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Adrenalínið á fullt
Fyrsta ThunderCat-keppnin var haldin
í Reykjavík um helgina en um er að
ræða vinsælasta bátasport í heimi.
allt 2
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Halli 41 milljarði yfir áætlun
Halli á ríkisrekstri árið 2010 nam 123 milljörðum króna. Það er 41 milljarði meira en gert var ráð fyrir. Viðbótarframlag til Íbúðalánasjóðs stærsta skýringin á verri afkomu. Tekjur jukust um 39 milljarða milli ára.
EFNAHAGSMÁL Tekjujöfnuður ársins

2010 var neikvæður um 123 milljarða króna, sem er 41 milljarði
króna verri afkoma en gert var
ráð fyrir í fjárheimildum ríkisins. Hallinn nemur 26 prósentum
af heildartekjum ársins og 8 prósentum af landsframleiðslu. Þetta
kemur fram í ríkisreikningi sem
kynntur verður í dag.
Tekjuáætlun stóðst nokkurn
veginn, en gjöldin voru 42 milljörðum króna hærri en gert var
ráð fyrir. Munar þar mest um
33 milljarða viðbótarframlag til
Íbúða lánasjóðs. Tekjujöfnuður
ársins 2009 nam 139 milljörðum
króna og staðan á ríkisreikningi
fer því batnandi.

Fer eigin leiðir
Ingveldur Ýr Jónsdóttir
söngkona er 45 ára í dag.
tímamót 20

Hita upp fyrir Hansard
Hljómsveitin Ylja hitar
óvænt upp fyrir Írann Glen
Hansard í kvöld.
fólk 30

Það er auðvitað
dálítið kjaftshögg sem
bókhaldslega kemur á ríkið.
STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON
FJÁRMÁLARÁÐHERRA

Tekjur ársins 2010 urðu alls
479 milljarðar króna, en það
nemur 31 prósenti af landsframleiðslu ársins. Þær jukust um 39
milljarða frá árinu 2009, þegar
þær voru 440 milljarðar króna.
Aukningin skýrist að mestu
leyti af tryggingargjöldum, sem
eru 18 milljarðar, og skattar á
tekjur og hagnað einstaklinga
voru rúmum 5 milljörðum króna

hærri 2010 en árið áður. Skattar á
tekjur og gjöld lögaðila lækkuðu
hins vegar um 13 milljarða króna
milli ára.
Gjöld ríkissjóðs árið 2010 námu
601 milljarði króna og voru 42
milljörðum króna hærri en fjárheimildir gerðu ráð fyrir. Gjöldin jukust um fjögur prósent frá
árinu 2009.
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra segir að í grófum
dráttum hafi náðst sá árangur
sem að var stefnt varðandi rekstur ríkisins árið 2010. Óreglulegir liðir séu hins vegar hærri, en
þar muni mest um framlagið til
Íbúðalánasjóðs.
„ Það framlag verður að

afskrifa þar sem fjárhagsstaða
sjóðsins býður ekki upp á að
það sé eignfært. Það er auðvitað
dálítið kjaftshögg sem bókhaldslega kemur á ríkið.“
Steingrímur segir að sá árangur sem að var stefnt, að draga úr
útgjöldum og halda uppi tekjum,
hafi fyllilega náðst, ef eitthvað er
heldur betur árin 2009 og 2010 en
áætlanir hafi gert ráð fyrir.
„Hið sama má segja um það
sem af er þessu ári. Eftir fyrstu
sex mánuði erum við vel á áætlun.
Tekjur eru heldur yfir áætlun og
útgjöld undir. Allt tal og hræðsluáróður manna um eitthvað annað
er einfaldlega á vanþekkingu eða
misskilningi byggt.“
- kóp

LESTRARKENNSLA Rannveig Lund

leiðbeinir ungum nema.

Tíu FH-ingar unnu Val

Námskrá í lestri breytist ekki:

FH vann 3-2 sigur á Val
þrátt fyrir að missa mann
af velli á 56. mínútu.
sport 32

Margir glíma
við lesvanda
MENNTUN Fleiri íslenskir nemend-

ur glíma að meðaltali við alvarleg
lestrarvandamál en annars staðar
í Evrópu. Þetta kemur fram í nýrri
evrópskri skýrslu um lestrarkennslu í álfunni sem gerð var á
vegum Eurydice, upplýsinganets
ESB um menntunarmál í Evrópu.
Í skýrslunni kemur fram að
Ísland sé annað tveggja landa þar
sem lestrarnámskrá hefur ekki
breyst á síðustu tíu árum. Hitt
landið er Búlgaría en nemendur
þar standa hvað verst í lestri í álfunni samkvæmt skýrslunni. Rannveig Lund sérkennari fullyrðir að
undanfarin fjögur ár hafi áherslur
í lestrarkennslu breyst mikið í
skólum landsins.
- mmf / sjá Allt
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ÚRKOMA V-TIL Í dag verður
bjart A-til en skýjað að mestu V-til.
Hvessir með deginum og fer að
rigna S- og V-til seinnipartinn. Hiti
12-20 stig.
VEÐUR 4
Á RÁÐHÚSTORGINU Í ÓSLÓ Norðmenn eru beygðir en ekki brotnir þrátt fyrir að ódæðismaður hafi greitt norsku þjóðinni

harðasta höggið sem hún hefur fengið frá því í heimsstyrjöldinni síðari. Samstaða og samhugur einkenndu minningarathöfn á
Ráðhústorginu í Ósló í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Gráða & feta

Dómari í Ósló synjaði fjöldamorðingjanum Anders Breivik um opið réttarhald:

ms.is

Norðmenn syrgðu í rósahafi
NOREGUR Norðmenn syrgðu í gær og minntust

þeirra sem létust í hryðjuverkunum í Útey og Ósló
á föstudag. Í höfuðborginni flutti Jens Stoltenberg
forsætisráðherra ávarp og mannfjöldinn sýndi
hluttekningu sína með einnar mínútu þögn í
blómahafi. Það sama var uppi á teningnum hvarvetna á Norðurlöndunum, meðal annars á Íslandi.
Illvirkinn Anders Breivik var í gær úrskurðaður
í átta vikna gæsluvarðhald og skal sæta geðrannsókn. Dómari neitaði ósk Breiviks um að væntanleg réttarhöld yfir honum yrðu opin. Breivik
er sagður hafa borið við yfirheyrslur í gær að
starfandi væru tvær hryðjuverkasellur sem hann
tengdist.
Nágranni segir Breivik hafa verið svo undar-

legan og grunsamlegan að hann hafi oft íhugað að
setja sig í samband við lögreglu.
Fleiri frásagnir af skotárásinni í Útey koma nú
stöðugt fram. Ein þeirra er af Norðmanni sem
bjargaði á milli 40 til 50 manns í land þótt ódæðismaðurinn Breivik hafi skotið að báti hans. Einnig
er sagt frá þýskum ferðamanni sem talinn er hafa
bjargað allt að tuttugu ungmennum úr sjónum og
flutt í skjól á landi á árabátnum sem hann hafði á
leigu.
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra segir
mikilvægt að ræða mál án þess að næra öfgar og
ofstæki. „Við gerum samfélagið ekkert betra með
því að draga fram og hampa einhverju ofstæki,“
segir fjármálaráðherrann.
- gar / sjá síður 8 og 10
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Stendur við ásakanir sínar á hendur Dominique Strauss-Kahn:

Þernan segir sögu sína opinberlega
NEW YORK, AP Þernan sem ásakað

Tryggvi Már, bjóðið þið ekki
bara upp á svið í staðinn fyrir
lunda?
Nei, en við bjóðum hins vegar upp
á létta lund upp á sviði.
Nýtt og varanlegt svið verður tekið til
notkunar á næstu Þjóðhátíð. Tryggvi Már
Sæmundsson er framkvæmdastjóri ÍBV.

hefur Dominique Strauss-Kahn,
fyrrverandi framkvæmdastjóra
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, um
nauðgun kom um helgina fram
opinberlega og sagði fjölmiðlum
sögu sína. Það segist hún gera því
hún vilji sjá Strauss-Kahn fara í
fangelsi.
Ákvörðun þernunnar, sem heitir
Nafissatou Diallo, þykir áhættusöm, að sögn lögfræðinga. Viðtölin
við tímaritið Newsweek og ABCsjónvarpsstöðina veita henni tækifæri til að auka trúverðugleika sinn

en verði hún uppvís að misfærslum
munu verjendur Strauss-Kahn
eflaust nýta sér það óspart.
Diallo segist ekki hafa vitað hver
Strauss-Kahn var fyrir árásina.
Hann hafi ráðist að henni eins og
„brjálæðingur“ og neytt hana til
að veita sér munnmök þrátt fyrir
áköf mótmæli. Þá segist hún hafa
óttast um líf sitt þegar hún heyrði í
sjónvarpinu að Strauss-Kahn væri
líklegur til að verða næsti forseti
Frakklands.
Viðtölin við Diallo koma út nú
þegar málið gegn Strauss-Kahn er

í lausu lofti í kjölfar þess að efa-semdir vöknuðu um trúverðugleika
a
hennar hjá ákæruvaldinu í New
w
York. Hún varð uppvís að rang-færslum um fortíð sína auk þesss
sem ósamræmis gætti í frásögn aff
hegðun hennar eftir árásina. Í við-talinu viðurkenndi Diallo að hafa
a
sagt rangt frá fortíð sinni þegarr
hún kom til Bandaríkjanna.
Lögmenn Strauss-Kahn kölluðu
u
viðtölin óviðeigandi fjölmiðlasirkuss
sem settur væri á svið til að hafa
a
áhrif á almenningsálitið.
- mþl

Airbus verðlaunar íslenska háskólanema
Hópur íslenskra háskólanema vakti mikla athygli í hönnunarkeppninni Formula Student sem fram fór í Bretlandi á dögunum. Hópurinn hefur síðasta árið
hannað rafknúinn kappakstursbíl og hlaut verðlaun frá Airbus fyrir vinnu sína.
GRÆNMETISKASSI Fjöldi fólks hefur að

undanförnu skilað grænum plastkössum
til Sölufélags garðyrkjumanna.

Sölufélag garðyrkjumanna:

Grænu kössunum skilað
NEYTENDUR Töluverður fjöldi fólks
hefur skilað Sölufélagi garðyrkjumanna grænum kössum í
kjölfar fréttar um að undanfarin
þrjú ár hefðu horfið 10 þúsund
kassar á ári. „Íslendingar eru
greinilega miklu meðvitaðri og
skilvirkari en við héldum,“ segir
Gunnlaugur Karlsson, framkvæmdastjóri félagsins.
Hann segir jafnframt fjölda
ábendinga hafa borist um hvar
slíka kassa, sem grænmeti er
flutt í, sé að finna. „Við höfum
frétt að þetta sé hjá ýmsum fyrirtækjum. Auk þess kveðst fólk
hafa keypt þessa kassa á bændamarkaði og meira að segja í Góða
hirðinum.“
Tap Sölufélags garðyrkjumanna hefur verið 12 til 15 milljónir á ári vegna affallanna.
- ibs

VESTFIRÐIR
Vilja betra fjarskiptasamband
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar skorar á
stjórnvöld að finna leiðir til að koma
á betra fjarskiptasambandi, einkum
net- og sjónvarpssambandi, í minni
byggðakjörnum Ísafjarðarbæjar. Þá
telur bæjarráð ljóst að einkafyrirtæki
muni ekki koma á nútímasambandi
án fjárhagslegrar aðkomu ríkisins.

FÓLK Fimmtán manna hópur nem-

enda við Háskóla Íslands tók um
fyrri helgi þátt í alþjóðlegu hönnunarkeppninni Formula Student
sem fram fór á Silverstone-kappakstursbrautinni í Bretlandi. Hópurinn hefur síðasta árið hannað
rafknúinn kappakstursbíl.
„Þetta gekk framar vonum. Við
fengum verðlaun sem er ekkert
annað en geðveikt fyrir lið sem
er að taka þátt í fyrsta skipti. Öll
reynslan sem við fengum þarna
úti og það að sjá hvernig keppnin
gengur fyrir sig, það var bara frábært,“ segir Arnar Freyr Lárusson
sem leitt hefur vinnu hópsins.
Alls tóku lið frá 110 skólum þátt í
keppninni að þessu sinni en keppnin er haldin árlega. „Liðin koma
alls staðar að úr heiminum og sum
þeirra eyða tugum milljóna króna
á ári í þróun bílsins auk þess að
hafa starfsmenn í fullri vinnu hjá
skólunum sínum við þetta,“ segir
Arnar og bætir við: „Þegar fólkið úti heyrði hvað við erum í raun
með takmörkuð aðföng trúði það
varla að okkur hefði tekist að búa
til fullmótaðan bíl.“
Íslenska liðið tók þátt í sjálfbærniflokki sem er flokkur fyrir
bíla sem ganga fyrir óhefðbundnum orkugjöfum. Þótt markmiðið
sé að hanna kappakstursbíl segir
Arnar keppnina ekki vera kappakstur því mestur tími fari í að
kynna hönnunina, viðskiptalíkanið og hugmyndafræði hópsins.
„Liðin setja sig í spor fyrirtækis
sem er að hanna bíl sem það vill
svo kynna fyrir framleiðslufyrirtæki eða fjárfestum. Liðin þurfa
því að hanna og búa til bílinn út
frá viðskiptalegum forsendum
og greina hvers konar viðskipta-

Dr Organic – hreinar náttúruvörur

Kælandi og græðandi, 98,9% hreint Aloe Vera gel
án skaðlegra aukaefna.
Fæst í flestum apótekum og heilsubúðum.

NEWSWEEK Nafissatou Diallo segir

sögu sína í nýjasta tölublaði Newsweek.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Vinnuslys í Vestmannaeyjum:

Líðan drengsins
eftir atvikum
SLYS Fimmtán ára gamall drengur, sem slasaðist þegar hann lenti
með höndina í marningsvél í fiskverkuninni Godthåb í Nöf í Vestmannaeyjum í fyrradag, gekkst
undir aðgerð á Landspítalanum í
fyrradag. Að sögn læknis er líðan
drengsins eftir atvikum.
Drengurinn var fluttur með
sjúkraflugvél til Reykjavíkur.
Fulltrúar frá Vinnueftirlitinu
munu rannsaka málið. Þeir ætluðu til Eyja í gær en komust ekki
með Herjólfi vegna þoku.

HREINDÝR Á BEIT Skotvís telur Vestfirði
spennandi kost fyrir hreindýr.

Skotveiðifélag Íslands:

Vilja þinga um
hreindýramálin
HLUTI ÍSLENSKA LIÐSINS Liðið stefnir að því að taka aftur þátt að ári og hefur sett sér
háleit markmið um árangur.

vini þau eru með í huga. En margt
annað kemur reyndar til svo sem
umhverfissjónarmið,“ segir Arnar.
Fjöldi stórfyrirtækja fylgist
með keppninni og eitt þeirra er
Airbus sem veitir árlega einu liði,
sem þykir vera samheldið og hafa
lagt mikið á sig, peningaverðlaun.
Í þetta skiptið hlaut íslenska liðið
þau verðlaun.
„Þeir voru eiginlega hrifnastir
af því hvað við vorum sveigjanleg. Við erum með mjög lítið
lið, einungis fimmtán manns,
og með mjög takmörkuð fjárráð. Við höfum því þurft að haga
okkur mjög íslenskt, það er, allir

hjá okkur hafa í raun stokkið í öll
verkefni,“ segir Arnar sem bætir
því svo við að fyrirtæki á borð við
Marel, Össur, Verkís, Icelandair
Cargo, Héðin og Álheima hafi veitt
liðinu mikinn stuðning.
Arnar segir liðið vera reynslunni ríkara og það hyggist taka
þátt aftur að ári. Að þessu inni tók
liðið ekki þátt í kappaksturshlutanum en Arnar segir markmiðið vera
að klára öll stig keppninnar að ári
en einungis broti bílanna í keppninni tekst það. Þá stefnir liðið
einnig á að vera með umhverfisvænsta bíl keppninnar.
magnusl@frettbladid.is

DÝRALÍF Skotveiðifélag Íslands,

Skotvís, hvetur til þess að frekari rannsóknum verði ýtt úr vör
um hvort mögulegt sé að flytja
hreindýr til Vestfjarða áður en
stjórnvöld og sveitarstjórnir taki
afstöðu til málsins.
Segir Skotvís í nýlegri tilkynningu að í umræðunni um þessi
mál bæri nokkuð á fordómum og
skorti á þekkingu á hreindýrum
og áhrifum þeirra á umhverfið.
Enn fremur segir að hreindýr lifi
góðu lífi nánast um allt norðurhvel jarðar og sérfræðingar í
hreindýrum hafa lýst því yfir að
Vestfirðir séu spennandi kostur
fyrir hreindýr. Skotvís ætlar að
standa fyrir málþingi um þetta
mál á haustdögum.
- jse

Fjármálaráðherra segir hafa dregist úr hömlu að leysa fangelsisvandann:

Taka ákvörðun um fangelsi
STJÓRNSÝSLA Fangelsismál verða til umræðu á ríkisstjórnarfundi í dag. Gögn fyrir útboð eru á lokastigi,
bæði hvað varðar byggingu og fjármögnun. Eftir er
hins vegar að taka ákvörðun um hvernig fjármögnun
verður háttað.
Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra hefur talað
fyrir því að ríkisstjórnin fjármagni bygginguna, en
um það hefur ekki náðst samstaða í ríkisstjórn.
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra segir
of mikið gert úr ágreiningi um málið. „Ég held að það
séu allir sammála um það í ríkisstjórn að við eðlilegar aðstæður í ríkisbúskapnum – og ef ríkið væri
rekið með afgangi – væri heppilegast að ríkið stæði
sjálft fyrir framkvæmdinni. Veruleikinn er þessi og
þess vegna höfum við reynt að leita leiða til að koma
framkvæmdum og fjárfestingu af stað, án þess þó að
það geri glímuna við ríkisfjármálin erfiðari, akkúrat
þessi árin þegar hún er hvað hörðust.“
Steingrímur vísar til þess að til annarra aðila hafi
verið leitað við fjármögnun á nýjum Landspítala og
einnig hafi verið uppi hugmyndir um fjármögnun
vegaframkvæmda með sértekjum eða vegtollum.

