann þegar 
hún tók við verðlaunum við hátíðlega athöfn í 
Kína. 

MÆTT Á SVÆÐIÐ Lady Gaga var með frumlega 
hárgreiðslu þegar hún lenti í Kína. 

Raunveruleikastjarnan Kim 
Kard ashian hefur kært galla-
buxnaframleiðandann Old Navy 
vegna auglýsingar þar sem tví-
fari hennar sést spóka sig í galla-
buxum frá fyrirtækinu.

Söngkonan Melissa Molinaro 
fer með aðalhlutverkið í auglýs-
ingunni og er óneitanlega mikill 
svipur með þeim stöllum. Molin-
aro þessi er jafnframt kærasta 
ruðningskappans Reggie Bush, 
sem eitt sinn var trúlofaður 
Kardashian. Í kærunni stend-
ur að Kardashian sé auðþekkj-
anleg fyrir útlit sitt og fatastíl 
og að í auglýsingunni sé verið 
að gera út á þessi persónuein-
kenni. Stjarnan fer fram á 
tæpa tvö milljarða í skaða-
bætur.

Kærir gallabuxnaframleiðanda

LÍKAR Kim Kardashian hefur 
kært gallabuxnafyrirtækið 

Old Navy. Henni finnst 
fyrirsætan í auglýsingu 
fyrirtækisins of lík sér. 

Söngkonan Melissa 
Molinaro fer með hlut-
verkið í auglýsingunni.

NORDICPHOTOS/GETTY

Sofia Vergara, sem hefur slegið í gegn í gamanþátt-
unum Modern Family, hefur vermt ýmsa lista yfir 
fegurstu konur heims. Leikkonan kvartar þó ekki 
undan því að vera nefnd kyntákn líkt og Jessica Biel og 
Megan Fox heldur segist njóta þess til hins ýtrasta.

„Ég elska það, auðvitað geri ég það á mínum aldri. 
Mér finnst þetta frábært. Ég held að allt jákvætt hjálpi 
ferlinum og því ætti ég ekki að notfæra mér þetta?“ 
sagði hin 39 ára gamla Vergara í viðtali við Fox News.

Þegar hún er spurð út í leyndarmál sitt segist hún 
hlýða húðlæknum í einu og öllu. „Ég geri allt í hófi, 
borða ekki of mikið, hreyfi mig ekki of mikið. Svo nota 
ég auðvitað sólarvörn, ég hlýði öllu því sem húðlækn-
irinn minn segir mér að gera, það kemur í veg fyrir 
öldrun húðarinnar.“

Gerir allt í hófi

HÓFSÖM Sofia Vergara segist lifa mjög hófsömu lífi og hlýðir 
húðlækni sínum í einu og öllu. NORDICPHOTOS/GETTY

DÖMULEG Svart-
hvít frá toppi til 
táar með rauðu 
til að lífga upp á 
útlitið

GULLGADD-
AR Hælarnir 

á þessum 
skóm eru 
25,5 cm 

háir og eru 
hönnun 

Noritaka 
Tatehana 

frá New 
York.



Gildir til 31. júlí á meðan birgðir endast.

Skólatöskudagar
25% AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM SKÓLATÖSKUM

Mikið úrval 
af vönduðum 

töskum!
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Tónleikar  ★★★★

Cut Copy
Tónleikar á Nasa

Elektrórokk með diskóívafi. Þannig 
lýsi ég best tónlist stuðdrengjanna 
í áströlsku sveitinni Cut Copy. Og 
stuðdrengirnir stóðu svo sannar-
lega undir því viðurnefni. Það var 
hoppandi stuð á Nasa á miðviku-
dagskvöldið og ég held að flest-
ir tónleikagestir hafi gengið út í 
íslensku sumarnóttina með bros á 
vör. 

Kvöldið hófst á ljúfum tónum 
Péturs Ben og Eberg en þeir sendu 
nýverið frá sér plötuna Numbers 
Game og eru að stilla saman tón-
leikastrengi sína en þetta voru 
þeirra fyrstu tónleikar. Piltarn-
ir eru skemmtilegar andstæður á 

sviði og spila viðkunnanlega tónlist. 
Leiðinlegt hversu fáir voru mætt-
ir snemma en fólkið fór að tínast 
inn á Nasa þegar tónlistamaðurinn 
Berndsen steig á svið. Hann hefði 
mátt vera öflugri í sinni upphitun 
fyrir minn smekk en undir lokin 
voru nokkrir farnir að dilla sér. Það 
var hins vegar ekkert miðað við það 
sem koma skyldi.

Í ljósbláum skyrtum, svörtum 
þröngum buxum og herralegum 
skóm með rakað í hliðunum komu 
stuðpinnarnirnir Dan Whitford, 
Tim Hoey, Ben Browning og Mitc-
hell Scott með hendur á lofti á svið. 
Dillandi trommutakturinn hreif 
áhorfendur með sér í dansandi 
kvöldstund og náðu þeir að halda 
fjörinu gangandi alla tónleikana. 

Sviðsframkoman bar vott um 
metnaðarfulla vinnu og hljóm-
sveitarmeðlimir gáfu sig alla í verk-

efnið. Augljóslega vanir menn á 
ferð en sveitin hefur verið á löngum 
tónleikaferðalögum undanfarin ár. 
Hitað upp fyrir sveitir á borð við 
Franz Ferdinand og Bloc Party og 
spiluðu á Coachella tónlistahátíð-
inni í vor. 

Þegar ljósblá skyrta söngvara 
sveitarinnar var orðin dökkblá af 
svita þakkaði sveitin fyrir sig en 
var klöppuð upp einu sinni og gaf 
ekkert eftir í lokalaginu. 

Mér fannst tónleikarnir fara 
heldur seint af stað og fyrir vinn-
andi fólk var heldur langt að bíða 
eftir aðalnúmeri kvöldsins til mið-
nættis og ganga svo út að ganga tvö. 
Sem betur fer var þreytan daginn 
eftir vel þess virði.  Álfrún Pálsdóttir

Niðurstaða  Hljómsveitin Cut Copy á 
hrós skilið fyrir skemmtilega tónleika 
og sjarmerandi sviðsframkomu.

Dillandi trommutaktur á Nasa

Söngkonan Joss Stone slapp með 
skrekkinn fyrir rúmum mán-
uði þegar lögreglan handtók tvo 
menn í grennd við heimili henn-
ar í Devon grunaða um að hafa 
ætlað að ræna henni. Stone tjáði 
sig nýverið um atburðinn og sagð-
ist hafa upplifað sig sem Sherlock 
Holmes síðan þá.

„Mér finnst eins og ég sé Sher-
lock Holmes, ég er alltaf að reyna 
að komast til botns í þessu. Ég 
hugsa til baka og velti því fyrir 
mér hvort þetta gæti hafa verið 
náunginn sem ég sagði einhvern 

tímann að þegja. En ég hef ekki 
komist að neinni niðurstöðu. Fólk 
er klikkað og kannski þurftu þeir 
bara á faðmlagi að halda.“

Það varð söngkonunni til happs 
að mannræningjarnir villtust á 
leið sinni og athugull nágranni 
gerði lögreglu viðvart um grun-
samlegar mannaferðir. 

Stone segist furða sig á heimsku 
ræningjanna. „Hvernig gátu þeir 
týnst? Þeir voru að gera nokkuð 
mjög merkilegt og þeir týnast á 
leiðinni. Það er bara aumingja-
legt.“

Upplifir sig sem 
Sherlock Holmes

SLAPP MEÐ SKREKKINN Joss Stone slapp með skrekkinn þegar ræningjar hennar 
villtust af leið og voru handteknir.   NORDICPHOTOS/GETTY

Jennifer Lopez var orðin óham-
ingjusöm í hjónabandi sínu töluvert 
áður en hún sótti um skilnað. Lopez 
ætlaði að ljúka sambandinu um síð-
ustu jól en Marc Anthony taldi hana 
á að leita til hjónabandsráðgjafa til 
að halda sambandinu gangandi. 