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON Segir styttast í ákvörðun um
hvernig fjármögnun nýs fangelsis verður háttað enda sé þörfin
brýn.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hann segir miður að ekki hafi verið ráðist í framkvæmdina þegar betur áraði í ríkisbúskapnum, en nú
styttist í ákvörðun. „Við munum ekki velta þessu máli
lengi á undan okkur og höfum ekki gert. Tíminn fram
á vorið fór í að undirbúa allt ef til útboðs kemur.“ - kóp
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- með áföstum
stígvélum.

- Stígvél með ﬁltsóla.

Ron Thompson Hydroforce öndunarvöðlur
Scie Contour
og Scierra
vöðluskór
öðluskór með ﬁltsóla.

Scierra CC3 öndunarvöðlur og Scierra
Contour vöðluskór
með ﬁltsóla.
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RON THOMPSON
VEIÐIVESTI

Ron Thompson Tyran stöngin
komin aftur. Fáanleg í nokkrum
lengdum.

Vönduð stöng í silung og lax.
Margar lengdir.

Girni og aukaspóla.

- á góðu
u verði.
v
Fjögurra hluta
stöng, gott hjól með vandaðri
ﬂotlínu og undirlínu. DVD með
kastkennslu.

- á óviðjafnanlegu verði.
Fjögurra hluta stöng, vandað
hjól og góð skotlína. DVD með
kastkennslu.

Gott vesti með mörgum vösum.

AÐEINS

VERÐ FRÁ

RON THOMPSON
OMPSON ENER
ENERGIZER FLUGULÍNA

OKUMA SLV FLUGUHJÓL
Ó

TILBOÐSVERÐ AÐEINS

AÐEINS

12.995,- 15.995,-

RON THOMPSON ONTARIO
VEIÐIJAKKI

RON THOMPSON VEIÐIJAKKI

Hægt að renna ermum af.

Vatnsheldur jakki með útöndun.
Fullt verð 18.995.-

TILBOÐ AÐEINS

AÐEINS

5.995,-

8.995,- 5.995,-

STÁL OG HNÍFAR
Í

REYKOFNAR Á TILBOÐI

Hnífasett, stál og bretti í handhægri tösku.

Töfraðu fram veislumáltíð heima
eða í veiðiferðinni.

SPÚNAR Á BÆ JARINS BESTA VERÐI?

Flotlína fáanleg í línuþyngdum
#5, #6, #7 og #8.

ÓDÝRU SPÚNARNIR EINNIG Á WWW.

FAXI 395,TOBIE FRÁ 299,- BLEIKJUSPINNER 299,- ESJA 395,-

BAULA 395,- HENGILL 395,-

LAKI 395,-

11.995,-

Af mörgum talin bestu kaupin
í ﬂuguhjólum. Hjólið sem er úr
áli er létt og sterkt með öﬂugum
bremsum.

VEIDIMADURINN.IS

KATLA 395,-

SNÆLDA 595,-

DYNGJA 395,-

SILUNGAFLUGUR Á FÍNU VERÐI
PEACOCK 220,-

MÝSLA 220,-

KRÓKUR 220,-

ALMA RÚN 220,-

NOBBLER 290,-

KILLER 220,-

WATSON FANCY 220,-

FLÆÐARMÚS 290,-

HÓLMFRÍÐUR 290,-

BLACK GHOST 290,-

BEITAN Í VEIÐIFERÐINA - ORMAR OG MA

KRÍLL

KRÓKHÁLSI 5 - 110 REYKJAVÍK - SÍMI 517 8050
sOHLÒLQQLUEËQXP
MÁN. TIL FÖS.- 9 TIL 18 /// LAU. - 10 TIL 16

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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GENGIÐ 25.07.2011

Bandaríkjadalur

115,12

115,66

Sterlingspund

187,38

188,30

Evra

165,36

166,28

Dönsk króna

22,183

22,313

Norsk króna

21,284

21,410

Sænsk króna

18,147

18,253

Japanskt jen

1,4717

1,4803

SDR

184,46

185,56

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
221,7692
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Umboðsmaður Alþingis beinir því til tveggja ráðherra að þeir láti endurskoða lög um tolla í landbúnaði:

Segir tollalög andstæð stjórnarskránni
STJÓRNSÝSLA Umboðsmaður Alþingis segir

heimildir í tollalögum til handa landbúnaðarráðherra til að ákvarða tolla á innfluttar
landbúnaðarvörur ekki vera í samræmi við
ákvæði stjórnarskrárinnar um skattlagningarheimildir.
Umboðsmaður hóf skoðun á málinu eftir
kvörtun frá Samtökum verslunar og þjónustu
vegna þriggja reglugerða sem landbúnaðarráðuneytið setti í maí í fyrra. Þær taka til tollkvóta vegna innflutnings á nautgripa-, svínaog alifuglakjöti, á smjöri og ostum og á unnum
kjötvörum og giltu tímabilið 1. júlí 2010 til 30.
júní 2011, allar dagsettar 12. maí 2010. Samtökin gerðu athugasemd við að lagðir væru tollar
á tollverð frekar en vörumagn vara sem fluttar

væru inn. Meðal annars væri vafasamt að þetta
stæðist þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands.
Landbúnaðarráðuneytið svaraði því meðal
annars til að Jón Bjarnason landbúnaðarráðherra hafi við ákvarðanir sínar haft í huga
fæðuöryggi, atvinnumál og erfiða stöðu í gjaldeyrismálum.
Umboðsmaður segir að í ljósi niðurstöðu sinnar um að hin tilteknu ákvæði í tollalögum standist ekki stjórnarskrá hafi hann ekki tilefni til að
fjalla um þau atriði í kvörtun Samtaka verslunar og þjónustu sem lúta að meðferð ráðherrans
á valdheimildum sem lögin gefa honum. Hins
vegar er því beint til landbúnaðarráðherra og
fjármálaráðherra að bregðast við því að lögin
samræmast ekki stjórnarskránni.
- gar

JÓN BJARNASON Ákvarðanir landbúnaðarráðherra um
tolla á innfluttar landbúnaðarvörur byggja á lögum
sem standast ekki stjórnarskrá, segir umboðsmaður
Alþingis.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Tryggingastofnun ofgreiddi:

Húsnæði og matur hækka:

Mörg þúsund
þurfa að borga

Ársverðbólgan
í fimm prósent

TRYGGINGAR Um 9.500 manns
fengu ofgreiddar bætur frá
Tryggingastofnun ríkisins árið
2010. Fólkið þarf að endurgreiða
stofnuninni 1,2 milljarða króna
til baka, að því er fram kemur á
vef Tryggingastofnunar. Af þessum 9.500 voru 3.000 með 100 þúsund eða meira í ofgreiddar bætur.
Viðkomandi munu þurfa að
greiða þessar upphæðir til baka.
Um 31 þúsund manns eru með
inneignir hjá Tryggingastofnun
eftir að hafa fengið of lítið greitt
á síðasta ári. Þar af eru 9 þúsund
með meira en 100 þúsund krónur
í inneign.
- sv

EFNAHAGSMÁL Ársverðbólgan

Bruni á Patreksfirði:

Mannlaust hús
gjöreyðilagðist
BRUNI Mannlaust íbúðarhús, sem

verið var að gera upp á Patreksfirði, gjöreyðilagðist í eldi í fyrrinótt, en engan sakaði.
Tilkynnt var um mikinn reyk
frá húsinu laust fyrir klukkan
fimm í fyrrinótt og logaði mikill
eldur innandyra, þegar slökkviliðið kom á vettvang.
Nálægt íbúðarhús var um tíma
í hættu, en slökkviliðsmönnum
tókst að verja það. Eldsupptök
eru ókunn.

LÖGREGLUFRÉTTIR
Barði mann með strákústi
Ósætti ölvaðra manna leiddi til þess
að annar sló hinn með strákústi eitt
högg í höfuð og hönd aðfaranótt
laugardags á Selfossi. Af högginu
hlaust skurður á höfði sem þurfti að
sauma og að auki brotnaði bein í
framhandlegg. Sá brotni mun hafa
verið búinn að taka í sína vörslu
tölvur og annan búnað þess sem sló.

TOYOTUR EFTIR JARÐSKJÁLFTANN Mikill fjöldi nýrra japanskra bifreiða gjöreyðilagðist í jarðskjálftanum í mars.

VIÐSKIPTI Eftirspurn eftir nýjum

bifreiðum frá Japan er meiri en
framboð hér á landi. Töluvert er
um að Íslendingar, sem pöntuðu
nýjan Land Cruiser eða Lexus-í
vor, þurfi að bíða eftir afhendingu
fram á haust.
Vegna jarðskjálftans og flóðbylgjunnar sem reið yfir Japan
í vor dróst framleiðsla Toyota
saman um helming. Hún jókst þó
á ný í júní og er samdráttur í sölu
og framleiðslu um tíu prósentum
minni sé miðað við sama tíma
í fyrra, að því er fram kemur á
fréttavef Associated Press.
Páll Þorsteinsson, upplýsingafulltrúi Toyota á Íslandi, segir
Íslendinga þó afar skilningsríka
hvað þetta varðar.
„Viðskiptavinir sýna þessu fullan skilning, þeir vita að það er
ekkert við þessu að gera,“ segir
Páll. „Svona er þetta þegar náttúran tekur sig til. Og það könnumst við Íslendingar auðvitað

PIPAR\TBWA • SÍA

3.300 kr.
(MZSm[[\Y

5.590 kr.

Um 840 fyrirtæki gjaldþrota:

Aukning um
51% milli ára

Nokkur bið er eftir nýjum Land Cruiserum og Lexusum frá Japan eftir hamfarirnar þar í mars. Framleiðsla Toyota í landinu féll niður um 50 prósent í maí en
er að komast á strik á ný. Bílar sem pantaðir voru hér í vor koma með haustinu.

ZPS\UNHMS\N\YVNIV_x=LZ[\YYZ[

20 viðskiptavini þarf til að virkja tilboðið

NORDICPHOTOS/GETTY

Íslendingar bíða eftir
lúxusbílum frá Japan

/Ô72(<70:Ð+(.
=LYó

mælist nú 5,0 prósent, og hefur
aukist um 0,8 prósentustig frá því
í júní þegar hún var 4,2 prósent.
Hækkandi húsnæðisverð og
hækkun á matvælaverði skýra
hækkunina að mestu, en útsölur
höfðu áhrif til lækkunar, að því
er fram kemur á vef Hagstofu
Íslands.
Síðustu þrjá mánuði mælist
verðbólgan 1,6 prósent, sem jafngildir 6,3 prósenta verðbólgu á
ári. Verðbólgumarkmið Seðlabankans eru 2,5 prósent.
- bj

40%

GILDIR 24 TÍMA
(MZSm[[\YxRY

2.290 kr.
Tuttugu silungaflugur
að eigin vali hjá Vesturröst
Laugavegi 178.
Mán.–fös. 09:00–18:00
Laugardaga 10:00–16:00
www.vesturrost.is
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tæki gjaldþrota fyrstu sex mánuði ársins. Það er um 51 prósents
aukning frá sama tímabili í fyrra
þegar 555 fyrirtæki fóru í þrot,
samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands.
Alls urðu 137 fyrirtæki gjaldþrota í júní. Það er ríflega 38 prósenta aukning frá sama mánuði í
fyrra, þegar gjaldþrotin voru 99.
Flest gjaldþrotanna í júní voru
í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð, heild- og smásöluverslun og bílaviðgerðum.
- bj

Nýskráningar einungis brot af því sem áður var
Tegund nýskráðra
2007
2010
Það sem af er ári 2011
Land Cruiser
644
142
92
Lexus
152
4
8
Í dag kostar Land Cruiser í kringum tíu milljónir króna og Lexus RX rúmar tólf milljónir króna.
Heimild: Umferðarstofa

afar vel við.“ Framleiðsla og
sala hjá flestum japönskum bílaframleiðendum, svo sem Honda,
Suzuki og Nissan, dróst sömuleiðis saman um allt að 50 prósent í
maí miðað við sama tíma í fyrra,
en líkt og hjá Toyota er sala sem
og framleiðsla að komast á réttan
kjöl. Áætlanir eru hjá Toyota um
að framleiða aukalega 350 þúsund
bifreiðar frá október næstkomandi og fram í mars 2012, til að
bæta fyrir samdráttinn sem varð í
framleiðslunni eftir hamfarirnar.
Páll segir eina aðalástæðu
tafarinnar vera þá að erfitt var
fyrir verksmiðjurnar að nálgast

aðföng. Hver bíll sé settur saman
úr meira en tíu þúsund hlutum og
erfitt hafi verið að nálgast þá frá
öðrum löndum eftir jarðskjálftann.
„Þetta hafði þau áhrif hér á
landi að það varð töf á afgreiðslu
Land Cruiser og Lexus, en það er
verið að vinda ofan af þessu hægt
og örugglega,“ segir Páll, en getur
ekki gefið upp nákvæma tölu um
hversu marga bíla vantar hingað
til lands.
„Þetta er einhver slatti,“ segir
hann. „En á næstu mánuðum
verður þetta komið í eðlilegt horf
á ný.“
sunna@frettabladid.is

LÖGREGLUFRÉTTIR
Kannabisræktun stöðvuð
Lögreglumenn upprættu kannabisræktun í fjölbýlishúsi í Hafnarfirði um
helgina. Um áttatíu kannabisplöntur
voru fjarlægðar af lögreglunni auk
tækja og tóla er tengjast ræktuninni.
Húsráðandi, karlmaður um tvítugt,
var handtekinn á staðnum og
viðurkenndi hann að ræktunin væri á
sínum vegum.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Snjólaug
Ólafsdóttir

13

3

13

veðurfréttamaður

15

VINDASAMT
Í kvöld fer að rigna
vestanlands og
verður úrkoma víða
í nótt. Hvessir með
deginum og í kvöld
verður 15-20 m/s
SV-til og á annnesjum NA-til. Hlýtt
NA-til næstu daga
bjartast þar en dálítil væta V-til.

14

Á MORGUN
víða 5-10 m/s,
hvassara SV-til.
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18

7

7

13
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11

12

í krafti fjöldans

EFNAHAGSMÁL Alls urðu 839 fyrir-
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6

13
11

19

14
14

14
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11

17
FIMMTUDAGUR
víða 5-10 m/s.

12

13

Alicante

31°

Basel

26°

Berlín

24°

Billund

22°

Frankfurt

22°

Friedrichshafen

19°

Gautaborg

23°

Kaupmannahöfn

21°

Las Palmas

25°

London

22°

Mallorca

27°

New York

31°

Orlando

32°

Ósló

22°

París

23°

San Francisco

21°

Stokkhólmur

24°

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

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

Karlmaður á sextugsaldri ákærður fyrir að ráðast tvívegis hrottalega á konu:

Innbrot í Borgarfirði:

Misþyrmdi fyrrum unnustu

Stolið úr bát og
bústöðum

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur

Finnst þér að þjóðkirkjan eigi
að greiða bætur til kvenna sem
sakað hafa fyrrverandi biskup
um kynferðisbrot?
Já

55,3
44,6

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Óttast þú að hryðjuverk verði
unnin á Íslandi?
Segðu þína skoðun á visir.is.

ákært rúmlega fimmtugan mann
fyrir að ráðast með hrottafengnum hætti á fyrrum unnustu sína
og misþyrma henni.
Manninum er gefið að sök að
hafa á heimili sínu í maí árið 2009
veist með ofbeldi að konunni, hrint
henni á rúm, sest ofan á hana og
slegið og sparkað í hana. Konan
fékk glóðarauga, svo og eymsli og
mar í andliti og á líkama.
Í júní réðst maðurinn aftur á
konuna, í það skiptið við Suðurhlíð framan við Suðurhlíðarskóla.
Hann reif í hár hennar, settist

klofvega ofan á hana og sló hana
nokkrum sinnum með krepptum
hnefa í andlitið. Að auki tók hann
hana hálstaki.
Af þessum misþyrmingum fékk
konan glóðarauga og mikið mar
víða í andliti. Þá var hún hrufluð
á hálsi og með bólgna vör.
Konan gerir kröfu um að maðurinn verði dæmdur til að greiða
henni þrjár milljónir króna í
miskabætur.
Ákæruvaldið krefst þess að
hann verði dæmdur til refsingar
og til greiðslu alls sakarkostnaðar.
- jss

SUÐURHLÍÐARSKÓLI Í síðara skiptið
réðst maðurinn á konuna framan við
Suðurhlíðarskóla.

Eigandi Vatnsenda er
skattakóngur ársins
Þorsteinn Hjaltested landeigandi greiðir hæsta skatta fyrir síðasta ár, 162 milljónir króna. Þeir fimmtíu sem greiða hæstan skatt greiða samtals 2,7 milljarða.
Þar af greiða tíu efstu um einn milljarð. Átta af 50 á hákarlalistanum eru konur.

FÖR Í HULL Bronsstyttan starir ekki

lengur mót hafi frá sjávarsíðunni í Hull.

Nautsterkir þjófar að verki:

Íslensku verki
stolið í Hull
LÖGREGLUMÁL Styttu sem listakonan Steinunn Þórarinsdóttir
gerði og forseti Íslands afhjúpaði árið 2006 var stolið af stalli
sínum í bresku borginni Hull í
fyrrinótt. Atburðurinn náðist á
öryggismyndavél, sem þó var í
nokkurri fjarlægð, og verið er að
kanna hvort þjófarnir hafi náðst
á öðrum öryggismyndavélum í
grenndinni.
„Ég hélt fyrst að verið væri að
grínast í mér þegar ég var vakin
upp af borgarstarfsmönnum í
Hull sem færðu mér tíðindin,“
segir Steinunn. „Enda enginn
hægðarleikur að koma þessu í
burtu.“ Styttan er 1,80 metrar að
hæð og vegur á bilinu 250 til 300
kíló. Steinunn segir tjón borgarinnar hlaupa á milljónum.
- jse

SAMGÖNGUR
Tvístefna í Tryggvagötu
Tryggvagötu milli Lækjargötu og Pósthússtrætis var breytt í tvístefnugötu í
morgun. Breytingin er gerð í tilraunaskyni til eins árs og standi síðar vilji
til að festa breytinguna í sessi þarf að
endurskoða deiliskipulag svæðisins
með það í huga.

SKATTAMÁL Þorsteinn Hjaltested,
landeigandi á Vatnsenda í Kópavogi, er skattakóngur Íslands.
Samkvæmt álagningarskrá ríkisskattstjóra greiðir hann 161,8
milljónir í skatta vegna síðasta
árs. Þorsteinn var þriðji á listanum í fyrra og greiddi þá um 120
milljónir.
Samkvæmt upplýsingum frá
ríkisskattstjóra greiðir Andri Már
Ingólfsson, eigandi Primavera
Travel Group, næsthæsta skatta
vegna síðasta árs, 130,6 milljónir.
Í þriðja sæti á hinum svokallaða hákarlalista skattstjórans er
Skúli Mogensen, einn eigenda MP
banka, sem greiðir 111,5 milljónir. Í fjórða sæti er Guðbjörg M.
Matthíasdóttir, eigandi Ísfélagsins í Vestmannaeyjum. Hún greiðir ríflega 98,2 milljónir í skatta.
Meðal annarra landsþekktra
nafna sem rata á lista ríkisskattstjóra eru Jóhannes Jónsson,
kenndur við Bónus, sem er í 7. sæti
og greiðir 78,6 milljónir, og sonur
hans Jón Ásgeir, fyrrverandi
stjórnarformaður Baugs Group
og 365, í 35. sæti með 39,1 milljón.
Þá er Ingunn Gyða Wernersdóttir
athafnakona ofarlega á blaði, hún
er í 11. sæti með 61,3 milljónir.
Á listanum má sjá nöfn úr orkugeiranum, þá Hörð Arnarson, forstjóra Landsvirkjunar, í 23. sæti
með 48,1 milljón, og Ásgeir Margeirsson, forstjóra Geysis Green
Energy, í 32. sæti með 41,1 milljón.
Þar eru líka þau Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar, í 33. sæti með 40,8
milljónir, Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, aðstoðarforstjóri Actavis,
í 40. sæti með 34,6 milljónir og

VATNSENDI Þorsteinn Hjaltested á enn umtalsvert landsvæði á Vatnsenda, en Kópavogsbær hefur tekið stóran hluta þess eignarnámi. Deilur um bætur vegna þessa eru
óleystar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Aðallega karlar af höfuðborgarsvæðinu
Einungis einn af hverjum sex hákörlum á síðasta ári eru konur. Átta konur
eru á listanum þetta árið, en í fyrra voru konurnar níu talsins.
Mikill meirihluti á lista ríkisskattstjóra býr á höfuðborgarsvæðinu. Sextán
búa í Reykjavík, fjórtán í Garðabæ og fjórtán annars staðar á höfuðborgarsvæðinu. Aðeins sex af 50 búa utan höfuðborgarsvæðisins.
Þeir 50 einstaklingar sem greiða hæsta skatta vegna síðasta árs greiða
um 2,7 milljarða króna. Í fyrra greiddu 50 efstu samtals tæplega 3,1 milljarð
króna. Tíu efstu á listanum greiða samtals um 981 milljón króna. Í fyrra
greiddu tíu efstu tæplega 1,3 milljarða.

Ingi Guðjónsson, annar stofnenda
Lyfju, í 42. sæti með 35,9 milljónir.
Bankamenn eru almennt færri
og neðar á listanum en í góðærinu. Til viðbótar við Skúla Mogensen eru þar Óttar Pálsson, fyrrverandi forstjóri Straums Burðaráss,

í 25. sæti með 46,6 milljónir, Þorsteinn Már Baldvinsson, fyrrverandi stjórnarformaður Glitnis, í
36. sæti með 37,9 milljónir, og sæti
neðar Bjarni Ármannsson, fyrrverandi bankastjóri Glitnis, með
37,4 milljónir.
brjann@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Brotist var inn í þrjá
sumarbústaði í landi Vatnsenda
í Skorradal um helgina, að því er
fram kemur á vef Skessuhorns.
Samkvæmt upplýsingum lögreglunnar í Borgarfirði var mörgum tækjum stolið úr bústöðunum.
Þá var brotist inn í geymsluhúsnæði í Hvalfirði og tæki tekin úr
bát sem þar var geymdur. Þeim
sem urðu varir við grunsamlegar
mannaferðir í Skorradal og Hvalfirði um síðustu helgi er bent á að
hafa samband við lögregluna.
- jss

Helstu skattgreiðendur
Reykjavík
Andri Már Ingólfsson Sólvallagötu 2 130,6
Anton Á. Kristinsson Gvendargeisla 76 68,7
Ingunn G. Wernersd. Bjarmalandi 7 61,3
Ívar Daníelsson
Árskógum 6
58,4
Gunnar I Hafsteinsson Skildinganesi 58 50,3
Guðmundur S. Sveinss. Jóruseli 24
50,2
Hörður Arnarson
Stallaseli 8
48,1
Katrín Þorvaldsdóttir Háuhlíð 12
44,5
Sverrir Sveinsson
Suðurhlíð 38b 42,8
Kári Stefánsson
Hávallagötu 24 40,8
Jón Ásgeir Jóhanness. Sóleyjargötu 11 39,1
Benedikt Eyjólfsson Funafold 62
36,8
Sigurður Gísli Pálmas. Ásenda 1
36,1
Eiríkur I. Þorgeirsson Fjarðarási 8
34,3
Kristinn Zimsen
Furugerði 12
32,9
Guðbjörg A. Skúlad. Mýrarási 15
32,6
Garðabær
Skúli Mogensen
Blikanesi 19
Guðmundur S. Jónss. Eskiholti 4
Einar Sveinsson
Bakkaflöt 10
Jón Pálmason
Arnarási 2
Margrét Ásgeirsdóttir Blikanesi 19
David John Kjos
Skrúðási 6
Steinunn Jónsdóttir
Brekkuási 11
Finnur Reyr Stefánsson Brekkuási 11
Óttar Pálsson
Kaldakri 5
Sigurður Örn Eiríksson Kornakri 4
Kristinn Gunnarsson Dalakri 10
Ásgeir Margeirsson
Línakri 4
Benedikt Sveinsson Lindarflöt 51
Magnús R. Jónsson Eskiholti 15

111,5
91,8
61,1
59,3
52,2
50,7
48,8
47,3
46,6
43,0
42,4
41,1
33,8
33,5

Hafnarfjörður
Magnús I. Óskarsson Blómvangi 20
Jakob M. Ásmundsson Hamarsbraut 8
Hinrik Kristjánsson
Lækjarbergi 1
Sigurbergur Sveinsson Miðvangi 118
Guðbjörg E. Eggertsd. Næfurholti 2
Ólafur Björnsson
Lækjarbergi 2
Helgi Vilhjálmsson
Skjólvangi 1

75,5
42,3
39,3
36,6
36,4
35,6
32,9

Kópavogur
Þorsteinn Hjaltested
Sigurður Sigurgeirsson
Jóhannes Jónsson
Arnór Víkingsson
Ingi Guðjónsson

Vatnsenda
161,8
Grandahvarfi 4 85,6
Fagraþingi 8
78,6
Kársnesbraut 64 42,2
Bakkasmára 25 35,9

Seltjarnarnes
Guðmundur Ásgeirss. Barðaströnd 33 57,1
Bjarni Ármannsson
Bakkavör 28
37,4
Aðrir staðir
Guðbjörg M Matthíasdóttir
Birkihlíð 17, Vestmannaeyjum
98,2
Kristján V. Vilhelmsson
Kolgerði 3, Akureyri
78,6
Dröfn Árnadóttir
Aðalstræti 125, Vesturbyggð
57,0
Jón Zimsen
Innra-Leiti, Dalabyggð
49,2
Þorsteinn Már Baldvinsson
Barðstúni 7, Akureyri
37,9
Hans Ingi Þorvaldsson
Heiðargerði 17, Reykjanesbæ
35,8
Allar tölur eru í milljónum króna.

Um 2,1 milljarður fæst með hátekjuskatti á fólk með tekjur yfir 680 þúsundum:

TRÚLOFUNARHRINGAR

3,3$5?7%:$f6ß$f

falleg minning á fingur

www.jonogoskar.is

LAUGAVEGUR / SMÁRALIND / KRINGLAN

Um 9.500 greiða hátekjuskatt
SKATTAMÁL Um 9.500 skattgreiðendur eru með

tekjur yfir 680 þúsundum króna á mánuði og greiða
því hátekjuskatt. Ríkissjóður hafði um 2,1 milljarð
króna í tekjur af þessum hópi á síðasta ári samkvæmt samantekt ríkisskattstjóra vegna álagningar opinberra gjalda fyrir árið 2011.
Um 151 þúsund greiða tekjuskatt, sem greiddur
er í þremur þrepum. Mikill meirihluti skattgreiðenda, 133 þúsund manns, er með tekjur sem falla
í annað skattþrepið af þremur. Þar falla þeir sem
eru með mánaðartekjur á bilinu 209 til 680 þúsund
krónur.
Lítið hlutfall, um sex prósent þeirra sem greiða
tekjuskatt, er með tekjur yfir 680 þúsundum og fellur því í efsta skattþrepið.
Auðlegðarskattur var nú lagður á í annað skipti.
Hann er lagður á eignir umfram skuldir, og er
miðað við eignir umfram 75 milljónir hjá einstaklingum en 100 milljónir hjá hjónum. Alls greiddu
um 4.800 einstaklingar skattinn, samtals 4,8 milljarða króna. Eignir umfram skattleysismörkin voru
að meðaltali um 67 milljónir króna.
Tekjur landsmanna af vinnu á síðasta ári voru
um 812,4 milljarðar króna. Þessari upphæð var
aflað af rúmlega 237 þúsund manns. Meðalmaður-

FASTEIGNIR Skuldir landsmanna vegna íbúðakaupa nema nú
í fyrsta skipti meira en 50 prósentum af verðmæti eignanna,
þrátt fyrir að einn af hverjum fjórum fasteignaeigendum skuldi
ekkert í húsnæði sínu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

inn aflaði því um 3,4 milljóna króna, eða um 283
þúsund á mánuði.
Í fyrra var heimilað að draga kostnað við viðhald
af húsnæði frá tekjuskatti. Alls nýttu ríflega 18 þúsund fjölskyldur þann möguleika, og drógu samtals
um 1,6 milljarða frá skattstofninum. Það gera tæplega 90 þúsund krónur að meðaltali á fjölskyldu. - bj
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HRYÐJUVERKAÁRÁS Í NOREGI
Skólabróðir morðingjans:

Var ekki vondur
fyrir 17 árum
Fréttamaður norska ríkisútvarpsins, Peter Svaar, lýsti í gær
kynnum sínum af ódæðismanninum Breivik, en þeir voru skólabræður.
Svaar segist hafa þekkt allt
aðra hlið á honum sem ungum
dreng, sem hafi ekki verið vondur maður fyrir sautján árum.
Hann hafi verið feiminn og hugsað mikið um heilsurækt.
Hann segir allt í áætlunum
morðingjans hafa gengið upp
hingað til og að hann óttist að
enn sé hann að leika á alla. Ekkert sem hann þekki til mannsins bendi til þess að hann hafi
verið geðsjúkur heldur sé hann
ískaldur og yfirvegaður.
Þá segir Svaar að Breivik hafi
verið handtekinn fyrir veggjakrot í miðborg Óslóar sem unglingur og vegna þess hafi faðir
hans hætt að hafa samband við
hann.

Faðir morðingjans í viðtali:

Hefði átt að
fremja sjálfsvíg
Ódæðismaðurinn í Noregi hefði
átt að fremja sjálfsvíg fremur en að drepa svo marga aðra.
Þetta segir faðir hans í viðtali við
norsku sjónvarpsstöðina TV2.
Faðirinn hefur ekki talað við
son sinn frá því að hann var
fimmtán eða sextán ára gamall.
Hann býr í Frakklandi og segist
aldrei munu hafa samband við
son sinn aftur. Engin venjuleg
manneskja gæti gert nokkuð líkt
voðaverkum hans.

Tortrygginn nágranni:

Hugleiddi að
vísa á Breivik
Nágranni Anders Breivik íhugaði oftar en einu sinni að hringja
í lögreglu. Svein Meldieseth
grunaði að Breivik væri að
aðhafast eitthvað misjafnt á býli
sínu.
„Hann vissi ekkert um landbúnað og hagaði sér undarlega.
Hann dekkti fyrir gluggana
og læsti alltaf dyrunum á eftir
sér þegar maður hitti hann við
húsið,“ segir Meldieseth í viðtali
við blaðið Østlendingen og bætir
því við að Breivik hafi orðið
pirraður ef menn komu án þess
að hringja fyrst. Sjálfur segist
Breivik í dagbók sinni einmitt
hafa óttast að Meldieseth yrði
tortrygginn og þess vegna gert
varúðarráðstafanir. Fyrrverandi eigandi býlisins sagðist
einnig hafa íhugað að gera lögreglu viðvart þegar hann sá
mann þar vera að afmá auglýsingatexta af sendibíl.
- gar

BJÖRGUNARFÓLK MINNIST FÓRNARLAMBA Tugþúsundir Norðmanna söfnuðust saman í miðborg Óslóar í gær til að
minnast fórnarlamba hryðjuverkanna á föstudag. Sjúkraflutningamenn voru meðal þeirra sem lögðu blóm við dómkirkjuna og tóku þátt í einnar mínútu
þögn í virðingarskyni við þá látnu.
NORDIC PHOTOS/AFP

Breivik segir tvær skyldar
hryðjuverkasellur að störfum
Fjöldi látinna í hryðjuverkum í Noregi fyrir helgi er minni en áður var talið. Enn er þó margra saknað. Ódæðismaðurinn kom fyrir dómara í gær og lýsti yfir sakleysi. Hann var á skrá hjá norsku öryggislögreglunni í mars.
Færri eru látnir eftir hryðjuverkin í Noregi á föstudag en
áður hafði verið talið. Lögregla
greindi frá því í gær að 68 manns
hefðu verið drepnir í Útey og átta
væru látnir eftir sprenginguna í
Ósló. Þó er enn fjölda saknað svo
tala látinna gæti hækkað á ný.
Áður hafði verið greint frá því að
86 hefðu látist í Útey og sjö í Ósló.
Lögreglan sagði í gær að talning hefði verið ónákvæm þar sem
lögregla hefði lagt aðaláherslu á
að hjálpa þeim sem komust lífs
af. Þá hefur reynst erfitt að bera
kennsl á alla þá sem létust, og
einhverjir þeirra sem saknað
er gætu verið á meðal líka sem
þegar hafa fundist. Fjöldi lögreglumanna fínkembdi eyjuna í
gær og áfram var leitað að líkum
við hana.
Anders Behring Breivik kom
fyrir dómara í gær, fyrir luktum
dyrum. Þar var hann úrskurðaður í átta vikna gæsluvarðhald, þar af í fjögurra vikna ein-

angrun. Hann sagðist ekki vera
sekur af þeim glæpum sem hann
er ákærður fyrir, þar sem hann
hafi viljað bjarga Evrópu frá
múslímskum innflytjendum.
Breivik var sagður rólegur
og yfirvegaður þegar hann kom
fyrir dóminn og sagðist búast við
lífstíðarfangelsi. Í yfirheyrslum
sagði hann að tvær fleiri sellur
væru virkar í samtökum hans,
sem er lýst í yfirlýsingu hans.
Lögregla vildi ekki tjá sig um þá
staðhæfingu í gær. Ekki hefur
verið útilokað að hann hafi átt
sér vitorðsmenn.
Þá hefur komið fram að markmið hans hafi ekki verið að drepa
eins marga og hægt var, heldur
að senda sterk skilaboð sem ekki
væri hægt að misskilja. Skilaboðin væru þau að á meðan
Verkamannaflokkurinn héldi
áfram stefnu sinni og flytti inn
múslima og skemmdi norska
menningu yrði hann að taka
ábyrgð á þeim landráðum.