„Það var margt að sambandinu. 
Þau voru hætt að tala saman og 
Marc vildi frekar dytta að leik-
fangalestum sínum en eyða tíma 
með fjölskyldunni. Hann hélt líka 
framhjá henni og þegar Jennifer 
komst að því vildi hún enda sam-
bandið strax. Marc grátbað hana 
um að gefa sér annað tækifæri og 
þau sóttu saman hjónaráðgjöf. Hún 
elskaði hann virkilega mikið og 
vildi reyna að bjarga sambandinu 
en því var ekki viðbjargandi,“ hafði 
tímaritið US Weekly eftir heimild-
armanni. Parið 
á saman tví-
burana 
Emme og 
Max sem 
fæddust í 
febrúar 
árið 2008.

Vildi skilja 
um jólin

ERFITT Jenni-
fer Lopez 
og Marc 
Anthony 

eru skilin. 
Lopez 

var orðin 
langþreytt 

í sam-
bandinu.

 NORDICPHOTOS/GETTY
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STÆRSTA MYND ÁRSINS

SJÁÐU LOKAKAFLAN Í 3D
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BÍLAR 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 3 - 5.30
CARS 2 textalaus Sýnd í 3D kl. 8
HARRY POTTER Sýnd í 3D kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.40
HARRY POTTER Sýnd í 2D kl. 4.15 - 6.45 - 9.30
HARRY POTTER Luxus VIP Sýnd í 2D kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.40
TRANSFORMERS 3 Sýnd í 3D kl. 10.30
TRANSFORMERS 3 Sýnd í 2D kl. 8 - 11:10
SUPER 8 kl. 10:20
THE HANGOVER 2 kl. 8
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 3 - 5.30
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 Sýnd í 2D kl. 5.10

12

10

12
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LBÍLAR 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 3 - 5.30
CARS 2 textalaus Sýnd í 3D kl. 8 - 10.30
HARRY POTTER Sýnd í 3D kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.40
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 3
BEASTLY kl. 5.30 - 10:20
SUPER 8 kl. 8

HARRY POTTER 3D kl. 3 - 5:30 - 8 - 9:15 - 10:45
TRANSFORMERS 3 3D kl. 3 - 6 - 8 - 10:30
SUPER 8 kl. 11
BÍLAR 2 ísl tal 3D kl. 3 - 5:30
CARS 2 ens tal 3D kl. 8
KUNG FU PANDA 2 ísl tal 3D kl. 3 - 5:30

BÍLAR 2 m/ ísl tal kl. 5.30
HARRY POTTER kl. 5.20 - 8 - 10.40
CARS 2 m/ ensku tali kl. 8 - 10.30

BÍLAR 2 M/ ísl. Tali (3D) kl. 5:40 
HARRY POTTER (3D) kl.  8 - 10:40
HARRY POTTER (2D) kl. 5:20
TRANSFORMERS 3 (2D) kl.   8 - 10:40

CARS 2 DIGITAL-3D m/ísl tali kl. 5:50
HARRY POTTER 7 DIGITAL-3D kl. 8 - 10:40
HARRY POTTER 7 2D kl. 6
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Með íslensku og ensku tali.

Toy Story stuttmyndin Hawaiian Vacation sýnd á undan Cars 2

FRÁBÆR MYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
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- P.T. ROLLING STONES

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

T.V. - KVIKMYNDIR.IS/SÉÐ & HEYRT

BARÁTTAN UM HOGWARTS ER HAFIN.

ÞAÐ NEISTAR Á MILLI JUSTIN OG MILU Í LANGSKEMMTILEGUSTU GRÍNMYND SUMARSINS.

FRIENDS WITH BENEFITS KL. 5.50 - 8 - 10.10 12
WHATER FOR ELEPHANTS KL. 8  L
BRIDESMAIDS KL. 5.50 - 10.10 12

FRIENDS WITH BENEFITS KL. 5.40 - 8 - 10.20  12
HARRY POTTER 3D KL. 5.20 - 7 - 8 - 10 - 10.40  12
BAD TEACHER KL. 5.50 - 8 - 10.10  14

5%
FRIENDS WITH BENEFITS KL. 5.40 - 8 - 10.20  12
FRIENDS WITH BENEFITS Í LÚXUS KL. 5.40 - 8 - 10.20  12
ATTAAA CK THE BLOCK  KL. 10.40  16
ZOOKEEPER KL. 3.30 -  5.45 L
TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON 3D KL. 6 - 9  12
BAD TEACHER KL. 8 - 10.10  14
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 3.40 - 5.50 L
BRIDESMAIDS  KL. 8  12
KUNG FU PANDA 2 ÍÍSLENSKT TAL 3D KL. 3.40 L

HEIMSFRUMSÝND SAMTÍMIS
Í BÍ ANDARÍKJUNUM OG Á ÍÁ SLAÍÍ NDI.

FRIENDS WITH BENEFITS 5.50, 8 og 10.15

BRIDESMAIDS 4, 7.30, 9 og 10

ZOOKEEPER 3.50

KUNG FU PANDA 2 4 og 6.30 - ISL TAL

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

T.V. - kvikmyndir.is

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

ÁSTRALSKIR STUÐPINNAR Hljómsveitin Cut Copy fékk tónleikagesti til að dilla sér á skemmtilegum tónleikum á Nasa. 
MYND/RÚNAR SIGURÐUR



SENDU SMS ESL FWB Á NÚMERIÐ 1900
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA! 
Fullt af aukavinningum:
Tölvuleikir · DVD myndir og fleira!

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

9. HVER
VINNUR!

VILTU
VINNA 
MIÐA?

Þetta er ekki eins auðvelt 
og það hljómar.

HEIMSFRUMSÝND Í DAG!
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sport@frettabladid.is

KR-INGAR  hafa nú þegar tryggt sér 45 milljónir króna með árangri sínum í undankeppni Evrópudeildarinnar. Þeir fengu 15 
milljónir króna fyrir að komast í keppnina og svo fimmtán milljónir fyrir að komast áfram í hverri umferð fyrir sig.  KR hefur nú 
slegið út færeyska liðið ÍF frá Fuglafirði og slóvakíska liðið Zilina. Næst á dagskrá eru leikir við Dinamo Tbilisi frá Georgíu. 

Vínlandsleið 6-8       S: 530 9400       www.totem.is
VERSLUN

Gaddaskór
Complete TFX Star
Léttir og góðir alhliða 
gaddaskór. 
Henta vel fyrir flestar 
greinar í frjálsum íþróttum.

Stærðir: 35-45
Verð: 13.990 kr.

Usain Bolt
Fljótasti maður 
heims, hleypur 

alltaf í PUMA

Söluaðilar:  Borgarsport Borgarnesi, Sportver Akureyri, Tákn Húsavík, 
Íslensku Alparnir Egilsstöðum, Fjarðasport Neskaupstað, 
Sport-X Hornafirði, Axel Ó Vestmannaeyjum.

Axel Bóasson, Kristján Þór Einarsson 
og Alfreð Brynjar Kristinsson spiluðu 
frábærlega í Leirunni í gær á fyrsta 
degi Íslandsmótsins í höggleik.

Enginn hefur byrjað Íslandsmótið 
betur undanfarin 36 ár en þessir 
þrír eins og sjá má í töflunni hér 
til hægri. Fyrir neðan má síðan 
sjá samanburð á þessum þremur 
sjóðheitu kylfingum í gær.

Besta skor eftir fyrsta hring
(Á Íslandsmótinu í höggleik 1975-2011)
- 7 Axel Bóasson,  GK 2011*
- 6 Kristján Þór Einarsson,  GKj 2011*
- 6 Alfreð Brynjar Kristinsson,  GR 2011*
- 5 Heiðar Davíð Bragason,  GKj 2005*
- 4 Helgi Birkir Þórisson,  GSE 2011*
- 4 Hjörleifur G. Bergsteinsson,  GK 2011*
- 4 Björgvin Sigurbergsson,  GK 2008
- 4 Birgir Leifur Hafþórsson,  GKG  2004
- 4 Örn Ævar Hjartarson,  GS 2002
- 4 Ottó Sigurðsson,  GKG 2000
 * á Hólmsvelli í Leiru

Þrír sjóðheitir á fyrsta deginum

Alfreð Brynjar 
Kristinsson  GKG

Skor 66 högg
6 undir pari
Fyrri níu:  35 (-1)
Seinni níu:  31 (-5)
Pör  10
Fuglar  7
Örn  0
Skollar  1

Kristján Þór 
Einarsson   GKj

Skor 66 högg 
6 undir pari
Fyrri níu:  34 (-2)
Seinni níu:  32 (-4)
Pör  13
Fuglar  4
Örn  1
Skollar  0

Axel 
Bóasson  GK

Skor 65 högg 
7 undir pari
Fyrri níu:  32 (-4)
Seinni níu:  33 (-3)
Pör  11
Fuglar  7
Örn  0
Skollar  0

GOLF Axel Bóasson 21 árs kylfing-
ur úr Keili spilaði manna best á 
fyrsta degi Íslandsmótsins í högg-
leik á Hólmsvelli í Leiru á Suður-
nesjum í gær. Axel lék hringinn á 
65 höggum eða sjö höggum undir 
pari vallarins og jafnaði vallar-
metið. Hann var að vonum ánægð-
ur með frammistöðuna.