Réttarhöldin yfir Anders Breivik
Anders Behring Breivik á yfir höfði sér ákærur fyrir
hryðjuverk fyrir glæpina sem hann framdi í Noregi á
föstudag. Árásirnar tvær kostuðu minnst 76 manns
lífið. Breivik hefur játað verknaðinn en samþykkir ekki
ákærurnar á hendur sér.
25. júlí. Átta vikna gæsluvarðhald samþykkt eftir að
morðinginn kom fyrir dómara, fyrir luktum dyrum.
Læknar munu svo meta geðheilsu hans til að meta hvort
hann sé hæfur til að sitja réttarhöld. Talið er að allt að því
ár geti liðið þangað til réttarhöld yfir honum hefjast.
Hámarksrefsing í Noregi er 21 ár. Morðingjar eru oft
látnir lausir eftir að hafa afplánað meira en helming
dóms. Hægt er að lengja dóma um fimm ár ef fangi er
talinn líklegur til að brjóta af sér á ný.
Ný lög eru í smíðum í Noregi og gera þau ráð fyrir því
að hámarksrefsing fyrir hryðjuverk verði 30 ár. Breivik
verður ekki dæmdur eftir þeim lögum.

Greint var frá því í gær að
hryðjuverkamaðurinn hefði verið
á skrá hjá norsku öryggislögreglunni í mars eftir að hann verslaði
við fyrirtæki í Póllandi sem selur
meðal annars efni sem nota má í
sprengjur. Þá fannst ekkert sem
benti til þess að kanna þyrfti það

frekar. Í gær var maður handtekinn í Póllandi vegna gruns um að
hann hefði selt Breivik þessi efni.
Misvísandi fréttir bárust af hlutdeild mannsins í gær en nú hefur
verið greint frá því að hann sé
yfirheyrður sem vitni en ekki
sakborningur. thorunn@frettabladid.is

Athöfn við sendiráð Noregs:

Barnasæti

Fórnarlamba
minnst í gær

Fyrir börn frá 6 mánaða - 5 ára
Hægt að leggja saman og taka með
Verð frá
16.900

Fastus ehf. | Síðumúla 16 | 108 Reykjavík | Sími 580 3900 | www.fastus.is

Minngarathöfn um fórnarlömb sprengingarinnar í Ósló
og fjöldamorðingjans í Útey í
Noregi var minnst í gærmorgun
við sendiráð Noregs í Reykjavík. Athöfnin fór fram klukkan
tíu, eða á sama tíma og í Noregi
og annars staðar á Norðurlöndunum.
Fólk sem safnaðist saman tók
þátt í einnar mínútu þögn og vottaði þannig þeim sem féllu fyrir
illvirkjanum og aðstandendum
þeirra virðingu sína. Sendiherra
Noregs á Íslandi, Dag Wernø
Holter tók á móti fólki og samúðarkveðjum þeirra og blómum
utan við sendirráðið.
- gar

DAG WERNø HOLTER Sendiherra Noregs á Íslandi og starfsfólk hans tók þátt í minningarathöfn við sendiráð Noregs á Fjólugötu í Reykjavík.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Drögum

í dag
26. júlí
Fáðu þér
miða fyrir
kl. 16 á

hhi.is

MILLJÓNA

VELTAN

Nú er vinningurinn 4O milljónir á einn miða!!
Í hverri Milljónaveltu drögum við að auki út 5 stakar
milljónir aðeins úr seldum miðum. Vertu með!
Vinningurinn í Milljónaveltunni hefur aldrei verið hærri.
Nú hlýtur að vera komið að þér!

Drögum

EINN MIÐI

TVEIR LEIKIR

hefur aldrei verið glæsilegri!
Vinningshafar eru um 3.OOO
í hverjum mánuði.

PIPAR\TBWA

U

SÍA

U

111997

í mánuði, fyrir aðeins 1.1OO krónur

Aðalútdráttur

Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma 8OO 66 11
eða hjá næsta umboðsmanni.

Háskóli Íslands fagnar nú hundrað ára afmæli sínu. Happdrættið
er í eigu Háskóla Íslands og öllum hagnaði af rekstri þess hefur
frá upphaﬁ verið varið til uppbyggingar hans.

1O.
ágúst
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HRYÐJUVERKAÁRÁS Í NOREGI
Hryðjuverkin mega ekki hrekja okkur af leið:

Telur Norðmenn
hafa sýnt yfirvegun
Steingrímur J. Sigfússon
kynþáttafordóma, útlendfjármálaráðherra segist
ingahatur, eða einhverjekki hafa tjáð sig mikið um
ar öfgar í skoðunum sem
voðaverkin í Noregi, enda
ekki eiga rétt á sér.“
hafi orð svo sem lítið vægi
Steingrímur telur að
atburðirnir eigi að vera
í svona harmleik. Hann
okkur holl áminning um
segist vera lamaður yfir
tíðindunum og þetta séu
að gæta hófs í umræðunni
sorglegustu atburðir sem
og reyna að ræða mál
orðið hafi á Norðurlöndunyfirvegað og með rökum,
STEINGRÍMUR J.
um um áratugaskeið.
en ekki á þann hátt sem
SIGFÚSSON
„Mér finnst það hvernig
nærir jarðveg öfga og
Norðmenn hafa meðhöndlað þetta
ofstækis.
mál vera á allan hátt til fyrir„Það mættu ýmsir skríbentar og
myndar. Þeir hafa verið varfærnir
vefmiðlar og jafnvel prentmiðlar
í öllum yfirlýsingum og lagt mikla
hafa það í huga held ég. Við gerum
áherslu á það, sem er alveg hársamfélagið ekkert betra með því
rétt, að við látum ekki svona atburð
að draga fram og hampa einhverju
hrekja okkur af leið. Við ætlum að
ofstæki og dómhörku og sjónarmiðstanda vörð um okkar opnu lýðræðum sem eiga lítið skylt við mannislegu samfélög, samfélög umburðkærleika, víðsýni og umburðararlyndis þar sem við líðum ekki
lyndi.“
- kóp

ÆTTINGJAR SYRGJA Ættingjar fórnarlamba skotárasanna í Útey hafa margir safnast saman við eyjuna síðustu daga til að kveðja

ástvini sína.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Þjóðverji bjargaði 20
ungmennum af Útey
LONDON Í GÆR Zapatero og Cameron áttu fund í gær og ræddu meðal annars
hryðjuverkin í Noregi.
NORDICPHOTOS/AFP

José Luis Rodríguez Zapatero og David Cameron:

Kalla eftir evrópskri
samstöðu gegn hatri
LONDON, AP José Luis Rodríguez

Zapatero, forsætisráðherra Spánar,
kallaði í gær eftir samevrópskum
viðbrögðum gegn útlendingahatri
og fordómum í kjölfar hinna hryllilegu hryðjuverkaárása í Noregi.
„Þetta er einhver alvarlegasti
atburður sem átt hefur sér stað í
Evrópu. Hann kallar á viðbrögð,
evrópsk viðbrögð, til varnar frelsi
og lýðræði og gegn öfgum,“ sagði
Zapatero á blaðamannafundi með
David Cameron, forsætisráðherra
Bretlands, í London í gær. Zapatero
hvatti í kjölfarið leiðtoga Evrópuríkja til að sameinast um viðbrögð.
Í kjölfarið vottaði Cameron fórnarlömbum árásanna samúð sína og
bætti svo við: „Bretland og Spánn
hafa bæði orðið fyrir barðinu á

hræðilegum hryðjuverkum í fortíðinni og ég veit að við munum báðir
bjóða Norðmönnum allan þann
stuðning sem við getum á næstu
dögum.“
Anders Behring Breivik, sem
játað hefur á sig árásirnar, gaf út
á netinu 1500 blaðsíðna stefnuyfirlýsingu daginn sem árásirnar áttu
sér stað. Í stefnuyfirlýsingunni
lýsir hann yfir stríði gegn þeim
ríkisstjórnum og stjórnmálaöflum
í Evrópu sem eru umburðarlynd
gagnvart íslam.
Leiðtogar ríkja um allan heim
hafa fordæmt árásirnar á síðustu
dögum en margir hafa endurómað
orð Carls Bildt, utanríkisráðherra
Svíþjóðar, frá því á föstudag: „Nú
erum við öll Norðmenn.“
- mþl

Eftirlifendur atburðanna í Útey hafa síðustu daga sagt sögur af harmleiknum.
Flestar eru hryllilegar og þrungnar sorg en inn á milli voru unnar hetjudáðir.
Frásagnir eftirlifenda af voðaverkunum í Útey hafa smám
saman komið fram síðustu daga.
Þær mála mynd af hryllilegum
atburðum en inn á milli má finna
sögur um manngæsku og samhjálp.
Margir lýsa því hvernig þeir
sáu vini sína skotna á hlaupum frá árásarmanninum Anders Behring Breivik. Aðrir voru
skotnir á sundi frá eyjunni og í
felum í tjöldum sínum eða inni í
skálum. Breivik er lýst sem rólegum og yfirveguðum á meðan á
morðunum stóð. Hann hljóp ekki
á eftir þeim sem flúðu þess fullviss að ekkert skjól væri að finna
á eyjunni. Sumum tókst þó að fela
sig frá honum; undir rúmum, uppi
í trjám og meira að segja inni í
ísskáp.
Þrátt fyrir hamslausa grimmdina virðist Breivik þó hafa verið
fær um að sýna miskunn. Einn
eftirlifenda, Adrian Pracon,
lýsir því þegar Breivik mætti 10
ára gömlum hágrátandi dreng.

Drengurinn sagði að faðir sinn
væri dáinn en hann væri sjálfur
of ungur til að deyja. Breivik leit
á drenginn um stund og ákvað svo
að hlífa honum. Skömmu síðar hóf
hann þó skothríð aftur.
Pracon sjálfur bjargaðist með
naumindum en hann stakk sér til
sunds til að flýja frá árásarmanninum. Hann gerði sér grein fyrir
því þegar hann var kominn nokkuð frá eyjunni að hann kæmist
ekki alla leið til lands og synti því
til baka. Þegar hann var kominn
aftur á land stóð hann skyndilega
augliti til auglitis við Breivik sem
af einhverjum ástæðum sleppti
því að skjóta og fór í aðra átt.
Pracon faldi sig í flæðarmálinu næstu klukkustundina en þá
kom Breivik aftur með byssu
á lofti. Fólk féll allt í kringum
hann og hann lét sig detta og lét
sem dauður væri við hlið fallinna félaga sinna. Pracon segist hafa beðið til guðs að Breivik myndi ekki uppgötva sig en
hann færðist sífellt nær. Pracon

fann andardrátt morðingjans og
hitann frá hlaupinu og þá reið af
skot sem hæfði Pracon í öxlina.
Hann missti heyrnina tímabundið en passaði að hreyfa sig ekki
þrátt fyrir sársaukann og komst
því lífs af.
Einnig hafa komið fram sögur
af fórnarlömbum sem komu særðum vinum sínum í skjól. Þá björguðu eigendur báta í nágrenni
Úteyjar nokkrum tugum úr
eyjunni. Þýski ferðamaðurinn
Marcel Gleffe bjargaði til dæmis
20 manns á árabáti sem hann
hafði á leigu. Með líkum hætti
kom Otto Løvik 40 til 50 ungmennum til bjargar. Løvik var í sumarleyfi nálægt Útey og hafði aðgang
að báti. Hann þekkti skothljóðin
strax og lét það ekki stöðva sig
þótt Breivik skyti í átt að bátnum.
Løvik segist enn ekki vera laus
við andlit þeirra, sem hann þurfti
að skilja eftir, úr huga sér. Það
sama er sennilega hægt að segja
um flesta sem voðaverkin upplifðu.
magnusl@frettabladid.is

Allar hellur Steypustöðvarinnar
eru framleiddar samkvæmt
viðurkenndum stöðlum.

4 400 400
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Aðstoðarsaksóknari bendir konum sem ásaka Gunnar í Krossinum á að leita til fagráðs ráðuneytis:

Mál kvennanna fyrnd og var því vísað frá

Í SUNDI Liðsmaður Mexíkó í samhæfðum sundæfingum sýnir góð tilþrif
á heimsmeistaramóti Alþjóðasundsambandsins nýlega.
NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL Rannsókn á máli
Gunnars Þorsteinssonar, fyrrverandi forstöðumanns Krossins, var hætt sökum þess að meint
kynferðisbrot hans eru fyrnd samkvæmt lögum.
Þetta kemur fram í bréfi
aðstoðar saksóknara, Sigríðar
Hjaltested, til kvennanna sjö sem
ásökuðu Gunnar um kynferðisbrot
og lögðu fram formlegar kærur á
hendur honum í mars síðastliðnum.
Sigríður bendir konunum á að leita
til fagráðs innanríkisráðuneytisins
um kynferðisbrot.
Í tilkynningu frá konunum

Við erum langt frá því
að vera búnar.
SIGRÍÐUR GUÐNADÓTTIR

kemur fram að í öllum sjö tilfellum töldust málin fyrnd samkvæmt
lagaramma kynferðisafbrota.
Fyrningartími brotanna reyndist
að lágmarki 5 ár en að hámarki
15 ár og ekkert meintra brota hafi
fallið inn í þennan tímaramma.
„Niðurstaða um frávísun máls
vegna fyrningar sannar ekki sakleysi þess sem á í hlut,“ segir í tilkynningunni. „Frávísun sem byggð

er á tímaramma eingöngu er engin
niðurstaða í sjálfu sér. Eina niðurstaðan hlýtur að vera sú að lög sem
vernda gerendur kynferðisafbrota
í ljósi tímans hljóta að vera gölluð.“
Konurnar ætla að leita til fagráðs ráðuneytisins í vikunni og
eru tilbúnar með erindi þess efnis.
„Við stöndum við vitnisburði
okkar, allar sem ein, enda tölum
við sannleikann,“ segja konurnar. Sigríður Guðnadóttir, ein
kvennanna og fyrrverandi mágkona Gunnars, segir málinu ekki
lokið. „Við erum langt frá því að
vera búnar,“ segir hún. „Við förum

GUNNAR ÞORSTEINSSON Gunnar hefur
alfarið neitað því að hafa beitt konurnar
kynferðislegu ofbeldi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

nú með þetta fyrir fagráðið og
höldum ótrauðar áfram.“
- sv

NEYÐ Sómalísk kona gefur vannærðum syni sínum mjólk í bráðabirgðaskýli í Mógadisjú, höfuðborg Sómalíu. Þúsundir hafa
streymt til borgarinnar undanfarnar vikur, og hundruð þúsunda flúið til nágrannalanda Sómalíu.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Halda hjálp frá fólki
í lífshættu í Sómalíu
Aðeins lítill fjöldi hjálparsamtaka fær að koma hjálpargögnum til sveltandi
fólks í Sómalíu. Samtök tengd al-Kaída banna öðrum að koma til landsins.
Ríflega 700 þúsund börn eru nú talin í bráðri lífshættu segir UNICEF.
FRÉTTASKÝRING
Hvernig gengur að koma hjálpargögnum til nauðstaddra í Sómalíu?

Nú situr Heinz

Á TOPPNUM

Heimsbyggðin tók loks við sér
eftir að myndir af sveltandi börnum í Sómalíu og nágrannaríkjum
í austanverðri Afríku fóru að birtast í dagblöðum og á sjónvarpsskjáum. Peningar fóru að streyma
til hjálparsamtaka sem höfðu
varað við yfirvofandi hungursneyð í tvö ár.
A lþjóðabankinn lofaði um
helgina að veita 500 milljónir
Bandaríkjadala, sem jafngildir tæplega 58 milljörðum króna,
til hjálparstarfs í Austur-Afríku.
Hluti fjárins fer í neyðarhjálp en
megnið á að fara í uppbyggingu
innviða og í að styrkja fólk á svæðinu til að koma sér upp bústofni og
útsæði aftur þegar gríðarlegum
þurrkum á svæðinu linnir.
Í tvö ár hafa samtök tengd alKaída-hryðjuverkanetinu hindrað hjálparsamtök í að koma fólki
í ákveðnum héruðum Sómalíu til
bjargar. Nú eru hjálpargögn farin
að berast til landsins, eftir að
stríðandi fylkingar lýstu því yfir
opinberlega að alþjóðleg hjálparsamtök fengju að koma matvælum
til nauðstaddra.
Á föstudag virtist þó sem babb
væri komið í bátinn. Talsmaður
al-Shabab, sem hefur tengsl við
al-Kaída og er af mörgum talin
hættulegasta fylkingin í Sómalíu,
sagði að starfsmönnum flestra
erlendra hjálparsamtaka yrði ekki
leyft að koma á þeirra yfirráðasvæði. Aðeins nokkur hjálparsamtök fá leyfi al-Shabab til að starfa á
svæðum undir þeirra stjórn.
Ali Mohamud Rage, talsmaður al-Shabab, sagði það raunar

Hörmungarnar tækifæri fyrir Sómalíu
„Kannski ættum við að líta á þessar hörmungar sem tækifæri til að beina
sjónum umheimsins aftur að Sómalíu,“ segir Kristalina Georgieva, framkvæmdastjóri alþjóðasamvinnu, mannúðaraðstoðar og neyðarhjálpar hjá
Evrópusambandinu. Allir verði að leggja meira á sig til að koma á friði í
landinu: alþjóðasamfélagið, stjórnmálamenn í Sómalíu og almenningur í
landinu.
Sérfræðingar í þróunarhjálp vara við því að verði ekkert gert til að koma á
friði í Sómalíu og hjálpa stjórnvöldum að byggja upp innviðina eftir 20 ára
stríðsástand gæti þurft að senda hjálpargögn til landsins næstu 20 ár til að
koma í veg fyrir hungursneyð.
Ríkisstjórn landsins, sem nýtur stuðnings Sameinuðu þjóðanna, hefur
afar lítil völd í þessu víðfeðma landi. Raunar heldur stjórnarherinn ekki einu
sinni allri höfuðborginni Mógadisjú. Um níu þúsund friðargæsluliða frá
öðrum Afríkuríkjum þarf til að tryggja að sá hluti borgarinnar sem stjórnvöld
þó halda falli ekki í hendur uppreisnarmanna.
Stjórnvöld í landinu hafa verið harðlega gagnrýnd fyrir spillingu og fyrir að
bregðast ekki við á nokkurn hátt til að búa landið undir þurrkana, sem eru
þeir verstu í meira en hálfa öld.

miklar ýkjur að hungursneyð ríkti
í tveimur héruðum landsins, eins
og Sameinuðu þjóðirnar hafa gefið
út. Hann viðurkennir að þurrkar
hafi leikið svæðið grátt en segir
allt tal um hungursneyð áróður
alþjóðasamfélagsins.
Al-Shabab-samtökin eru að sögn
sérfræðinga févana, klofin og því
í erfiðari stöðu en þau hafa verið
undanfarin ár. Þá eru leiðtogar
samtakanna sagðir óttast að áhrifin frá uppreisnum í öðrum ríkjum í
Norður-Afríku smitist til Sómalíu.
Yfirlýsing al-Shabab getur sett
strik í reikninginn fyrir hjálparsamtök sem vilja koma mat og
öðrum hjálpargögnum til nauðstaddra í Sómalíu. Al-Shabab stýrir til dæmis þeim tveimur héruðum í landinu þar sem ástandið er
orðið svo slæmt að Sameinuðu
þjóðirnar hafa lýst því yfir að
hungursneyð ríki þar.
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna

(UNICEF) fær áfram að starfa á
svæðum al-Shabab. Starfsmenn
stofnunarinnar telja nú að ríflega
700 þúsund börn gætu látið lífið í
hungursneyðinni verði ekkert að
gert.
Matvælaaðstoð Sameinuðu
þjóðanna er hins vegar útilokuð
frá þeim héruðum sem hafa orðið
verst úti, og getur því lítið aðhafst
til að hjálpa um 2,2 milljónum sem
eru í bráðri hættu.
Hundruð þúsunda hafa flúið
stríðsástandið í Sómalíu. Fjölmennustu flóttamannabúðir í
heimi eru starfræktar í Keníu,
nærri sómölsku landamærunum. Fleiri búðir eru starfræktar
í Keníu og Eþíópíu. Hjálparstarfsmenn í búðunum segja að á leið
fólksins til búðanna megi víða sjá
lítil barnslík á víðavangi. Mæðurnar eru í mörgum tilvikum of máttfarnar til að dysja líkin.
brjann@frettabladid.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Lestur og lesskilningur er grundvöllur náms og starfs.

Ágæt áskorun
frá Evrópu

L

estrarkunnátta íslenskra nemenda í fjórða bekk er
undir meðaltali í Evrópusambandinu. Einnig glíma að
meðaltali fleiri íslenskir nemendur við alvarleg lestrarvandamál en annars staðar í álfunni. Þetta kemur fram
í skýrslu um lestrarkennslu í Evrópu sem gerð var á
vegum Eurydice, upplýsinganets á vegum Evrópusambandsins
um menntamál í Evrópu og birtist fyrir skömmu.
Fleiri barnabækur eru þó til á heimilum íslenskra barna samkvæmt skýrslunni og íslensk
börn lesa næst mest í Evrópu.
SKOÐUN
Þetta eru ánægjulegar upplýsingar sem rétt er að halda
Steinunn
Stefánsdóttir
á lofti og nýta í áframhaldandi
vinnu.
steinunn@frettabladid.is
Í könnuninni kemur einnig
fram að markviss þjálfun í
lesskilningi er ekki talin sem
skyldi hér á landi. Til dæmis
báðu aðeins 40 prósent íslenskra kennara nemendur sína í fjórða
bekk að skýra út hvað þeir hefðu lesið að minnsta kosti vikulega
og innan við eitt prósent kennaranna bað nemendurna um að
lýsa textastíl og uppbyggingu textans.
Undanfarin ár hefur ítrekað verið á það bent að hér á landi
sé ekki varið jafnmörgum kennslustundum til íslenskukennslu
í grunnskólum og nágrannaþjóðir okkar verja til að kenna sínar
þjóðtungur. Ætla má að þetta geti einmitt komið niður á lesskilningsþjálfun nemenda. Ef tími er naumur segir sig sjálft
að minna rými er fyrir markvissa þjálfun í lesskilningi, hvort
heldur með æfingum eða umræðu um þann texta sem lesinn er.
Einnig má leiða að því líkum að hverfandi kjarni í íslensku
í grunnnámi kennara hafi leitt til þess að færri kennarar séu
meðvitaðir um mikilvægi þess að vinna með þann texta sem
lesinn er á margbreytilegan hátt.
Lestur og lesskilningur eru alger grunnþáttur, ekki bara í
námi heldur í öllu lífi fólks og starfi. Í sameiginlegum inngangskafla nýrrar aðalnámskrár fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla eru skilgreindir grunnþættir í íslenskri menntun.
Læsi í víðum skilningi er þar efst á blaði og slær þannig tón sem
vonandi mun óma í þeim námskrám sem líta munu dagsins ljós
á næstu misserum.
Vitanlega ber að taka öllum samanburðarrannsóknum, eins
og þeirri sem hér er vísað til, með hæfilegum fyrirvara. Margir
þættir geta orðið til þess að talnagögn frá mismunandi löndum
verði ekki alls kostar sambærileg þótt reynt sé að vanda til
verka.
Engu að síður er rétt að nýta allar svona rannsóknir í viðleitninni til að gera betur.
Þegar kemur að slíkum grunnþætti í lífi og starfi fólks eins og
lestur er og lesskilningur er þá er svo sannarlega alltaf ástæða
til að reyna að gera betur. Og það er áreiðanlega hægt.
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Úr öfgum í öfga

Söguleg viðkvæmni

Í pistli líkti Karl Th. Birgisson, ritstjóri
Eyjunnar, þeim sem standa að AMX
við hryðjuverkamanninn í Noregi.
Hatrið og ofstækið í skrifunum á
vefnum væru af sama meiði og
rökstuðningur norska hryðjuverkamannsins. Eitt er að hneykslast
yfir öfgafullum málflutningi
og hið besta mál er að vekja
athygli á þeim öfgum og
fordæma. Að grípa til sömu
öfga gerir hins vegar ekkert
annað en að draga úr vægi
gagnrýninnar. Fer ekki
tími öfganna í
umræðunni að
verða liðinn?

Eftir hryðjuverkin hefur sérkennileg
umræða sprottið upp þar sem rifist
er um skilgreiningar á nasisma og
kommúnisma, hvort sé hægri og
hvort vinstri. Trauðla skiptir það máli
í hinu stóra samhengi hlutanna og
menn gerðu rétt í að vera ekki
svona viðkvæmir yfir sögulegum
skilgreiningum.

Einkavæðingin gagnrýnd
Gagnrýnisraddir á einkavæðingu
ríkisfyrirtækja var ekki
hávær á sínum
tíma. Helst
að for-

svarsmenn Vinstri grænna mölduðu
í móinn, en það var afgreitt sem
nöldur og gjarnan vísað í fjallagrös og
gott ef ekki talibana. Nú hefur gagnrýnendum bæst öflugur liðsmaður.
Sjálfur Styrmir Gunnarsson, fyrrverandi ritstjóri Morgunblaðsins, ritaði
pistil á vef Evrópuvaktarinnar þar sem
hann gagnrýnir einkavæðingu Landsbankans og
Landsímans. Nú er hún
Snorrabúð stekkur, hefur
líklega einhver hægri
maðurinn hugsað við
lestur pistilsins.
kolbeinn@
frettabladid.is

HALLDÓR

Umi fékk hjálp
Hungursneyð

Petrína
Ásgeirsdóttir
framkvæmdastjóri
Barnaheilla - Save
the Children á
Íslandi

Þ

að er erfitt að gera sér í hugarlund
þá þjáningu sem milljónir manna
standa frammi fyrir á þurrkasvæðunum
í Austur-Afríku. Vatnsskortur, uppskerubrestur, dauði búfénaðar, matarskortur og hækkað matvælaverð. Þúsundir
fjölskyldna sem höfðu lítið handanna á
milli í stríðshrjáðri Sómalíu og í bláfátækum héruðum Keníu og Eþíópíu hafa
misst lifibrauð sitt og horfa upp á alvarlega vannæringu og jafnvel dauða barna
sinna. Örvæntingin er mikil og fátt til
ráða. Í Sómalíu þarf nú einn af hverjum
þremur íbúum á neyðaraðstoð að halda.
Flóttamannahjálp Sþ hefur lýst því yfir
að engin leið sé að aðstoða þann gríðarlega fjölda flóttamanna sem nú streymir
yfir landamærin frá Sómalíu til flóttamannabúða í Keníu.
Eina vonin er aðstoð alþjóðlegra hjálparsamtaka og stofnana. Barnaheill –
Save the Children hafa starfað í Eþíópíu,
Keníu og Sómalíu í 20 ár og hafa mikla
reynslu af hjálparstarfi á svæðunum.
Með aðstoð þeirra fá nú tugþúsundir
barna og fjölskyldna aðstoð. Á komandi
mánuðum stefnum við á að hjálpa 1,8
milljónum barna og fjölskyldum þeirra.

Hjálpin felst í dreifingu matvæla, að
veita fólki aðgang að hreinu vatni, hreinlætisaðstöðu og heilsugæslu og að meðhöndla vannærð börn og bæta næringarástand þeirra. Jafnframt aðstoðum við
fjölskyldur við framfærslu og að koma
undir sig fótum að nýju og veitum börnum vernd og aðgang að menntun. Einnig
leggja samtökin áherslu á að gera fjölskyldum kleift að verjast áföllum í framtíðinni.
Umi, þriggja mánaða gömul, er ein
þeirra sem fengu hjálp frá Barnaheillum
– Save the Children. Amina móðir hennar
kom með hana til einnar af næringarstöðvum samtakanna í Sómalíu eftir erfitt ferðalag. Umi, sem vó aðeins 1,7 kg,
var alvarlega vannærð og með lungnabólgu. Hún fékk strax viðeigandi aðstoð
og var komið undir læknishendur. Við
vonum að hún lifi af.
Með þínu framlagi geta Barnaheill
– Save the Children hjálpað mun fleiri
börnum sem eru í svipaðri stöðu og Umi.
Söfnunarsímar okkar eru 904 1900 (1.900
kr.) og 904 2900 (2.900 kr.). Hægt er að
leggja frjáls framlög á reikning samtakanna 0327-26-001989, kt. 521089-1059.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is
ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is

ÞRIÐJUDAGUR 26. júlí 2011

15

Lögfræði, réttlæti Samfylkingin í afneitun
og réttarríki
Sveitarstjórnarmál

Dómsmál
Einar Steingrímsson
stærðfræðingur

N

ýlega hafa tveir framámenn
í lögfræðingastétt tjáð sig
um kröfuna um rannsóknarnefnd
sem geri úttekt á Geirfinns- og
Guðmundarmálunum svonefndu.
Þetta eru þeir Róbert Spanó, sem
ritaði grein í Fréttablaðið 22. júlí,
og Brynjar Níelsson sem skrifaði
um það pistil á pressan.is 20. júlí.
Róbert segir: „En það er einmitt í réttarríki eins og okkar,
byggðu á þrígreiningu ríkisvalds,
sem opinberar ákvarðanir um að
skipa sérstakar rannsóknarnefndir verða að taka mið af því kerfi
til úrlausnar mála sem fyrir hendi
er lögum samkvæmt.“ Síðar segir
hann: „Löggjafinn á ekki að setja á
laggirnar rannsóknarnefndir til að
yfirfara endanlega úrlausn Hæstaréttar, æðsta handhafa hins sjálfstæða dómsvalds.“
Sjálfstæði dómstóla er vissulega
afar mikilvægt í réttarríki. Hér
gleymist hins vegar önnur hliðin
á þeim hugmyndum sem alla jafna
liggja til grundvallar þrígreiningu
ríkisvaldsins. Nefnilega að greinarnar þrjár veiti hver annarri
aðhald, sem sé nauðsynlegt til að
koma í veg fyrir valdníðslu innan
einnar þeirra.
Brynjar segir í sinni grein: „Ég
get þó sagt að í mörgum öðrum
sakamálum hafa sakborningar
verið sakfelldir á veikari sönnunargögnum.“ Líti Brynjar svo á að
sérhver sakfelling sé fordæmisgefandi varðandi kröfurnar um
sönnunarfærslu er það sannarlega
nýstárleg sýn á réttarfar. Ef þetta
á hins vegar að afsaka þá hryllilegu valdníðslu sem átti sér stað í
umræddum málum er ekki annað
að segja en að slík afstaða sé ekki
sæmandi lögmanni, hvað þá að formaður Lögmannafélagsins haldi
henni á lofti.
Í Geirfinns- og Guðmundarmálinu var sakfellt fyrir morð,
þótt engar vísbendingar séu um

að fórnarlömbin hafi látist, nema
játningar sakborninga. Slíkar
játningar væru auðvitað mikilvægar ef þær væru trúverðugar.
Það eru þær ekki, því nákvæmlega
ekkert annað bendir til að glæpur
hafi verið framinn, auk þess sem
ósannar játningar eru talsvert
algengari en ætla mætti, hvað þá
þegar beitt er jafn svívirðilegum
pyntingum og hér var raunin.
Ekki síður alvarlegt er að rannsóknarlögreglan sýndi með óyggjandi hætti að hún gat fengið fram
þær játningar sem henni sýndist,
hversu fjarstæðukenndar sem
þær voru. Á meðan sakborningar
voru einangraðir hver frá öðrum í
gæsluvarðhaldi fékk lögreglan þá
alla til að staðfesta tiltekna flókna
atburðarás, sem leiddi til langvarandi gæsluvarðhalds yfir fjórum
öðrum mönnum. Síðar kom í ljós
að um algeran uppspuna var að
ræða. Með því að fá fram játningar á slíkum uppspuna sýndu rannsakendur málsins í eitt skipti fyrir
öll að niðurstöður þeirra voru
einskis virði.
Ljóst er því að lögreglan og
dómsvaldið brugðust ekki bara
illilega, heldur frömdu hræðileg
illvirki á fólki sem átti að njóta
verndar réttarríkisins, burtséð
frá því hvort það átti nokkra sök í
umræddum málum. Af því hversu
alvarlegt þetta mál er verður ekki
hjá því komist að rannsaka það
niður í kjölinn. Til þess ætti að
skipa rannsóknarnefnd með víðtækar heimildir til vitnaleiðslu.
Við þessar aðstæður ættu lögfræðingar fremur að velta fyrir
sér (í heyranda hljóði) hvernig
hægt sé að leiðrétta svona alvarleg brot á grundvallarreglum
réttar ríkisins, og koma í veg
fyrir að þau verði endurtekin. Að
minnsta kosti þeir lögfræðingar
sem vilja láta líta á sig sem hugsuði á þessu sviði en ekki viljalausa
þjóna kerfis sem hefur svívirt þær
grundvallarreglur sem það segist
byggja á.
Það er líka hollt að hafa í huga
að þótt lögfræðingar geti verið sérfræðingar í því hvernig réttarkerfið virkar þá þrýtur sérfræðikunnáttu þeirra þegar kerfið hættir að
virka, eins og það gerði hér.

Kjartan Magnússon
borgarfulltrúi

O

ddný Sturludóttir borgarfulltrúi skrifar grein í Fréttablaðið á föstudag þar sem hún
reynir að réttlæta slæleg vinnubrögð borgarstjórnarmeirihluta
Samfylkingar og Besta flokksins
vegna fjárhagsáætlunargerðar.
Greinin sýnir að borgarfulltrúar
Samfylkingar láta sér í léttu rúmi
liggja að Reykjavíkurborg er
komin rúmum fimm mánuðum
fram yfir lögbundinn frest vegna
skila á þriggja ára fjárhagsáætlun
til innanríkisráðuneytisins.
Umræddur dráttur vegna fjárhagsáætlunargerðar er síður
en svo eina dæmið um lausatök
meirihlutans á fjármálum Reykvíkinga. Sama dag og grein Odd-

nýjar birtist, kom fram í fréttum að Kauphöllin hefur áminnt
Reykjavíkurborg og beitt hana
sektarviðurlögum fyrir að birta
ársreikning of seint. Áður höfðu
fréttir verið sagðar af því að
Kauphöllin áminnti borgina fyrir
að greina ekki frá milljarða lánveitingum til Orkuveitunnar í
samræmi við reglur. Enn fremur
að ESA, Eftirlitsstofnun EFTA,
rannsakar nú hvort umræddar
lánveitingar borgarinnar brjóti í
bága við EES-samninginn.