„Sæla, gleði, gleði og allir sáttir 
með þetta,“ voru fyrstu viðbrögð 
Axels sem deilir vallarmetinu sem 
Gunnar Þór Jóhannsson setti fyrir 
tíu árum. Axel segir Hólmsvöllinn 
henta sér vel.

„Það má segja það. Að geta 
hamrað út um allt með sleggjunni. 
Maður gat verið í sínu veldi hérna. 
Ég er búinn að slá vel og þetta var 
vandræðalaust eins og sagt er,“ 
sagði Axel.

Alfreð Brynjar Kristinsson 
úr Golfklúbbi Kópavogs og 
Garðabæjar og Kristján Þór 
Einarsson úr Golfklúbbnum Kili 
fylgja fast á hæla Axels. Alfreð 

og Kristján spiluðu hringinn á 66 
höggum eða sex höggum undir 
pari.

„Það var ekkert að detta á fyrri 
níu en svo datt fullt niður á seinni 
níu. Góð tveggja til þriggja metra 
pútt sem ég var að setja ofan í,“ 
sagði Alfreð Brynjar. Hann sagði 
hringinn sinn með besta í móti í 
sumar en þó hefðu fleiri pútt mátt 
detta.

Kristján Þór tók í sama streng. 
„Þetta er fyrsti hringurinn sem 
ég spila í sumar án þess að tapa 
höggi þannig að ég myndi segja að 
þetta væri besti hringurinn minn 
í sumar,“ sagði Kristján Þór sem 
lauk hringnum á glæsilegum erni 
á 18. holu.

Kristján Þór, sem spilað hefur 
háskólagolf í Bandaríkjunum í 
vetur líkt og Axel, hefur glímt við 
smávegis meiðsli í úlnliðnum.

„Ég fann aðeins fyrir þessu í lok 
hringsins. Ákveðnar hreyfingar 
voru óþægilegar. Ég ætla að bera 

krem á þetta og vona það besta.“
Aðstæður voru frábærar í Leir-

unni í gær. Nokkuð stillt, kargi í 
lágmarki og því breiðar brautir 
sem henta vel högglöngum kylfing-
um. Draumaaðstæður fyrir þá sem 
kjósa lengd fram yfir nákvæmni í 
upphafshöggum sínum.

„Það má segja það. Geta hamrað 
út um allt með sleggjunni. Maður 
gat verið í sínu veldi hérna,“ 
sagði Axel sem ætlar að styðjast 
við sömu uppskrift í dag og skóp 
árangur hans í gær.

„Sama hugarfar. Vera rólegur og 
hafa gaman af þessu,“ sagði Axel.

Dregið var í ráshópa gærdagsins 
en í dag verða kylfingar ræstir 
út miðað við frammistöðuna í 
gær. Axel, Alfreð Brynjar og 
Kristján Þór fara því síðastir 
út eftir hádegi. 72 kylfingar 
komast í gegnum niðurskurðinn 
í karlaflokki fyrir síðustu 36 
holurnar sem leiknar verða um 
helgina.  kolbeinntd@365.is

Strákarnir í stuði í Leirunni
Axel Bóasson fór á kostum á fyrsta degi Íslandsmótsins í höggleik í gær. Axel 
spilaði á sjö höggum undir pari og hefur eins höggs forskot á Alfreð Brynjar 
Kristinsson og Kristján Þór Einarsson sem einnig voru í stuði á sex undir pari.

GOLF Tinna Jóhannsdóttir úr 
Golfklúbbnum Kili er í fyrsta 
sæti að loknum fyrsta degi 
á Íslandsmótinu í höggleik í 
kvennaflokki. Tinna lék holurnar 
átján á 69 höggum eða þremur 
höggum undir pari Hólmsvallar 
og setti vallarmet. Tinna lauk 
hringnum á fugli á átjándu 
holunni.

„Þessi seinasta er „birdie“-
hola. Ég hélt að upphafshöggið 
hefði farið í tjörnina vinstra 
megin. Ég var heppin að hann 
tórði á landi. Ég tók því fegins 
hendi og fékk fugl,“ sagði Tinna 
sem var skiljanlega ánægð með 
spilamennsku sína í dag.

Tinna segist að röff-leysið hafi 
hentað henni vel í gær. Hún hafi 
bætt högglengd sína undanfarið en 
sé þó venjulega á braut.

„Það gekk ekki alveg upp í dag. 
Upphafshöggin fóru út um allt. 
Það gerist stundum þegar það er 
enginn fókus á braut. Maður bara 
lúðrar þessu áfram,“ sagði Tinna. 
Henni gekk líka vel í stutta spilinu.

„Ég fékk fugl á öllum par fimm 
holunum. Þar var ég að slá fleyg-
járnshöggin mjög nálægt pinna,“ 
sagði Tinna.

Eygló Myrra Óskarsdóttir úr 
Golfklúbbnum Oddi er í öðru sæti 
á tveimur höggum undir pari og 
jafnaði þar með fyrra vallarmet 
Hólmsvallar.

Eygló Myrra fór illa af stað á 
Hólmsvelli í gær og spilaði aðra 
holu vallarins á þremur höggum 
yfir pari.

„Ég var komin fjóra yfir eftir 

þrjár holur þannig að þetta leit 
ekkert voðalega vel út. En þetta 
eru fjórir hringir og ég búin með 
þrjár holur. Nóg af holum eftir. 
Ég sá að strákarnir voru að spila 
á sjö undir og fá fullt af fuglum. 
Það kom mér í gang að hugsa um 
þá,“ sagði Eygló.

Eygló segist ekki hafa séð svona 
skor hjá sér lengi. Hún sé búin 
að vinna vel í vetur og sumar en 
árangurinn látið á sér standa, þar 
til nú.

„Já, ég var að jafna besta 
hringinn minn í tvö ár. Ég er búin 
að bíða eftir þessu lengi,“ sagði 
Eygló sem segir fólk í kringum 
sig hafa hvatt sig til að sýna 
þolinmæði. Vinnan myndi skila 
árangri á endanum.

Eygló er afar ánægð með ástand 
Hólmsvallar og tekur undir með 
Tinnu varðandi skort á röffi.

„Það hentar mér mjög vel. 
Maður getur slegið út um allt og 
verið í góðum málum. Flatirnar 
eru ótrúlega góðar og völlurinn í 
toppstandi.“

Signý Arnórsdóttir úr Kili og 
Valdís Þóra Jónsdóttir úr Leyni 
spiluðu á einu höggi undir pari og 
eru jafnar í þriðja sæti.  - ktd

Tinna Jóhannsdóttir úr Kili spilaði á þremur höggum undir pari í Leirunni í gær: 

Tinna hóf titilvörnina á vallarmeti 

TINNA JÓHANNSDÓTTIR Íslandsmeist-
arinn lék vel í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

AXEL BÓASSON Sló frábærlega 
í gær, jafnaði vallarmetið og 
var nálægt því að bæta það í 
lokapúttinu.  
 MYND/STEFÁN GARÐARSSON/GSÍ
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FÓTBOLTI „Ég er ágætlega ánægð-
ur með sumarið hjá mér. Það hafa 
verið smá meiðsli og ég hef misst 
af mikilvægum leikjum. Ég væri 
til í að hafa skorað fleiri mörk enda 
klúðrað nokkrum ágætum færum. 
Heilt yfir er ég samt nokkuð sátt-
ur,“ sagði Garðar Jóhannsson en 
hann er leikmaður 11. umferðar 
hjá Fréttablaðinu. Garðar skoraði 
tvö góð mörk gegn Blikum og klár-
aði leikinn.