Afneitun í stað ábyrgðar
Eitt er að svo illa sé haldið á
málum af hálfu meirihlutans að
borgin greiði vanrækslusektir og
að yfirvofandi séu frekari viðurlög af hálfu ráðuneytis sveitarstjórnarmála. Það bætir hins
vegar ekki úr skák þegar borgarfulltrúar meirihlutans bregðast
við viðvörunarorðum og óskum,
um að þessir hlutir séu tafarlaust
lagfærðir í samræmi við skýr
lagafyrirmæli, með ásökunum um

að um sé að ræða óþarfa upphrópanir og upphlaup.
Oddný gerir mikið úr því í grein
sinni hvað það sé erfitt fyrir borgina að skila þriggja ára áætlun og
reynir síðan, eins og Dagur B.
Eggertsson, að kenna um óvissu
vegna tilflutnings málefna fatlaðra, sem átti sér stað um síðustu
áramót.
Enn skal minnt á að Reykjavíkurborg hefur áður tekið við
stórum málaflokkum frá ríkinu
án þess að það hafi sett áætlanagerð sveitarfélagsins í uppnám.
Þá var það ekki bara Reykjavíkurborg heldur öll önnur sveitarfélög, sem tóku við umræddum
málaflokki.
Flest ef ekki öll önnur sveitarfélög landsins hafa nú skilað
umræddri þriggja ára áætlun
og ekki er vitað til þess að neitt
þeirra, utan Reykjavíkurborg,
reyni að nota málefni fatlaðra sem
afsökun fyrir því að skila ekki
lögbundnum gögnum til ráðuneytisins.

Hlutverk Íslands innan ESB
ESB -aðild
Inga Sigrún
Atladóttir
bæjarfulltrúi í Vogum

É

g er ein af þeim sem telja að
aðild að Evrópusambandinu
verði til hagsbóta fyrir Íslendinga.
Það er ekki vegna þess að ég telji
að við verðum rík af sjóðum sambandsins og það er heldur ekki mín
skoðun að sjálfræði okkar muni
aukast. Ég tel ekki heldur að ESB
sé svar við öllum okkar vandamálum og þaðan af síður tel ég að
sjónarhorn okkar muni ráða ferðinni innan sambandsins.
Ég tel aftur á móti að Ísland hafi
mikið að bjóða grönnum sínum
í Evrópu og ég tel að við höfum
skyldur til að miðla þeim verðmætum sem við höfum. Þá er ég
ekki að tala um orku, fisk eða landbúnaðarvörur heldur lýðræðishefð
og friðarboðskap sem Íslendingar
hafa varðveitt í margar kynslóðir,

ekki bara í orði heldur líka í framkvæmd.
Markmið Evrópusambandsins
er að jafna og bæta kjör í aðildarríkjunum. Evrópusambandið
byggir á þeirri sýn að friður á
milli sjálfstæðra ríkja verði best
tryggður með samskiptum og samvinnu, gagnkvæmum skilningi og
jafnræði í réttindum og lífskjörum.
Íslendingar hafa staðið sig mjög
vel í að móta reglur um réttindi
fólks á vinnumarkaði og miðlað
þannig áherslum íslensks vinnumarkaðar um velferð og réttindi
inn í samevrópskar reglur. Aðild
ASÍ að Evrópusambandi stéttarfélaga hefur gefið sambandinu
tækifæri til að standa þá vakt með
miklum sóma. Á sama hátt getum
við nýtt sérþekkingu okkar og
reynslu til að hafa áhrif í friðarog lýðræðismálum innan Evrópusambandsins.
Ég tel að á síðustu árum sé hlutverk Íslands og annarra Norðurlandaþjóða í friðar-, lýðræðis- og
velferðarmálum enn brýnna en

Eximo hjólhýsi á einstöku verði!

áður. Á síðasta áratug hafa komið
inn í sambandið fátækari þjóðir
sem ekki hafa búið við lýðræði og
markaðsbúskap síðustu áratugi.
Með þeirri breytingu heyrast fjölbreyttari sjónarmið sem munu
hafa áhrif á mótun Evrópusamvinnunnar á komandi árum.
Ég trúi því að Íslendingar vilji
vera hluti af Evrópu þar sem raunverulegt lýðræði ríkir og mannréttindi í heiðri höfð. Nýleg frétt
um starfskonu á hóteli í Reykjavík
hefur vakið okkur öll til umhugsunar um að í Evrópu býr fjöldi
fólks sem ekki er mótað af sömu
reynslu, lífsgæðum og lífssýn og
við Íslendingar. Jöfnuður í landinu, frelsi og mannréttindi eru
gildi sem allir stjórnmálaflokkar á Íslandi hafa reynt að varðveita með einum eða öðrum hætti
frá því að við fengum sjálfstjórn,
það hefur verið okkur mikil gæfa.
Að tryggja sterkari rödd þessara gilda er hlutverk okkar – það
gerum við ekki sem áhorfendur
innan Evrópusambandsins heldur
aðeins sem virkir þátttakendur.

með kaupauka að verðmæti 250.000kr

2.398.000kr

Verð:

2.998.000kr

Opnunartími:
Mán-Fös. kl: 10-18
Laug-Sun. kl: 12-16

Kaupauki:
Fortjald og
sólarraflaða

Verð:

2.998.000kr

Kaupauki:
Fortjald og
sólarraflaða

Eximo 460

selt
Upp

Eximo 520L

Verð:

Eximo 520B

Kaupauki fylgir Eximo 520L og 460 hjólhýsum

Eximo 370

• Létt og meðfærileg hús,
auðveld í drætti.
• Mjög gott verð.
• Sterklega smíðuð hús.
• Falleg hönnun.
• 91 Lítra ísskápur.
• Gasmiðstöð m/ Ultra heat
(rafm. hitun)
• Litaðar rúður
• 12 og 220 Volta rafkerfi.
• Selerni
• Heitt og kalt vatn

Verð:

2.798.000kr

Fossháls 5-7 l 110 Reykjavík
Sími 551 5600 l utilegumadurinn.is
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Umræða um fangelsismál
Fangelsismál
Guðmundur
Gíslason
forstöðumaður fangelsa
á höfuðborgarsvæðinu
og Akureyri

A

ð gefnu tilefni langar mig
til að leggja orð í belg vegna
umfjöllunar í fjölmiðlum um
byggingu nýs fangelsis en sú
staða virðist komin upp að útboð
getur ekki hafist vegna ágreinings í ríkisstjórn um fjármögnun verksins.
Miklar breytingar hafa orðið í
samfélaginu, lögregla hefur verið
efld, tollgæsla styrkst, refsingar
hafa þyngst og dómstólar orðið
skilvirkari. Fangelsismálastofnun á orðið erfitt með að sinna
lögbundnu hlutverki sínu, fullnustu refsingar brotamanna sem
dæmdir hafa verið til refsivistar. Í landinu eru sex fangelsi,
þar af tvö á höfuðborgarsvæðinu, sem bæði hafa verið rekin á
undanþágu heilbrigðisyfirvalda
til margra ára enda svo komið að
þar er erfitt að uppfylla nútímaskilyrði um mannúðlega refsivist
fanga.
Hegningarhúsið var byggt 1874
og getur hýst 16 fanga. Kópavogsfangelsið var tekið í notkun 1989
og getur hýst 12 fanga. Það er
eina fangelsið fyrir konur. Af
ýmsum ástæðum eru bæði þessi
fangelsi óhæf undir þá starfsemi
sem þar fer fram. Hegningarhúsið var reist á 19. öld þegar helstu
samgöngutæki voru hestar og
þjóðin var bændasamfélag. Allt
frá miðri síðustu öld hefur verið
rætt opinberlega um að Hegningarhúsið sé ekki heppilegur
vistunarstaður fyrir fanga. Árið
1961 lét Bjarni Benediktsson,
þáverandi dómsmálaráðherra,
vinna skýrslu um drög að nýju
fangelsi í Reykjavík vegna þess
að Hegningarhúsið uppfyllti ekki
kröfur um aðbúnað. Þetta var
fyrir 50 árum! Kópavogsfangelsið var ekki byggt sem fangelsi og hefur í raun hentað illa
sem slíkt, sérstaklega til lengri
tíma fangavistar. Húsnæðið er
þröngt og lítið rými til athafna og
útivistar fanga. Það er að mínu

áliti óásættanlegt að konur þurfi
að afplána langa refsingu þar.
Bæði fangelsin standa auk þess
of nærri byggð, Hegningarhúsið
í miðju verslunar- og skemmtanahverfi og Kópavogsfangelsi í
íbúðahverfi, 50 metra frá stórum
leikskóla.
Það gleymist stundum í
umræðunni að báðum fangelsunum þarf að loka til frambúðar en það er óhugsandi að kippa
burt 28 fangaplássum í landinu án þess að byggja fyrst nýtt
fangelsi. Í þessu samhengi er
ekki úr vegi að rifja upp að CPT
nefndin, Committee for the Prevention of Torture and inhuman
or degrading treatment or punishment, sem er óháð eftirlitsnefnd á vegum Evrópuráðsins,
hefur í þrígang gert þá kröfu til
íslenskra stjórnvalda að þau geri
bragarbót varðandi fangavist
á höfuðborgarsvæðinu. Og þau
hafa svo sannarlega tekið undir

inn sem slíkur felur í sér. Þrátt
fyrir ófullnægjandi aðstæður
í Hegningarhúsinu hefur oft
verið sagt að fangar séu ánægðir
þar vegna þess að þar sé góður
andi. En það er ekki nóg því
auk manngæsku þarf að koma
til markvissara skipulag til að
fangelsisvistin nýtist fanganum
betur, t.d. við nám, meðferð og
vinnu. Það verður ekki framför
við óboðlegar aðstæður, það er
erfitt að troða hugmyndafræði
og úrræðum nútímans inn í 19.
aldar húsaskipan og ætlast til
að ná árangri meðan fangarnir
verða nánast að borða af hnjánum á sér vegna plássleysis. Erfitt er að gera breytingar þar sem
húsið er að stórum hluta friðað.
Allir sem starfa innan geirans
leggja sig fram við að gera það
besta úr hlutunum. En við getum
gert betur. Gleymum því ekki að
fangi heldur aftur út í samfélagið
að fangavist lokinni. Þess vegna

Það gleymist stundum í umræðunni
að báðum fangelsunum þarf að loka til
frambúðar en það er óhugsandi að kippa
burt 28 fangaplássum í landinu án þess að byggja
fyrst nýtt fangelsi.
það í orði en ekki á borði. Gagnrýnin er réttmæt um aðstöðuleysi
í fangelsunum og þann vanda
sem við er að glíma bæði hvað
varðar starfsmenn og fanga.
Það er erfitt fyrir fangaverði að
vinna árum saman í umhverfi
sem uppfyllir ekki skilyrði um
aðbúnað og hollustuhætti og bera
að auki kvíðboga fyrir því að
vinnustað þeirra verði lokað. Þeir
hafa lagt sig fram um að starfa af
fagmennsku við erfiðar aðstæður
og það ber að þakka. Því má samt
ekki gleyma að margt gott hefur
verið gert í fangelsismálum á síðustu árum eins og endurbætur á
Litla-Hrauni, Kvíabryggju, Akureyri og Bitru.
Kjarni málsins er að tímabundin fangavist einstaklings á
ekki að hafa í för með sér þjáningu umfram það sem dómur-

er svo mikilvægt að í fangelsum
fari fram uppbyggileg meðferð.
Að fjasað hafi verið um málið
í 50 ár án þess að nýtt fangelsi
í Reykjavík hafi orðið að veruleika er auðvitað ekkert annað en
gallsúr brandari. Á undanförnum árum hef ég verið í mörgum
starfshópum sem hafa unnið að
þarfagreiningum vegna fangelsisbyggingar. Skoðum aðeins söguna um Fangelsið Hólmsheiði.
Hugmyndavinnan hófst 2001
í starfshópi, fram fór starf við
þarfagreiningu, skipulag og fjármögnun en ekkert varð úr framkvæmdum. Á þeim tíu árum
sem liðin eru hafa margar viljayfirlýsingar verið gefnar út og
starfshópar unnið að mismunandi
útfærslum. Ýmsar hugmyndir
hafa verið í gangi: Byggja lítið
fangelsi, breyta staðsetningu

Kauptúni Jákvæðar fréttir fyrir sumarið
GARÐABÆ

Mveirkði-l

lækkun

Höfum opnað
OUTLET í hluta
verslunar okkar
BYKO Kauptúni

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.

Fjöldi lausasölustaða á Suðurlandi
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

Opnunartímar í Kauptúni:
Mán.-Fös.: 08:00 - 18:00
Laugardaga: 10:00 - 17:00
Sunnudaga: 11:00 - 17:00

lóðar, sambyggja lögreglustöð
og fangelsi, stækka Litla-Hraun
o.s.frv. Fjöldi starfsmanna Fangelsismálastofnunar, dómsmálaog fjármálaráðuneytis, lögreglu,
framkvæmdasýslu og verkfræðiog arkitektastofa hefur unnið að
þessu. Og alltaf hafa stjórnvöld
á einhverjum tímapunkti skipt
um kúrs eða hætt við, t.d. vegna
deilna um skipulag eða staðsetningu, hættu á ofþenslu í hagkerfinu, kreppu og fjárskorts og núna
vegna ágreinings í ríkisstjórn um
fjármögnun verksins.
Það er komið nóg af þessari
vitleysu. Kjarni málsins er að
væntanlega stendur áfram til að
viðhalda skipulagi réttarríkis í
landinu. Brotamenn munu eftir
sem áður verða dæmdir til fangelsisvistar, sumir í langan tíma
en aðrir skemur. Fangelsismálastofnun hefur lagt til rýmkun
samfélagsþjónustu og rafrænt
eftirlit en það breytir ekki þörfinni fyrir fangelsisrými og viðunandi aðstöðu.
Of löng bið er eftir fangelsisplássi og ef ekkert er að gert
verða meiri vandræði vegna
þess að tvö fangelsi verða lögð
niður. Þeim þarf að loka vegna
þess að þau eru óhæf og þá verður að koma til önnur fangelsisbygging á höfuðborgarsvæðinu.
Aðeins á eftir að bjóða út hönnun
og framkvæmd verksins og hefjast handa. Markmiðið er að reisa
nútíma fangelsi fyrir gæsluvarðhald, móttöku fanga og greiningu, auk sérstakrar álmu fyrir
kvenfanga. Allt tal um að þessi
samsetning geti ekki verið undir
sama þaki er út í hött, það er
aðeins spurning um sveigjanleika
í hönnun og byggingu. Það ríður
á að hefjast handa og byggja til
framtíðar með réttsýni, mannúð
og skynsemi að leiðarljósi.
Ég skora á stjórnvöld að skoða
málið með opnum huga. Fangelsi
á ekki að vera eitthvert óþurftarmál, fangar eru ekki óhreinu
börnin hennar Evu.
Refsivörslukerfið, þar með
talin fangelsin, er mál samfélagsins í heild, hluti þeirrar stjórnsýslu sem við viljum að haldi
utan um það. Er ekki orðið tímabært að styrkja það svo sómi sé
að?

AF NETINU

Grundvallaratriðið
Ævinlega þegar ódæðismenn eins
og Breivik eiga í hlut rís krafan
um afgreiðslu málsins án dóms
og laga.
Grundvallaratriðið í vestrænu
réttarfari er að allir sakborningar,
burtséð frá málavöxtum, fái sams
konar málsmeðferð, þar sem
sækjandi og verjandi hafa jafnstöðu til að sækja og verjast.
Breivik vill þetta réttarfar feigt
og valda sem mestu uppnámi.
Það tekst honum ef af heift og
hatri er ráðist að verjanda hans.
omarragnarsson.blog.is

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

Ómar Ragnarsson

Trúverðugleiki aðalvopnið

*Meðan birgðir endast

Baráttuna við sjúkdómana þarf
að vinna á mörgum vígstöðvum
þar sem trúverðugleiki læknisfræðinnar sjálfrar er aðalvopnið.
Traust og trúnaður ekkert síður á
milli stjórnvalda og læknis en milli
læknis og sjúklings. Sem framtíð
heilbrigðisþjónustunnar þarf öðru
fremur að byggjast á og að læknar
fái ráðið meiru til lengri tíma, en
stjórnmálamennirnir til styttri
tíma. Þar sem grunnurinn á að
standa traustari fótum en það sem
byggt er ofan á.
blog.eyjan.is/vilhjalmurari
Vilhjálmur Ari Arason

Allt sem þú þarft

Reykjavík
Garður
1

Hveragerði

Reykjanesbær
Selfoss
Grindavík

1

Hella

Þorlákshöfn
Hvolsvöllur

254

Landeyjahöfn
Vestmannaeyjar
Vík

Góða ferð á Þjóðhátíð!
10 atriði sem gera helgina ánægjulegri fyrir alla!
Þjóðhátíð í Eyjum er einn af hápunktum ársins fyrir marga Íslendinga. Til að tryggja að
helgin heppnist sem best eru nokkur atriði sem allir verða að vita, ekki síst þeir sem
ætla í Herjólfsdal í fyrsta skipti. Þannig verður upplifunin sem ánægjulegust!
Góða ferð og góða skemmtun á Þjóðhátíð!
Gefðu þér góðan tíma til að komast til Landeyjahafnar, því umferðin gæti orðið
þung. Hraðakstur í þungri umferð getur haft alvarlegar aﬂeiðingar! Akstur frá Reykjavík til
Landeyjahafnar tekur um 2 klst. miðað við venjubundna umferð.
Best er að prenta farmiðana út heima. Þó er líka hægt að sækja þá við
Landeyjahöfn eða í Vestmannaeyjum en þá þarf að gefa sér góðan tíma.
Vegna gríðarlegs álags borgar sig að sækja miðana a.m.k. degi fyrir brottför.
Hafðu miðana tilbúna. Þá geturðu gengið beint um borð í Herjólf án þess að þurfa að
koma við í afgreiðslunni. Athugið að staðfestingarblað gildir ekki sem
brottfararspjald.

FÍTON / SÍA

Geymdu miðann þinn á öruggum og þurrum stað, því ef þú týnir miðanum þá þarftu að
kaupa nýjan nema þú getir prentað út nýtt afrit af honum!

Mætið eigi síðar en 60 mínútum fyrir brottför um Verslunarmannahelgina,
hvort sem gengið er beint um borð eða bíll tekinn með.
Bílstjórar koma bílum sínum sjálﬁr fyrir á bíladekkinu með aðstoð starfsfólks, allir aðrir
farþegar verða hins vegar að fara landganginn.
Fylgstu vel með ferðaáætlun á heimasíðunni okkar, www.herjolfur.is, eða í öðrum
miðlum þar sem áætlun getur breyst með litlum fyrirvara.
Almenna skilmála Eimskips um ﬂutning á farþegum og farangri er að ﬁnna á
www.herjolfur.is.

Sýnum öðrum farþegum, Eyjamönnum og gestum Þjóðhátíðar tillitssemi og
skemmtum okkur öll saman á ábyrgan hátt um helgina!

Passaðu vel upp á bókunarnúmerið þitt, því farmiðar eru ekki skráðir eftir nafni.
Kauptu aldrei miða af þriðja aðila - nema þú treystir viðkomandi fullkomlega.
Það er auðvelt að prenta hvern miða út oftar en einu sinni! Ef einhver hefur afrit af þínum
miða og kemur á undan þér þarft þú að kaupa nýjan - ef laust er í skipið!

Básaskersbryggju | 900 Vestmannaeyjar | Sími 481-2800 | Fax 481-2991 | herjolfur@herjolfur.is | www.herjolfur.is
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Hvað kostar heilsufarið?
Heilbrigðismál
Guðjón S.
Brjánsson
forstjóri
Heilbrigðisstofnunar
Vesturlands
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undanförnum vikum hefur
talsverð umræða verið í samfélaginu um lyfjanotkun landsmanna og meinta misnotkun tiltekinna lyfjaflokka. Látið hefur
verið liggja að því að læknar ávísi
með óvarlegum hætti lyfjum til
ógæfufólks sem nýti sér þau ekki
með tilætluðum eða uppbyggilegum hætti. Hér verður ekki kveðinn upp neinn sleggjudómur í því
efni en hlutskipti lækna er ekki
öfundsvert í þessu sambandi. Viðbrögð hins opinbera, Landlæknisembættis og ráðuneytis hafa vitaskuld verið þau að nauðsynlegt
sé að setja undir alla mögulega
leka, skoða og kanna, rýna í gögn,
fylgja betur eftir verklagsreglum,
nýta betur gagnagrunna og jafnvel að smíða nýja.
Opinber yfirvöld bera ábyrgð
á málaflokknum og hafa gríðarlegan kostnað af lyfjaumsýslu.
Í allri orðræðu um þessi mál að
undanförnu hefur verið skautað
af mikilli fimi framhjá þeirri
staðreynd að heilbrigðisyfirvöld
hafa yfir að ráða rafrænu sjúkraskrárkerfi sem er í notkun á öllum
heilbrigðisstofnunum og heilsugæslustöðvum landsins. Að vísu
er kerfið í eigu einkahlutafélags
sem leigir stofnunum aðgang
fyrir há gjöld en það er önnur
saga og sérstakt athugunarefni.
Kerfið er ekki gallalaust en hefur

verið lagfært á síðustu misserum
og ólíklegt að annað verði í boði
um sinn. Fullkomin sjúkraskrárkerfi eru auk þess ekki til, ekki
heldur í útlöndum.
Hin alvarlega hlið málsins er
sú að rafrænt sjúkraskrárkerfi
á Íslandi er þannig búið að heilbrigðisstarfsmenn sem heimildar
njóta skv. lögum hafa ekki möguleika til samskipta í rauntíma
um hagsmunamál skjólstæðinga
sinna og miðla á milli sín upplýsingum sem í einhverjum tilvikum geta verið lífsnauðsynlegar.
Aðgengi takmarkast nær eingöngu við stofnun eða starfsstöð.
Þetta snertir nákvæmlega

í starfshópi á vegum heilbrigðisráðuneytis. Aðgerðatillögur liggja
fyrir. Tæknilega er þetta einföld
aðgerð, reynsla er komin á öryggisvörslu gagna og lagaramminn
á þessu sviði er ekki til trafala.
Mögulegt er að hrinda breytingum í framkvæmd á fáum mánuðum.
Á undanförnum árum hefur
sömuleiðis verið unnið að sameiningu heilbrigðisstofnana. Með því
hefur samræmingar verið leitað
á stórum landsvæðum, m.a. varðandi sjúkraskrá. Nú er svo komið
að í raun þarf einungis að tengja
saman örfáa stóra og samræmda
sjúkraskrárgrunna. Þannig mun

Eitt sjúkraskrárkerfi mun jafnframt draga
úr óþarfa endurtekningum rannsókna,
bæði á sviði blóðmeinafræða og myndgreiningar og leiða þegar í stað til stórfellds sparnaðar.
umræðuna um lyfjaneyslu og
meinta misnotkun, en miklu
meira. Ef íslenska sjúkraskrárkerfið væri tengt saman í heild,
þá lægju allar upplýsingar sem
að þessu lúta fyrir og alvarlegt vandamál leyst með þeirri
einu aðgerð. Nú kann einhver að
spyrja hvort það eitt og sér sé
dýrt og flókið ferli. Fátt er algjörlega vandalaust þegar um rafræn
kerfi er að ræða og flækjustig
ýmisleg. Hins vegar hefur verið
unnið mikið og gott undirbúningsstarf á undanförnum árum, m.a.

kerfið þjóna tilgangi sínum til
fullnustu og skila faglegum og
fjárhagslegum ábata, því hagræði
og öryggi sem vonir hafa alla
tíð verið bundnar við. Í húfi eru
miklir hagsmunir. Þeir stærstu
lúta að sjálfsögðu að markvissari
og betri þjónustu gagnvart sjúklingum. Sameining af þessu tagi
mun líka óhjákvæmilega knýja
notendur til agaðri skráningar.
Þetta er t.d. brýnt í tölfræðilegri
úrvinnslu gagna en augljós brotalöm er á því sviði.
Eitt sjúkraskrárkerfi mun jafn-

framt draga úr óþarfa endurtekningum rannsókna, bæði á sviði
blóðmeinafræða og myndgreiningar og leiða þegar í stað til stórfellds sparnaðar. Raunalegar og
stöðugar endurtekningar á sömu
persónuupplýsingum úr sjúkrasögu ættu algjörlega að verða úr
sögunni til aukinna þæginda fyrir
viðkomandi sjúklinga.
Heilbrigðisþjónusta á Íslandi
hefur lotið niðurskurði síðustu
ár og býr nú við rýran kost. Því
eru væntingar þeirra sem starfa
í málaflokknum og bera nokkra
ábyrgð á veittri þjónustu skýrar.
Hvatt er til þess að þeir sem véla
um síðir með ráðstöfun fjár og
faglegra þátta vinni markvisst og
í eina átt. Aðgerð sem hér hefur
verið tæpt á leysir aðkallandi
vanda og eykur gæði heilbrigðisþjónustu og er beinlínis í þágu
sjúklinga.
Allt á sitt gjald. Mörg dæmi
um lausatök í heilbrigðisþjónustu
eru kostnaðarsöm. Samtenging
sjúkraskrárkerfa hjá þessari
320.000 manna þjóð kostar nokkra
tugi milljóna. Án efa er hægt að
stilla upp tölfræðilegu líkani sem
sýnir hversu langan tíma það taki
að ná þeim varanlega ábata sem
umbreyting þessi gefur. Faglegur ávinningur er augljós. Leiða
má líkur að því að telja megi fjárhagslegan ávinning í mánuðum en
ekki árum. Hafa menn t.d. gefið
því gaum í þessu samhengi hvað
blóðrannsóknir, myndgreining og
lyfjaumsýsla í landinu kostar hið
opinbera á ári? Muna landsmenn
upphæðirnar sem til umræðu
voru fyrir fáum vikum um meintar, ómarkvissar lyfjaávísanir?
Eftir hverju er beðið?

Er ekki kominn tími Tóbaksfíknin
á þessa karla?

,'

Heilbrigðismál
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essar umræður undanfarna
daga og vikur um verð á innlendum búvörum eru mér algjörlega óskiljanlegar – eru til menn
það einangraðir hér á Íslandi að
þeir hafa ekki hugmynd um verðlag í öðrum löndum? Skýringin
gæti verið sú að þeir hafa bara
ekki kynnt sér verðlag á búvörum
í öðrum löndum sl. 12 ár eða svo.
Ég get nefnt sem dæmi þegar
formaður launþegasamtaka á
Íslandi vill hvetja alla íslenska
neytendur til að hætta að borða
íslenskt dilkakjöt, af því að
verðið mun hækka svo rosalega
á næstu dögum, eða formaður
Neytendasamtakanna heldur því
fram að matvöruverð sé hærra
hér á landi en í nokkru öðru
landi. Ég get ómögulega séð að
þessir menn geti haldið sínum
embættum – hinir almennu
félagsmenn í þessum samtökum
verða að gera ráðstafanir til að
losna við þessa menn sem eru
svona rosalega illa staddir.
Að sjálfsögðu er nauðsynlegt að hækka verð á dilkakjöti
til bænda – þeir bera of lítið úr
býtum fyrir sína vinnu. Þrátt
fyrir að verð á dilkakjöti út úr
verslun gæti hækkað um 10%
eða svo þá geri ég ráð fyrir að
verðlag á dilkakjöti yrði hliðstætt því sem það er hagstæðast
í dag í Evrópu. Dilkakjötið ætti,
hugsanlega, að vera dýrasta kjöt
sem völ er á, fyrir utan sérstæðar kjötvörur eins og bjórkjöt af
ungnautum í Japan og Englandi –
síðan kjöt af ýmis konar villibráð
sem er og verður eflaust dýrara.
Ég hef kannað verðlag á kjötvörum í nokkrum löndum á síð-

astliðnum tveim árum. Hæsta
verð á dilkakjöti er í Svíþjóð
enda borða Svíar ekki nema
um 300 g á mann að meðaltali
yfir árið – 1 kg af lambalundum kostaði á síðastliðnu ári sem
svarar 5.500 íslenskum krónum. (Þetta var í kaupfélaginu í
Gustavsberg). Annað kjöt var
um 20 til 30% dýrara en gerðist
hér á landi. Rétt er að geta þess
að smjör var helmingi dýrara
í Svíþjóð en hjá okkur en verð
á ostum var aftur á móti mun
lægra en hér gerist. Þá athug-

Innflutt matvara
er að vísu dýr hjá
okkur miðað við önnur
lönd, en þetta á ekki við
um innlendar búvörur.
Ég vona að íslenskir neytendur hafi vit á að nýta
sér okkar ágætu búvörur.
aði ég verð í tveim verslunum
í London, lágvöruversluninni
Tesco og í Sainsbury. Þar reyndist verð á öllum helstu kjöttegundum vera þó nokkuð hærra en
gerist hjá okkur, þó ég miði við
verð í Bónus eða Nóatúni. Rétt er
að geta þess að verðlag á kjúklingum í Tesco var svipað og það
gerðist í Bónus um líkt leyti.
Innflutt matvara er að vísu dýr
hjá okkur miðað við önnur lönd,
en þetta á ekki við um innlendar
búvörur. Ég vona að íslenskir
neytendur hafi vit á að nýta sér
okkar ágætu búvörur. Ef vel ætti
að gera við sauðfjárbændur þyrfti
að hækka verð til þeirra um 20%
en lækka kostnað við slátrun og
annan milliliðakostnað.

Valgerður
Rúnarsdóttir
læknir hjá SÁÁ

J

á, hún er ekkert lamb að
leika sér við. Það þekkja
allir sem hafa reykt lengur en
þeir vildu. Enginn ætlar sér að
vera „tóbaksfíkill“ þegar hann
verður stór – en mestar líkur
eru á því, að ef einn ungur hefur
ánetjast tóbaki, muni hann eiga
erfitt með að hætta þegar hann
hugsar sér það. Einkennilegt!
Að viljinn ráði því bara ekki –
eða hvað ? Nei, það er nefnilega
skiljanlegt að hann eigi erfitt
með að hætta. Og ef hann nær
að hætta, þá er það einnig skiljanlegt að hann eigi erfitt með að
byrja ekki aftur. Það er einmitt
fíknin sem ræður því, og hún
skýrist af taugalífeðlisfræðilegum breytingum í heila. Þetta
sér maður ekki fyrir, þegar fiktið byrjar. En þetta vita þeir sem
markaðssetja tóbakið.
Langflestir þeirra sem reykja
eru fíknir í tóbak. Fíknsjúkdómur er alvarlegur og hefur alvarlegar afleiðingar, sem sjást þó
ekki strax og oft ekki fyrr en
um seinan. Mikilvægast er að
fyrirbyggja nýja tóbaksneytendur fyrir alla framtíð. Meðferð og inngrip til að hætta
þurfa yfirvöld að gefa miklu
meiri gaum. Þeir sem hafa endurtekið reynt að hætta og fallið,
þurfa meiri meðferð og stuðning. Til þess að veita það, þarf
fjármagn og skilning. Þekkingin
og menntunin er til í heilbrigðisgeiranum til að sinna því.
Í mínu starfi sem fíknlæknir
hjá SÁÁ hitti ég marga tóbaksfíkla, því tóbaksfíkn er náskyld
fíkn í áfengi og önnur vímuefni.
Nær allir sem koma til meðferðar vegna áfengis og annarra

vímuefna, vilja hætta að reykja.
Langflestir hafa hætt í einhvern tíma eða reynt að hætta.
Meðferð við tóbaksfíkn er uppbyggð á sama hátt og meðferð
við vímuefnafíkn. Fyrst er að
koma sér frá fíkniefninu og
oft eru fráhvörf í byrjun. Eftir
það er viðkomandi „hættur“,
og þá er það mikilvægasta af
öllu, að vinna gegn falli eftir
margvíslegum leiðum til lengri
tíma, helst um alla framtíð. Ef
fall verður, þá þarf að grípa
til aðgerða strax á ný og bæta
í meðferðina og bataáætlunina.
Ef hægt er að koma í veg
fyrir að unglingarnir okkar
byrji tóbaksneyslu, þá er björninn unninn. Reykingafólk vill
líka hindra að þeirra börn byrji
að reykja. Þeir sjálfir þurfa
jafnframt skilning, svigrúm
og aðstoð til að eiga við sína
tóbaksfíkn.

Meðferð við
tóbaksfíkn er
uppbyggð á sama hátt
og meðferð við vímuefnafíkn.
Fikt í tóbaksneyslu er ekki
sama og tóbaksfíkn. En fikt
getur mjög fljótt leitt til þeirra
líffræðilegu breytinga sem
heldur einstaklingnum í hlekkjunum svo hann á erfitt með að
hætta þótt hann vilji.
Allar aðgerðir til að minnka
fikt verða okkur til góða. Við
höfum staðið okkur vel á litla
Íslandi í að minnka aðgengi og
séð af því góðan árangur. Nú
sýnast mér enn meiri aðgerðir vera í aðsigi á næstu árum,
með nýrri þingsályktunartillögu, með enn meiri stuðningi
við börnin okkar í framtíðinni.
Það er vel.

Á HÓTEL EDDU ERU FYRSTA FLOKKS VEITINGASTAÐIR SEM
LEGGJA SÉRSTAKA ÁHERSLU Á AÐ MATREIÐA ÚR ÍSLENSKU
HRÁEFNI. Í SUMAR TÖFRUM VIÐ MEÐAL ANNARS FRAM
GÓMSÆTA LAMBAKJÖTSRÉTTI ALLAN HRINGINN.

NJÓTTU AFURÐA ÍSLENSKRAR NÁTTÚRU
Á HÓTEL EDDU Í SUMAR!