„Meiðslin tengjast ekkert gervi-
grasinu. Þetta er táin á mér. Gervi-
grasið er líka geðveikt gott,“ sagði 

Garðar og hló við. Hann hefur ekk-
ert æft síðustu tvær vikur en er 
kominn á fullt á nýjan leik. „Það 
er ljúft að geta æft aftur á fullu og 
vonandi mun mörkunum fjölga.“

Stjörnumenn hafa komið 
skemmtilega á óvart í sumar. Eru 
að berjast í efri hlutanum en flest-
ir spáðu því að Stjörnuliðið myndi 
berjast í bökkum.

„Við vorum ákveðnir í að 
afsanna allar hrakspár. Við telj-
um okkur vera með lið sem á að 
vera í efri hlutanum. Við erum of 
vel spilandi lið til að vera í fall-
baráttu. Það hefur ýmislegt fallið 
gegn okkur í sumar en við erum 
samt ofarlega. Hrakspárnar þjöpp-
uðu okkur saman og við erum ekki 
hættir,“ sagði Garðar. Er komin 
stemning í klefann fyrir því að 
byrja aftur á fögnunum frægu?

„Nei, það verður ekki gert. Í það 
minnsta ekki á meðan ég ræð ein-
hverju. Ég tek ekki þátt í skipu-
lögðum fögnum. Það kom samt 
pínu hjá bræðrunum í síðasta leik 
og kannski öruggara að hafa auga 
með þeim,“ sagði Garðar léttur. 

  - hbg

Garðar Jóhannsson er leikmaður 11. umferðar:

Tek ekki þátt í neinum 
skipulögðum fögnum

GARÐAR JÓHANNSSON Er með markahæstu mönnum deildarinnar þó svo hann hafi 
misst úr leiki vegna meiðsla. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Pepsi-deild karla
Lið 11. umferðar:
Óskar Pétursson   Grindavík
Pól Justinussen  Valur
Grétar S. Sigurðarson   KR
Viktor S. Hafsteinsson  Keflavík
Halldór H. Jónsson  Fram
Atli Sigurjónsson  Þór
Haukur Páll Sigurðsson   Valur
Daníel Laxdal  Stjarnan
Jóhann H. Hannesson   Þór
Óli Baldur Bjarnason  Grindavík
Garðar Jóhannsson    Stjarnan

FÓTBOLTI KR-ingar slógu slóvak-
íska liðið Zilina úr undankeppni 
Evrópudeildarinnar í gær þrátt 
fyrir 0-2 tap út í Slóvakíu. KR 
vann fyrri leikinn 3-0 og vann 
því 3-2 samanlagt. KR mætir 
georgíska liðinu Dinamo Tbilisi í 
næstu umferð en Dinamo Tbilisi 
vann 5-0 sigur í síðari leik sínum 
á móti velska liðinu Llanelli.

Tomas Majtán kom Zilina í 1-0 
á 29. mínútu leiksins en það var 
varamaðurinn Momodou Ceesay 
sem skoraði seinna markið á 70. 
mínútu leiksins. KR-ingar voru í 
vandræðum síðustu tuttugu mín-
úturnar eftir að Zilina komst í 2-0 
og oft skall hurð nærri hælum. 
KR-liðið hélt hins vegar út og 
fagnaði gríðarlega í leikslok. 

„Þetta tók vel á taugarnar síð-
ustu fimmtán mínúturnar en að 
öðru leiti var maður alveg róleg-
ur,“ sagði Rúnar Kristinsson, 
þjálfari KR eftir leikinn. 

„Þegar þeir gerðu annað mark-
ið þá fannst mér við vera með 
þetta í okkar höndum. Þeir voru 
farnir að vera þreyttir og mér 
fannst við vera nær því að jafna 
leikinn en þeir að skora annað 
markið. Svo gerum við smá mis-
tök í varnarleiknum og fáum á 
okkur mark.  Í framhaldinu er 
gríðarleg pressa á okkur,“ sagði 
Rúnar. 

„Þeir tóku mikla áhættu, 
spiluðu 4-4-2 og kantmennirnir 
þeirra voru mjög hátt á vellin-
um. Stundum var þetta 4-2-4 og 
bakverðirnir fóru vel með upp. 
Þeir voru með marga í sókninni 

og þvinguðu okkur aftar á völl-
inn. Þegar við unnum boltann þá 
náðum við ekki að nýta það nógu 
vel að sækja hratt á þá en það 
vantaði stundum lítið upp á. Eitt 
mark hjá okkur hefði algjörlega 
eyðilagt þennan leik fyrir þá og 
gert þetta auðveldara fyrir okkur. 
Við áttum möguleika á því strax 
eftir fimm mínútur þegar Guðjón 
sleppur einn í gegn,“ sagði Rúnar 
en KR-ingar fengu heldur betur 
ástæðu til að fagna í leikslok þrátt 
fyrir fyrsta tap sumarsins.  

„Við lítum á þetta sem 3-2 sigur 
og þetta er ekkert tap. Þetta eru 

tveir leikir og við stöndum uppi 
sem sigurvegarar eftir þá. Ég er 
gríðarlega ánægður með strák-
ana og framlag þeirra þrátt fyrir 
að maður hefði stundum viljað 
sjá meiri ró á boltanum og betra 
spil. Þetta var gríðarlega erfitt 
og menn þurftu að leggja mikið 
á sig. Menn uppskáru líka mikla 
gleði og ánægju í restina,“ segir 
Rúnar. 

„Það er algjör snilld að vera 
áfram í öllum þremur keppn-
um. Þetta er frábær árangur hjá 
okkur og það er mikið afrek að slá 
út þetta sterka lið,“ sagði Rúnar 

en Zilina hafði komist langt í Evr-
ópukeppninni síðustu tvö tímabil, 
í riðlakeppni Evrópudeildarinn-
ar 2009-10 og svo í riðlakeppni 
Meistaradeildarinnar á síðasta 
tímabili. 

„Nú bíður okkar lið sem er ekki 
eins hátt skrifað og þetta lið sem 
við vorum að slá út núna. Mögu-
leikarnir eru til staðar en maður 
þekkir það af eigin reynslu og lið 
frá Georgíu eru mjög sterk líka,“ 
segir Rúnar en það er nóg af 
öðrum leikjum á næstunni. 

„Nú er það fyrst Breiðablik, svo 
eigum við heimaleikinn á móti 
Dinamo Tbilisi og svo förum við 
á Ísafjörð um verslunarmanna-
helgina og gleðjum Ísfirðinga. 
Ég reikna ekki með að leikmenn 
Bí/Bolungarvíkur séu sáttir með 
þessi úrslit en því miður fyrir þá 
þá þurfum við að spila við þá um 
verslunarmannahelgina,“ sagði 
Rúnar sem viðurkennir að þetta 
gríðarlega leikjaálag reyni á hóp-
inn.

„Við erum búnir að spila sunnu-
dag-fimmtudag í þrjár til fjórar 
vikur og það heldur bara næstu 
þrjár til fjórar vikurnar. Þetta 
verður erfitt og strembið fyrir 
okkur en við ræddum um það 
í dag að okkur langar að spila 
sem flesta leiki. Okkur langar 
að ná árangri og það kostar bara 
þessa vinnu. Menn eru tilbúnir að 
leggja það á sig en vonandi kemur 
þetta ekki niður á okkur í deild og 
bikar því þar viljum við líka ná 
árangri,“ sagði Rúnar.

 ooj@frettabladid.is

Mikið afrek að slá út þetta lið
Rúnar Kristinsson, þjálfari KR, var að vonum ánægður eftir að liðið sló Zilina út úr Evrópukeppninni í gær. 
Rúnar segir að síðustu mínúturnar hafi tekið vel á taugarnar og á ekki von á að leikmenn BÍ/Bolungarvík 
hafi fagnað þessum úrslitum því nú þurfi þeir að spila undanúrslitaleik í bikar um verslunarmannahelgi. 

HÉLDU ÚT Í LOKIN KR-ingar eru komnir áfram í Evrópukeppninni en það þurfti 
sameinað átak að slá út hið geysisterka Zilina-lið í Slóvakíu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

1. deild karla
Selfoss-Grótta  4-0
1-0 Viðar Örn Kjartansson (12.), 2-0 Babacar 
Sarr (18.), Jón Daði Böðvarsson (44.),    4-0 
Jón Daði Böðvarsson (60.)   
HK-Leiknir  0-3
0-1 Pape Mamadou Faye (39.), 0-2 Ólafur 
Hrannar Kristjánsson (50.), 0-3 Ólafur Hrannar 
Kristjánsson (67.) 
STAÐAN Í DEILDINNI:
ÍA  13  12  1  0  39-5  37
Selfoss  13  9  1  3  29-12  28
Haukar  12  6  2  4  17-13  20
Þróttur R.  13  6  2  5  16-21  20
BÍ/Bolungarvík  12  6  1  5  17-22  19
Fjölnir  12  5  3  4  20-22  18
Víkingur Ó.  12  4  3  5  14-14  15
ÍR  12  4  2  6  15-21  14
Grótta  13  3  5  5    8-16  14
Leiknir R.  13  2  4  7  15-19  10
KA  12  3  1  8  12-23  10
HK  13  0  5  8  12-26  5

ÚRSLIT Í GÆR

FÓTBOLTI FH-ingar eru úr 
leik í 2. umferð undankeppni 
Evrópudeildarinnar eftir 2-0 
tap fyrir portúgalska liðinu CD 
Nacional á Madeira í gærkvöldi. 

Liðin gerðu 1-1 
jafntefli í Kapla-
krika fyrir vikur 
og unnu Portú-
galirnir 3-1 sam-
anlagt og mæta 
sænska liðinu 
Häcken í næstu 
umferð. 

FH-vörnin hélt 
út fram á 55. mín-
útu leiksins þegar Luís Alberto 
kom CD Nacional í 1-0 en seinna 
markið skoraði síðan varamaður-
inn Daniel Candeias á 90. mínútu. 
 - óój

FH-ingar eru úr leik:

Töpuðu 2-0 á 
Madeira í gær

HEIMIR GUÐJÓNS-
SON Þjálfari FH

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

08.00 More of Me
10.00 Ghosts of Girlfriends Past
12.00 Harry Potter and the Half-Blo-
od Prince
14.30 More of Me
16.00 Ghosts of Girlfriends Past
18.00 Harry Potter and the Half-Blo-
od Prince
20.30 When In Rome
22.00 Jumper
00.00 Ocean‘s Eleven
02.00 Road Trip
04.00 Jumper
06.00 Don Juan de Marco

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors (75:175)
10.15 60 mínútur
11.00 Life on Mars (11:17)
11.50 Making Over America With 
Trinny & Susannah (3:7)
12.35 Nágrannar
13.00 Friends (16:24)
13.25 Grey Gardens
15.20 Auddi og Sveppi
15.50 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (5:21)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður 
19.15 The Simpsons (9:23)
19.40 So You Think You Can Dance 
(10:23) Úrslitaslagurinn heldur áfram og að
eins 16 bestu dansararnir eru eftir í keppn
inni. 
21.10 So You Think You Can Dance 
(11:23) Nú kemur í ljós hvaða keppendur 
halda áfram og eiga áfram von um að vinna 
þessa stærstu danskeppni Bandaríkjanna.
21.55 The House Bunny Skemmtileg, 
rómantísk gamanmynd um Shelly Darling
son (Anna Faris) sem var alin upp á mun
aðarleysingjahæli en flytur á Playboysetrið 
ung að aldri.  Á 27 ára afmælinu sínu er hún 
orðin of gömul fyrir setrið, er rekin í burtu og 
þarf að standa á eigin fótum.  Hugh Hefner 
bregður fyrir í myndinni.
23.30 Peaceful Warrior Dramatísk og 
rómantísk mynd um líf fimleikastráks og 
hvernig allt breytist eftir að hann hitti örlaga
vald sinn fyrir tilviljun. Nick Nolte og Amy 
Smart leika aðalhlutverkin.
01.30 Van Wilder 2: The Ride of Taj 
Hressileg gamanmynd og sjálfstætt framhald 
myndarinnar um Van Wilder.
03.05 Grey Gardens
04.45 Friends (16:24)
05.05 The Simpsons (9:23)
05.30 Fréttir og Ísland í dag

15.50 Leiðarljós (e)
16.35 Leiðarljós (e)
17.20 Mörk vikunnar
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Litlu snillingarnir (4:12)
18.22 Pálína (24:28)
18.30 Komdu að sigla (5:5)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Andri á flandri (2:6) (Austurland) 
Útvarpsmaðurinn Andri Freyr Viðarsson fór 
á flakk um Ísland í sumar ásamt bolabítn
um Tómasi á forláta húsbíl, Litla kút að nafni, 
keyrðu vinirnir saman um landið.
20.15 Í mat hjá mömmu (3:6) (Friday 
Night Dinner) Bresk gamanþáttaröð um tvo 
bræður sem fara alltaf í mat til foreldra sinna 
á föstudagskvöldum. 
20.45 Gogguregla (Georgia Rule) Rac
hel kemur til sumardvalar hjá Georgiu ömmu 
sinni á mormónaslóðum. Hún veldur nokkr
um usla þar og ljóstrar svo upp leyndar
máli sem setur allt á annan endann. Leik
stjóri er Garry Marshall og meðal leikenda 
eru Jane Fonda, Lindsay Lohan, Felicity Huff
man og Dermot Mulroney. Bandarísk bíó
mynd frá 2007.
22.40 Taggart – Hverfishetjan (Tagg
art  Local Hero) Skosk sakamálamynd þar 
sem rannsóknarlögreglumenn í Glasgow fást 
við snúið sakamál. Atriði í myndinni eru ekki 
við hæfi barna.
23.30 Barist í Bronx (Rumble in the Bronx)
01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

> Daniel Radcliffe
„Mér finnst ekkert óþægilegt að ræða 
einkalíf mitt, því það er svo óáhuga-
vert.“
Daniel Radcliffe leikur í Harry Potter 
and the Half-Blood Prince, sem 
segir frá sjötta ári Harry Potter 
í Hogwarts-skólanum og er 
myndin sýnd á Stöð 2 Bíói kl. 
18.

16.35 Pepsi-mörkin Skemmtilegur þáttur 
þar sem farið er yfir öll mörkin og umdeildu 
atvikin í Pepsideild karla í knattspyrnu. Um
sjónarmaður er Hörður Magnússon.

17.50 Enski deildabikarinn: West 
Ham - Man. Utd. Útsending frá leik West 
Ham og Man. Utd. i enska deildabikarnum.

19.35 Kings Ransom Einstök heimild
armynd um óvænta sölu íshokkístjörnunn
ar Wayne Gretzky frá Edmonton Oilers til 
Los Angeles Kings árið 1988. Hann hafði 
leitt kanadíska liðið til fjögurra meistara
titla í Stanleybikarnum og var almennt tal
inn besti íshokkíleikmaður heims. Það setti 
því allt á annan endann í íshokkíheimin
um þegar þjóðargersemi Kanada voru send 
í sólina í Kaliforníu. Leikstjóri myndarinnar er 
Peter Berg.

20.30 F1: Föstudagur Hitað upp fyrir 
komandi keppni í Formúlu 1 kappakstrinum. 
Gunnlaugur Rögnvaldsson skoðar undirbún
ing liðanna fyrir kappaksturinn.

21.00 Barcelona - Real Madrid Útsend
ing frá leik Barcelona og Real Madrid í úrslita
leik spænska konungsbikarsins.

23.30 Miami - Dallas Útsending frá 
sjötta leik Miami Heat og Dallas Mavericks í 
úrslitum NBA.

19.25 The Doctors (154:175)
20.10 The Amazing Race (10:12) Fjór
tánda þáttaröðin af kapphlaupinu mikla þar 
sem keppendur þeysast yfir heiminn þver
an og endilangan með það að markmiði að 
koma fyrstir í mark og fá að launum eina 
milljón dala. Eins og áður eru keppendur 
afar ólíkir en allir eiga það sameiginlegt að 
vilja sigra.
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.45 NCIS (24:24) Spennuþáttaröð sem 
er í röð þeirra allra vinsælustu í Bandaríkj
unum og fjallar um sérsveit lögreglumanna 
sem starfar í Washington og rannsakar glæpi 
tengda hernum eða hermönnum á einn eða 
annan hátt. Verkefnin eru orðin bæði flóknari 
og hættulegri í þessari sjöundu seríu.
22.30 Fringe (22:22) Þriðja þáttaröðin um 
Oliviu Dunham, sérfræðing FBI í málum sem 
grunur leikur á að eigi sér yfirnáttúrlegar skýr
ingar. Ásamt hinum umdeilda vísindamanni 
Dr. Walter Bishop og syni hans Peter rann
saka þau röð dularfullra atvika.
23.15 The Amazing Race (10:12) Fjór
tánda þáttaröðin af kapphlaupinu mikla þar 
sem keppendur þeysast yfir heiminn þver
an og endilangan með það að markmiði að 
koma fyrstir í mark og fá að launum eina 
milljón dala. Eins og áður eru keppendur 
afar ólíkir en allir eiga það sameiginlegt að 
vilja sigra.
00.00 The Doctors (154:175)
00.40 Fréttir Stöðvar 2 
01.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

17.30 Copa America 2011 Útsending frá 
leik í Copa America 2011.

19.15 Copa America 2011 Útsending frá 
leik í Copa America 2011.

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

21.30 Patrick Kluivert Patrik Kluivert var 
frábær leikmaður og sýndi það og sannaði 
á knattspyrnuvellinum. Við fáum að kynnast 
þessum hollenska leikmanni betur og ferill 
hans skoðaður ofan i kjölinn.

21.55 Perú - Úrugvæ Útsending frá leik í 
undanúrslitum í Copa America 2011.

23.40 Paragvæ - Venesúela Útsending 
frá leik í undanúrslitum í Copa America 2011.

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Dynasty (12:28) (e)
09.30 Pepsi MAX tónlist
16.35 Running Wilde (7:13) (e)
17.00 Happy Endings (7:13) (e)
17.25 Rachael Ray
18.10 Life Unexpected (10:13) (e)
18.55 Real Hustle (3:10) (e)
19.20 America‘s Funniest Home Videos 
19.45 Will & Grace (14:27)
20.10 The Biggest Loser (19:26)
21.00 The Biggest Loser (20:26) Banda
rísk raunveruleikasería um baráttu ólíkra ein
staklinga við mittismálið í heimi skyndibita 
og ruslfæðis. 
21.45 The Duchess (e) Stórmynd frá 
árinu 2008 með Keira Knightley, Ralph 
Fiennes og Charlotte Rampling í aðalhlut
verkum. Breska hertogaynjan Georgiana 
Spencer var ein vinsælasta konan í Bretlandi 
á 19. öld. Allir elskuðu hana og dáðu en 
hún var föst í óhamingjusömu hjónabandi. 
Myndin er bönnuð börnum.
23.35 Parks & Recreation (11:22) (e)
00.00 Law & Order: Los Angeles (18:22) (e)
00.45 The Bridge (3:13) (e)
01.30 Smash Cuts (15:52)
01.55 Last Comic Standing (7:12) (e)
03.20 Whose Line is it Anyway? (e) 
03.45 Real Housewives of Orange Co-
unty (3:15) (e)
04.25 Million Dollar Listing (2:9) (e)
05.15 Will & Grace (14:27) (e)
05.35 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America
07.00 RBC Canadian Open (1:4)
10.00 Opna breska meistaramótið (4:4)
16.50 Champions Tour - Highlights
17.45 Inside the PGA Tour (29:42)
18.10 Golfing World
19.00 RBC Canadian Open (2:4)
22.00 Golfing World
22.50 PGA Tour - Highlights (26:45)
23.45 ESPN America

20.00 Hrafnaþing Heimastjórnin.

21.00 Motoring Stígur á rosalegri torfæru 
fyrir austan.

21.30 Úlfar og hrefnukjöt Hrefnukjöt 
matreitt í eldhúsinu á Þremur frökkum.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn

18.15 Föstudagsþátturinn Spjallþáttur 
um allt milli himins og jarðar.

Um daginn ákvað ég að kveikja á sjónvarpinu eftir 
kvöldmat en lítið hefur verið um sjónvarpsgláp 
undanfarið sökum sólar og sumaryls. Í sjónvarpinu 
var á dagskrá Extreme Makeover: Home Edition þar 
sem öskurapinn Ty Pennington leiðir hópinn. 

Það er langt síðan ég horfði á þennan þátt en 
þegar ég bjó í Noregi var hann endurtekinn mörgum 
sinnum á dag og ég fékk algert óþol. Þoldi ekki víraða 
þáttastjórnandann, kántrítónlistina og húsin sem voru 
innréttuð í yfirþyrmandi stíl. Ég meina hvaða barn vill 
sofa í munninum á hákarli, þó að það hafi gaman af 
sjónum?

Það var líka önnur ástæða fyrir því að ég gat 
ekki með nokkru móti horft á sjónvarpsþáttinn 
sem sérhæfir sig í að innrétta hús. Ég fór undan-
tekningarlaust að grenja. 

Þátturinn gengur út á að láta mann gráta og uppskriftin er full-
komin. Dálítið eins og spjallþáttur Opruh Winfrey. Væmin tónlist 
undir sorgarsögum. Fjölskylda sem býr við hörmulegar aðstæður 
og bjargvætturinn Ty Pennington kemur keyrandi á rútunni sinni 
og reddar málunum. Fólkið grætur af gleði, stjórnendurnir gráta og 

byggingarfólkið grætur. Ekki skemmir fyrir að þeir nota hvert 
tækifæri sem þeir geta til að sýna ameríska fánann og 

kitla þjóðarstoltið. 
Þegar ég datt inn í miðjan þátt í vikunni var mér 

skemmt og hugsaði að ég ætlaði sko ekki að láta 
Ty Pennington plata mig til gráta. Ég hélt að ég 
hefði brynjað mig og væri farin að sjá í gegnum 
þættina. 

En allt kom fyrir ekki. Ég tapaði fyrir Ty og 
endaði enn á ný grátandi yfir innréttingaþætti. 
Einmitt. 

VIÐ TÆKIÐ ÁLFRÚN PÁLSDÓTTIR LÆTUR PLATA SIG TIL AÐ FELLA TÁR

Bandaríska væmnin hafði yfirhöndina

Faxafeni 5, Reykjavik 
Sími 588 8477 • www.betrabak.is
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Heilsudýnan sem styður svo vel við þig að þér finnst þú

svífa
í svefni

TEMPUR® CLOUD
– heilsudýnan sem hefur slegið öll met hjá Tempur ® –

20% kynningar-
afsláttur í júlí
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 VIÐ VERÐUM
Á FÁSKRÚÐSFIRÐI

UM HELGINA

Á FERÐINNI
UM LANDIÐ

3.-5. JÚNÍ Sjóarinn síkáti í Grindavík           
               
10.-11. JÚNÍ  Kótelettan á Selfossi     
               
17.-18. JÚNÍ  200 ára afmælishátíð Jóns Sigurðssonar 
 á Hrafnseyri. Íslenskar dægurperlur 
 Helga Björns í Hörpu
 
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      
               

BYLGJULESTIN Í SUMAR

5.-6. ÁGÚST Fiskidagurinn mikli á Dalvík

12.-13. ÁGÚST Blómstrandi dagar í Hveragerði

20. ÁGÚST Afmælishátíð Bylgjunnar á Ingólfstorgi 
 á Menningarnótt í Reykjavík
 
26.-28. ÁGÚST Afmælishátíð Bylgjunnar í hljóðveri  
 Bylgjunnar í Skaftahlíð

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.

BYLGJULESTIN ÞAKKAR Árnesingum og 
öðrum gestum frábærar móttökur um síðustu 
helgi. Nú um helgina verður Bylgjulestin á 
Fáskrúðsfirði á Frönskum dögum.

á Frönskum dögum

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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

Meiri Vísir.

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

Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

Úrslitaslagurinn heldur áfram og 
aðeins 16 bestu dansararnir eru 
eftir í keppninni. Keppendur þurfa 
því að leggja enn harðar að sér 
til að eiga möguleika á að halda 
áfram.

STÖÐ 2 KL. 19.40
So You Think You Can 
Dance

12.25 Jane Eyre  13.15 Jonathan Creek  14.05 
Deal or No Deal  14.50 Deal or No Deal  15.25 
Deal or No Deal  16.05 Fawlty Towers  16.35 ‚Allo 
‚Allo!  17.05 ‚Allo ‚Allo!  17.30 Fawlty Towers  18.00 
Live at the Apollo  18.45 Live at the Apollo  21.15 
Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow  22.00 
Live at the Apollo  22.45 Live at the Apollo  01.10 
Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow  02.00 
Live at the Apollo  02.45 Live at the Apollo  03.35 
‚Allo ‚Allo!  04.00 EastEnders  04.30 EastEnders  
05.00 EastEnders

10.45 Kærlighed og kaos  11.15 Bag kulisserne 
i Zoo  11.45 Et rigtigt cirkusliv  12.15 Forandring 
på vej  12.45 Uventet besøg - i Australien  13.15 
Aftenshowet Sommer  14.00 Byggemand Bob  
14.15 Hyrdehunden Molly  14.30 Den travle by  
14.40 Byggemand Bob  14.50 Mægtige maskiner  
15.00 Miss Marple  16.30 TV Avisen med Sport og 
Vejret  17.00 Disney Sjov  18.00 Quiz og Kærlighed  
19.00 TV Avisen  19.25 Sommervejret weekend  
19.35 Aftentour 2011  20.00 Mr. Jones  21.50 
Nighthawks  23.25 Medicinmanden

10.40 Berlin, Berlin  11.05 Drømmehaver: 
Drømmehager  11.35 Lisa goes to Hollywood  
12.05 Skishow på sommerføre  12.40 Ut i 
nærturen  13.00 Derrick  14.00 Sommeråpent  
14.45 Svenske hemmeligheter  15.00 Kroniken  
16.00 Oddasat - nyheter på samisk  16.05 Nyheter 
på tegnspråk  16.10 Tilbake til 80-tallet  16.40 
Distriktsnyheter  17.00 Dagsrevyen  17.30 På 
veg til Malung  18.00 Friidrett  20.00 Skishow på 
sommerføre  21.00 Kveldsnytt  21.15 Kalde spor  
22.55 Canal Road

06.39 Morgunfrúin 06.40 Veðurfregnir 06.50 
Bæn 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30 
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Óskastundin 09.45 
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 
10.13 Af minnisstæðu fólki: Egill Thorarensen 
11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 
Fréttir 12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 
12.50 Dánarfregnir 13.00 Heilshugar 14.00 
Fréttir 14.03 Girni, grúsk og gloríur 15.00 Fréttir 
15.03 Útvarpssagan: Og sólin rennur upp 15.25 
Skrafað um meistara Þórberg 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Djassvisjón Evrópu: Frá Brooklyn til Brussel 
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 Töfrateppið 
20.00 Leynifélagið 20.30 Með spjót í höfðinu 
21.28 Kvöldsagan: Ofvitinn 22.00 Fréttir 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.13 Litla flugan 
23.00 Kvöldgestir 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp 
Rásar 1

12.00 Golf  14.00 Rapport  14.05 Golf  16.00 
Rapport  16.10 Regionala nyheter  16.15 Jan Troell 
- ett porträtt  16.45 Skyll inte på mig  17.15 K-märkt 
form  17.20 Sverige i dag sommar  17.30 Rapport  
17.52 Regionala nyheter  18.00 Friidrott  20.00 
Nilecity 105,6  20.30 I skuggan av ett brott  22.15 
Bebisar på rullskridskor  23.00 Rapport  23.05 Cat 
People  01.00 Rapport  01.05 Jämna plågor  01.35 
Medan allt annat händer  02.05 Rapport  02.10 
Mitt i naturen  02.40 Genialt eller galet  03.00 
Rapport  03.25 Sverige i dag sommar 
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„Þetta er ekki leikfimi heldur lífsmáti og snýst um 
að læra að gera það sem við getum ekki verið án, að 
anda,“ segir Gunnar Eyjólfsson um æfingar og hug-
myndafræði Qi Gong. Gunnar verður á útihátíðinni 
Sjálfstætt fólk að Hvölum í Hvalfirði um verslunar-
mannahelgina til að kenna og kynna æfingarnar. 

Sjálfstætt fólk er útihátíð á vegum SÁÁ samtak-
ana og er edrú fjölskylduhátíð um verslunarmanna-
helgina. Markmiðið er að stuðla að heilbrigðu líf-
erni og eru ýmsar uppákomur skipulagðar með alla 
aldurshópa í huga. Gunnar hefur verið að kenna Qi 
Gong undanfarin ár og iðkar það í Grasagarðinum 
í Laugardal snemma á  morgnana. Aðspurður hvort 
hann haldi að æfingarnar passi á íslenska útihátíð 
svara Gunnar „Þetta er nú ekki þessi hefðbundna 
íslenska fylleríshátíð enda engin vímuefni leyfð. 
Ég er orðin vanur því að kenna fólki Qi Gong og 
tek því fagnandi að fólk vilji læra æfingarnar enda 
passa þær fyrir alla. Ef ég er heppinn næ ég að 
heilla nokkra til að aðhyllast þennan lífsmáta,“ segir 
Gunnar, sem sjálfur hefur stundað æfingarnar á 
Íslandi síðan árið 1972. 

Auk Gunnars og Qi Gong verða Brahma Kumris 
og Kundalini hugleiðslur í boði fyrir gesti, svett-
tjald, sjósund, fimmriþmadans, miðnæturganga 
og fjöruganga ásamt mörgu fleiru. Einnig er sér-

stök krakkadagskrá þar sem meðal annars er að 
finna íþróttamót, Cross-fit og listasmiðju. Jónas Sig, 
hljómsveitin Valdimar og Of Monsters and Men eru 
meðal tónlistaratriða en hátíðin hefst föstudaginn 
29. júlí.  - áp

Kennir Qi Gong á útihátíð

LÆRA AÐ DRAGA ANDANN RÉTT Gunnar Eyjólfsson leikari 
ætlar að kenna gestum útihátíðarinnar Sjálfstætt fólk hug-
myndafræði og æfingar Qi Gong.

„Hingað koma oft hundrað manns 
á dag og um helgar fer fjöldinn 
alveg upp í 200-300 á dag,“ segir 
Helga Guðmundsdóttir, bóndi 
á Erpsstöðum en þar er til sölu 
ferskur ís sem búinn er til á 
bænum. 

Ís sem seldur er beint frá býli 
hefur notið vaxandi vinsælda 
undanfarin ár. Hann þykir mun 
ferskari en sá sem seldur er í 
verslunum, enda kemur hann 
nánast beint úr kúnni. „Það er 
búið að ganga rosalega vel í 
sumar, sérstaklega eftir að það 
fór að hlýna,“ segir Helga. 

Sæmundur Jón Jónsson, bóndi 
á Árbæ skammt frá Höfn, fram-
leiðir einnig sinn 
eigin ís. Hann 
tekur í sama 
streng og 
Helga. 
„Salan 
gengur 
mjög vel yfir 
sumarmánuð-
ina, þegar ferða-
maðurinn er hér.“ 
Sæmundur segir að hann hafi selt 
um fimm til sex þúsund lítra af ís 
á ári, frá því að hann hóf fram-
leiðslu fyrir þremur árum. „Þetta 
er ekta rjómaís. Það er munur á 
þessum ís og ísnum sem þú færð 
út í búð. Ef þú skoðar innihaldið 
í ísnum sem þú kaupir venjulega, 
þá sérðu sykur, vatn og jurtafitu. 
Það er bara hreinn rjómi í okkar 
ís,“ segir Sæmundur, sem veit um 
fleiri býli á Suðurlandi sem eru 
farin að skoða ísframleiðsluna.

Guðmundur Jón Guðmundsson, 
bóndi í Holtseli í Eyjafjarðar-
sveit, hefur framleitt ís frá árinu 
2006. „Þetta hefur gengið mjög 
vel hjá okkur,“ segir Guðmundur, 
en Holtsel býður venjulega upp á 
28 tegundir af heimagerðum ís. 

„Við seljum eflaust mest af van-
illu- og súkkulaðiís, en á þessum 
tíma seljum við mikið af hunda-
súruís. Við seljum einnig helling 
af bjórís,“ segir Guðmundur, en 
bjórísinn er gerður úr dökkum 
Kalda. 

Ísinn frá Holtseli er seldur víða 
á höfuðborgarsvæðinu, meðal 
annars í Melabúðinni í Vestur-

bænum og í Fjarðarkaupum í 
Hafnarfirði. „Í fyrra seldum við 
eitthvað á bilinu 10-12 þúsund 
lítra,“ segir Guðmundur. Hann 
segir að gæðaísar þekkist víða 
erlendis, en hér á landi hafi menn 
reynt að keppast við að gera vör-
una eins ódýra og mögulegt er. 
„Okkar ís er vandaður. Það mætti 
alveg líkja honum við ísinn frá 
Hagen Daaz og Ben & Jerry‘s.“
 kristjana@frettabladid.is

SÆMUNDUR JÓN JÓNSSON:  ÞAÐ ER BARA HREINN RJÓMI Í OKKAR ÍS 

Sífellt fleiri bændur skoða 
framleiðslu á rjómaís

MUUUU Afurðir 
Búkollu eru til 
margs nýtilegar. 
Sífellt fleiri bændur 
skoða framleiðslu á 
rjómaís.

„Lagið Give Me Everything með 
Pitbull og Ne-Yo kemur mér í 
stuð fyrir helgina.“

Bryndís Gyða Michelsen fyrirsæta

Meðal annars efnis:

Kynntist fýrum sem stinga myndu í stúf 
á Umferðarstofu
Einar Magnús Magnússon segir frá ævintýraferð 
sinni um Flórida á mótorhjóli.

Tímaskynslausir eyjaskeggjar halda 
frábæra tónlistarhátíð
Fréttablaðið fór á G!-Festival í Færeyjum.

Fjársjóðir og hönnun í Kaupmannahöfn
Sigga Heimis skrifar um hönnun í fylgiblað 
Fréttablaðsins Heimili og hönnun..

Austfirðir heilla
Áhugaverðir staðir á Austurlandi.

„KR er alltaf í fararbroddi með 
allt og þetta er engin undantekn-
ing,“ segir Kristinn Kjærnested, 
formaður knattspyrnudeildar 
KR.

Vesturbæingar hafa sent frá 
sér sérstakt forrit (e.þ. App), 
fyrir iPhone og iPad, þar sem 
hægt er að nálgast allar helstu 
upplýsingar um knattspyrnu-
félagið. 

Þar má lesa sér til um 
leikmenn og þjálfara 
liðsins, sjá hvaða leikir 
eru fram undan, fara 
yfir stöðuna í deild-
inni og hlusta á beina 
lýsingu KR-útvarpsins, 

svo eitthvað sé nefnt. Höfundur 
forritsins er Jónas Óli Jónasson, 
sonur framkvæmdastjóra KR og 
gallharður stuðningsmaður liðs-
ins. Kristinn segir KR-inga virki-
lega ánægða með framtak Jónas-

ar. „Hann ákvað þetta 
bara upp á sitt ein-
dæmi. Önnur félög 
mega svek kja 
sig á því að eiga 
ekki Jónas Óla,“ 
segir Kristinn.

KR og Valur eiga í harðri bar-
áttu um toppsæti Pepsi-deildar-
innar, og gerðu liðin til að mynda 
1-1 jafntefli á dögunum. Friðjón 
R. Friðjónsson, formaður knatt-
spyrnudeildar Vals, kannaðist 
hins vegar ekkert við forritið. 
„Ég er mikill iPhone-maður og 
ætla klárlega að skoða forritið 
nánar, þó svo að ég hlaði eflaust 
ekki niður þessu KR-forriti,“ 
sagði Friðjón. - ka

KR á undan Val inn í 21. öldina

SKJÁSKOT Hægt er að sjá allar helstu upplýsingar um leikmenn 
KR-liðsins í forriti sem Jónas Óli Jónasson hannaði fyrir KR-
inga. Kristinn Kjærnested hjá KR fagnar hugvitseminni, en 
Friðjón Friðjónsson hjá Val hyggst skoða málið nánar.
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ÓKEYPISÓKEYPIS
Verða Verða 
gefi n gefi n 

   í dag.   í dag.

2 tonn af glænýrri síld frá Vestmanneyjum.

Þið takið bara poka með Þið takið bara poka með 
ykkur og megið taka eins ykkur og megið taka eins 

mikið og þið viljið.mikið og þið viljið.

STÓR 
Villtur Lax 
úr Þjórsá.

HUMARHUMAR
Kræklingurinn 
frá Stykkishólmi fæst hjá 

Fiskikónginum

FISKIKÓNGURINN

FISKIKÓNGURINN

ER ALVEG MEÐ ÞETTA

ER ALVEG MEÐ ÞETTA

Uppskriftir er hægt að nálgast inná 
www.google.is skrifi ð t.d. „steikt síld“

Mjög auðvelt er að marinera síldina, eða steikja 
hana á pönnu uppúr raspi eða hveiti.

Þetta er í fyrsta og sennilega eina skipti sem 
þetta verður gert.

OPIÐ LAUGARDAG
FRÁ KL. 10–15
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Settu þig í samband
Framtíðin er í dag

Reynsluaktu Prius Plug-in
Komdu við hjá Toyota Kópavogi og prófaðu Prius Plug-in, nýjan tengi-tvinnbíl sem kemur á 
markað árið 2012 og sameinar kosti bensín- og rafmagnsbíls. Það er opið hjá okkur alla virka 
daga kl. 9-18 en lokað á laugardögum.

Hægt er að aka bílnum einungis á rafmagni um 20 km á allt að 100 km hraða. Prius Plug-in nær 
fullri hleðslu á aðeins 90 mínútum en jafnframt er hann búinn hefðbundinni bensínvél ásamt 

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogi
Sími: 570-5070

www.toyota.is

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Fjölskyldustefna Monitor
Tónlistarmaðurinn Jón Ragnar 
Jónsson tók nýlega við sem rit-
stjóri vikublaðsins Monitor. Jón 
virðist hafa innleitt einhvers konar 
fjölskyldustefnu hjá blaðinu því 
í öðru tölublaði hans, 
sem kom út í gær, 
kemur í ljós að systir 
hans, Hanna Borg 
Jónsdóttir, er nýr 
meðlimur ritstjórnar-
innar. Þá er bróðir 
hans, Friðrik Dór, 
til umfjöllunar í 
blaðinu. Það er því 
ljóst að Jón Ragnar 
leitar ekki langt yfir 
skammt og hefur 
fjölskyldugildin í 
öndvegi við ritstjórn 
blaðsins. 

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞÚ ERT MEÐ
FRÆGA FÓLKIÐ 
Í VASANUM
MEÐ VÍSI

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞÚ ERT MEÐ
FRÆGA FÓLKIÐ

m.visir.is
Fáðu Vísií símann!

1  Lést af slysförum í Taílandi 

2  Fundu 22 milljónir í 
söfnunargámi Rauða krossins 

3  Offitusjúklingar glíma við 
mjólkurfíkn 

4  13 ára drengur stunginn til 
bana af jafnaldra sínum 

5  Þriggja ára fangelsi fyrir 
nauðgun 

6  Útför Sævars Ciesielski fer 
fram á þriðjudag 

Fjölbreyttur víkingahópur
Það er fjölbreyttur hópur fólks sem 
hefur lagt leið sína í svokallaða Vík-
ingaþrekstíma hjá bardagaíþrótta-
félaginu Mjölni síðustu vikur. Meðal 
þeirra sem hafa vanið komur sínar 
þangað eru Ásgeir Orri Ásgeirsson 
útvarpsmaður á FM og tónlistar-
maður í aukastarfi, Kári Steinn 
Karlsson Íslandsmeistari í hinum 
ýmsu langhlaupum, rithöfundurinn 
Mikael Torfason sem og rokkararnir 
Helgi Rúnar Gunnarsson söngvari 

Benny Crespo´s Gang 
og Andri Bjartur 
Jakobsson, trommari í 
Mammút.   - ka / kh
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