BROSANDI ALLAN HRINGINN

13 HÓTEL
ALLAN HRINGINN

1 ML Laugarvatn • 2 ÍKÍ Laugarvatn • 3 Skógar • 4 Vík í Mýrdal • 5 Nesjum
6 Neskaupstaður • 7 Egilsstaðir • 8 Eiðar • 9 Stórutjarnir • 10 Akureyri
11 Laugarbakki • 12 Ísafjörður • 13 Laugar í Sælingsdal

Pantaðu allan hringinn á www.hoteledda.is eða í síma 444 4000
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ALDOUS HUXLEY rithöfundur (1894-1963) fæddist þennan dag.

timamot@frettabladid.is

Merkisatburðir
1847 Líbería lýsir yfir sjálfstæði.
1936 Pétur Eiríksson, 19 ára, syndir frá Drangey til lands, svokallað Grettissund. Þegar hann var 9 ára gekk hann við hækjur.
1945 Úrslit tilkynnt í bresku þingkosningunum sem fram höfðu
farið 5. júlí. Verkamannaflokkurinn vinnur stórsigur og
Winston Churchill fer frá völdum.
1951 Á Siglufirði er haldið fyrsta vinabæjamót á Íslandi á vegum
Norræna félagsins.
1952 Farouk Egyptalandskonungur segir af sér og Fuad sonur
hans tekur við.
1953 Vígð er 250 metra löng brú yfir Jökulsá í Lóni, þá næstlengsta brú landsins.
1959 Eyjólfur Jónsson sundkappi syndir frá Kjalarnesi til Reykjavíkur, um 10 kílómetra leið. Sundið tekur um fjóra og hálfa
klukkustund.
1963 Harður jarðskjálfti verður í Skopje í Júgóslavíu (nú í Lýðveldinu Makedóníu). Alls farast 1100 manns í skjálftanum.
1983 Einar Vilhjálmsson setur Íslandsmet í spjótkasti, 90,66
metra, á úrvalsmóti Norðurlanda og Bandaríkjanna. Einar
er sigurvegari mótsins.
1992 Fyrsta teygjustökk á Íslandi í tilefni af fimm ára afmæli
Hard Rock Café á Íslandi.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Egill Jónasson Stardal
cand.mag.,
Brúnalandi 6, Reykjavík,

lést á Landspítalanum Fossvogi laugardaginn 23. júlí.
Inga Fanney Egilsdóttir
Jónas Egilsson
Kristrún Þórdís Egilsdóttir Stardal
tengdabörn og barnabörn.

„Þeir sem kunna að lesa geta eflt sjálfa sig, fjölgað möguleikum sínum,
gert lífið fyllra, þýðingarmeira og áhugaverðara.“

INGVELDUR ÝR JÓNSDÓTTIR SÖNGKONA: ER FJÖRUTÍU OG FIMM ÁRA Í DAG

Þjófstartaði afmælinu sínu
„Nú er ég orðin hálffimmtug og það
er dálítið stórt skref en bara mjög
ánægjulegt,“ segir Ingveldur Ýr hress
þegar hringt er í hana í tilefni fjörutíu og fimm ára afmælisins í dag. Hún
kveðst hafa þjófstartað því síðasta
laugardag með 50 manna veislu heima
hjá sér. „Ég er með stóran pall sem ég
tjaldaði yfir en rokið var þá svo mikið
að það var ekkert hægt að vera úti
svo allir voru bara sáttir inni,“ segir
hún. „Þetta var rok ársins, en sennilega bara af því að árið mitt er búið að
vera svo stormasamt. Ég var nefnilega
að ganga frá skilnaði í sömu viku. Það
var reyndar gert í sátt og samlyndi en
skilnaður er samt alltaf drama.“
Söngkennslustofan inn af íbúðinni
hennar Ingveldar Ýrar kom að góðum
notum og breyttist í veislusal að hennar sögn en skyldi hún hafa ætlað að
grilla í rokinu líka? „Nei, ég var með
hlaðborð af heimatilbúnu góðgæti. Þar
voru til dæmis nokkrir hráfæðisréttir
í anda Sollu Eiríks, alls konar grænmetisbökur, flatkökur með hangikjöti,
sænskar kjötbollur og litlar kökur,
þannig að þetta var svona veglegur
puttamatur. Ég var örugglega í einhverja tvo sólarhringa að elda en það
er áhugamál hjá mér þó að ég hafi
aldrei haldið almennilega upp á afmælið mitt áður. Ég var í útlöndum þegar
ég var þrítug og voða róleg á fertugsafmælinu. Mér skilst að Þjóðverjar haldi
upp á 44, 55 og 66 og svo framvegis og
ég fer ekkert alltaf hefðbundnar leiðir
í lífinu svo ég er að hugsa um að halda
alltaf upp á hálfa tuginn hér eftir.“
Mikið var sungið í afmælinu á laugardag, að sögn Ingveldar Ýrar, enda
margt söngvant fólk þar samankomið.
„Ég er stolt af því að geta eignað mér
um tuttugu manna sönghóp sem æfir
vikulega og kemur fram við ýmis tækifæri með miklum tilþrifum. Þetta er
sönghópurinn Spectrum sem nú er að
æfa fyrir húllumhæ á menningarnótt.
Þá förum við á milli staða og syngjum.“
gun@frettabladid.is

INGVELDUR ÝR „Ég er að hugsa um að halda alltaf upp á hálfa tuginn.“

FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ragnheiður S. Jónasdóttir
Álfhólsvegi 84, Kópavogi,

lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund við
Hringbraut þann 21. júlí síðastliðinn. Útförin fer fram
frá Digraneskirkju þriðjudaginn 2. ágúst kl. 13.00.
Ólöf B. Þorleifsdóttir
Brynjar S. Þorleifsson
Vilhjálmur Þorleifsson
Eva H. Þorleifsdóttir
Guðmundur B. Kjartansson
Leifur H. Þorleifsson
Hlíf B. Óskarsdóttir
Gróa K. Þorleifsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Alúðarþakkir sendum við öllum þeim
sem heiðruðu elskulegan son, bróður,
mág og frænda,

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Braga Kristjánsson

Guðlaug Eggertsdóttir

Sólvallagötu 9, Keflavík,

við athöfn frá Keflavíkurkirkju 23. júní sl. Starfsfólk
Sjúkrahúss Keflavíkur sýndi Braga og okkur fádæma
umhyggju og virðingu. Fyrir það er þeim sérstaklega
þakkað. Öllum ættingjum og vinum eru sendar þakkir
fyrir hlýjar kveðjur.
Guðbjörg Þórhallsdóttir
Baldur Kristjánsson
Svala Björgvinsdóttir
Sigríður og Sif Baldursdætur

Andrésbrunni 12, Reykjavík,

lést laugardaginn 23. júlí á líknardeild Landspítalans
í Kópavogi. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju
föstudaginn 29. júlí kl. 15.00.
Kristján Ragnarsson
Gunnar S. Jónsson
Þuríður M. Jónsdóttir
Kristján Gunnarsson
Heiða Björk Jónsdóttir
Þröstur I. Jónsson
Kolbrún Jónsdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Marta Hannesdóttir
Sólvallagötu 60, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni miðvikudaginn
27. júlí kl. 13.00.
Margrét Jónsdóttir
Árni Ingólfsson
Gunnar Jónsson
Kristín Kristinsdóttir
Lárus Jónsson
Sonja Egilsdóttir
Ágúst Jónsson
Ingibjörg Benediktsdóttir
Guðrún Jónsdóttir
Ari Guðmundsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

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

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Elísabet Jónsdóttir
áður til heimilis á Ölduslóð 17,
Hafnarfirði,

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Sólvangi í Hafnarfirði
hinn 22. júlí.
Fyrir hönd aðstandenda,
Gunnar Örn Gunnarsson
Brynjar Gunnarsson
Helga Birna Gunnarsdóttir
Ingibjörg Gunnarsdóttir

Erna Guðmundsdóttir
Axel Kristjánsson
Ragnar Gíslason

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Ásta Karlsdóttir
Árskógum 6, Reykjavík,

lést sunnudaginn 24. júlí á Landspítalanum í Reykjavík.
Haukur Bergsson
Eva Hauksdóttir
Bergur Hauksson
Ólafur Steinar Hauksson
Sigurður Hauksson
og barnabörn.

Viðar Freyr Sveinbjörnsson
Auður Harðardóttir
Bergþóra Hafsteinsdóttir
Kristín Axelsdóttir

Mangó er vinsælasti ávöxtur í heimi. Kíví inniheldur
helmingi meira C-vítamín en appelsína og það eru yfir
7.000 eplategundir ræktaðar í heiminum. Þetta er á
meðal þess fróðleiks sem er að finna á heimasíðunni
http://www.fruitsinfo.com/

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457
Námskrá lestrar á Íslandi hefur ekki breyst í tíu ár að því er fram kemur í nýrri evrópskri rannsókn:

Nuddrúlla
Mýkir upp stífa og auma vöðva eftir æﬁngar.
Hentar vel fyrir íþróttafólk og alla sem stunda
líkamrækt, göngur, hlaup og golf.
Verð: 4.980 kr.

Í sumar er opið virka daga frá kl. 9 -18
Stórhöfða 25 • Sími 569 3100 • eirberg.is

NÝTT OG GLÆSILEGT

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

teg 198880 - mjúkur og létt fylltur í BC skálum
á kr. 4.600,- buxur í stíl á kr. 1.990,-

Vertu vinur

MYND/ÚR EINKASAFNI

ÍSLENSK FÆÐUBÓT

Hefur áhrif á sjálfsmynd

BITAFISKUR
-næring fyrir líkama og sál

Þ

Sölustaðir:
ðir:
10 -11, Inspired í Flugstöðinni, Samkaup, Nettó, Kaskó,
skó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1,
N1
Verslunin Vísir
Kaupfélag V- Húnvetninga, Kaupfélag Skagfirðinga,Verslunin
Vísir, Bláa lónið
lónið, Hreyfing
Hreyfing, Krambúðin
Krambúðin,
Fiskbúðin Freyja, Melabúðin.

Útsalan heldur áfram
Máluð húsgögn - 30%
Aðrar vörur -20%

að hefur mikil áhrif á
krakka að geta ekki lært
að lesa, dragast aftur úr
og verða eftirbátar,“ segir
Rannveig Lund, sérkennari sem
er með meistaragráðu í uppeldisog menntunarfræðum. Hún rekur
Lestrarsetur Rannveigar Lund.
„Þá kemur upp minnimáttarkennd
sem getur brotist út í því að börnin
verða andfélagsleg, með læti og
uppsteyt, eða draga sig inn í skel
sína. Þetta er hættan ef það dregst
lengi að ráða bót á lestrarerfiðleikunum.“
Skýrsla um lestrarkennslu í
Evrópu sem gerð var á vegum
Eurydice, upplýsinganets á vegum
Evrópusambandsins um menntamál í Evrópu, var birt fyrir
skömmu. Í skýrslunni kemur
fram að lestrarkunnátta íslenskra
nemenda í fjórða bekk er undir
meðaltali í Evrópusambandinu.
Auk þess glíma að meðaltali fleiri
íslenskir nemendur við alvarleg
lestrarvandamál heldur en annars

staðar í álfunni. Tölfræði og upplýsingar skýrslunnar eru unnar úr
gögnum sem Eurydice hefur safnað í löndum ESB, Íslandi, Noregi,
Liechtenstein og Tyrklandi, ásamt
upplýsingum úr PIRLS-, PISA- og
TALIS-könnunum.
Í skýrslunni kemur fram að
Ísland er annað tveggja könnunarlanda þar sem lestrarnámskrá hefur ekki breyst á síðustu
tíu árum. Hitt landið er Búlgaría
en þar er að finna þá nemendur
álfunnar sem standa hvað verst í
lestri. Rannveig er innt út í breytingar á námskrá lestrar á Íslandi
undanfarin ár. „Ég fullyrði að á
síðustu fjórum árum hafa áherslur
breyst mjög mikið í öllum skólum. Það hafa verið tvær stefnur í
gangi, önnur er byrjendalæsi Rósu
Eggertsdóttur og hin er byrjendalæsi sem byggir á því að mæta
hverjum og einum í getuskiptum
hópum.“
Einnig kemur fram að á Íslandi
eru lesskilningsæfingar í námskrá

mjög takmarkaðar. Íslenskir nemendur þurfa bara að geta dregið
ályktanir af texta og gert úr
honum útdrátt á meðan nemendur
annarra Evrópulanda þurfa meðal
annars að geta tengt hluta texta
saman, nota þekkingu úr textanum, kanna eigin lesskilning og búa
til mynd úr textanum. Einungis
fjörutíu prósent íslenskra kennara
báðu nemendur í fjórða bekk um
að skýra hvað þeir hefðu lesið, að
minnsta kosti vikulega og innan
við eitt prósent bað nemendurna
um að lýsa textastíl og uppbyggingu textans.
Íslendingar standa þó vel að því
er varðar aðstoðarkennslu í lestri
en aðstoðarkennari var tiltækur
fyrir um 80 prósent nemenda í
fjórða bekk á einhverjum tímapunkti. Þá kemur einnig fram að
fleiri barnabækur eru á íslenskum
heimilum en eru að meðaltali og
að íslenskir nemendur lesa næstmest í Evrópu.
martaf@frettabladid.is

Miðvikudaga
&ǇƌŝƌďƷƐƚĂĝŝŶŶŽŐŚĞŝŵŝůŝĝ
Opið: má-fö. 12:30-18, lokað um helgar.
Dalvegi 16a, Rauðu múrsteinshúsunum
Kóp. 201 - S: 517 7727
www.nora.is facebook.com/noraisland

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.

UMRÆÐAN

Sölufulltrúi:
Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473
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Hrotur eru algengar hjá eldra fólki en um 60 prósent karlmanna
og 40 prósent kvenna eldri en sextíu ára hrjóta. Hávaðinn sem af því
hlýst nær að jafnaði 6o desibilum en getur þegar verst lætur náð 80
desibilum. 85 desibil eða meira þykja hættuleg mannseyranu.

Heimasíðan kidshealth.org hefur að geyma fjölda gagnlegra upplýsinga sem snúa að börnum, unglingum og
foreldrum þeirra. Þar er fjallað um næringu, heilsu,
skyndihjálp, sjúkdóma og andleg málefni svo dæmi séu
nefnd. Síðuna heimsækja 700.000 manns á dag.
Heimild: www.kidshealth.org

Sumar útsalan
er hafin
50 - 70%
afsláttur

Hraði og gusugangur
Fyrsta ThunderCat-keppnin var haldin úti á sundunum við Reykjavík um helgina en Thundercat-keppni
er vinsælasta bátasport í heimi. Það útheimtir þol, styrk, tækni, samvinnu og mikinn hraða.
Fyrsta ThunderCat-keppnin hérlendis var haldin um helgina. Um
er að ræða hraðakeppni á léttum
tvíbytnum með fimmtíu hestafla
mótor sem ná allt að hundrað kílómetra hraða. Tveir þátttakendur
eru á hverjum bát, stýrimaður og
aðstoðarmaður. Annar stýrir bátnum en hinn situr fremst og sér til
þess að báturinn haldi jafnvægi.
„Brautin liggur í gegnum öldurót
og bátarnir takast á loft. Sportið
útheimtir þol, styrk, tækni og samvinnu og meiri ærsla- og gusugang
er varla hægt að hugsa sér,“ segir
Leifur Dam Leifsson, annar stofnenda Thunder Cat Iceland.
Átta lið skráðu sig til þátttöku og fóru þeir Leifur og Arnar
Ragnarsson, í liðinu Basil Attack,
með sigur af hólmi. „Keppnin var
hörð og ljóst að það eru margir
efnilegir. Við þurfum því að hafa
okkur alla við í næstu keppnum
sem áætlaðar eru á Menningarog Ljósanótt, segir Leifur.
Farið var að keppa á ThunderCat í Suður-Afríku fyrir þrjátíu árum en síðan hefur íþróttin
breiðst út til Nýja-Sjálands, Ástralíu, Evrópu, Norðurlandanna og
nú síðast til Íslands. „Þetta er vinsælasta bátasport í heimi og nú er
Ísland hluti af samfélaginu og á

Brautin er lögð í gegnum öldurót og
bátarnir takast á loft.

ÚTSÖLULOK–VERÐHRUN

Leifur segir adrenalínið fara á fullt í þessu skemmtilega sporti en að fyllsta öryggis sé
þó gætt.
FRÉTTABLADID/PJETUR

vísan þátttökurétt á Evrópumótum.“
Leifur og samstarfsfélagi hans,
Bogi Baldursson hjá GG sjósport,
hafa yfir tveimur tvíbytnum að
ráða og hvetja fólk til að hafa samband á gummibatar@gummibatar.

is vilji það prófa og jafnvel skrá
sig til keppni. Þeir munu halda
utan um keppnir hér heima og vera
tengiliðir við önnur lönd. Á slóðinni www.sjosport.is er að finna
frekari upplýsingar um íþróttina.
vera@frettabladid.is

Leifur og Arnar voru með besta tímann
og sigruðu í fyrstu ThunderCat-keppninni hér á landi.

Bátarnir eru búnir fimmtíu hestafla
mótor.

²43!,!
(!&).

ÍSLENSKT

HUNDANAMMI
gott í þjálfun og í leik
VINS
ÆL
VARA

Aðeins þrjú verð
á útsöluvörum

Kjólar
Skokkar
Mussur
Toppar

Bolir
Gallakvartbuxur
o.m.fl.

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

Við erum á Facebook

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

MEIRA SKÚBB
Meiri Vísir.

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

SÚKKULAÐI
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Kynningarblað Sælkeraferðir, eftirréttir, uppskriftir, fróðleikur.

Hátíðahöld fyrir sælkera
Víða um heim má sækja
skipulagða viðburði þar
sem súkkulaði gegnir stóru
hlutverki.

A

lls kyns skemmtilegar og
áhugaverðar uppákomur
tengdar súk kulaði eru
skipulagðar víða um heim og upplagt fyrir sælkera að sækja þær til
að láta dekra við bragðlaukana.
Salon du Chocolat er sjálfsagt
ein umfangsmesta og vinsælasta
alþjóðlega súkkulaðihátíðin. Gestum og gangandi gefst þar færi á að
fylgjast með samkeppni um bestu
súkkulaðiuppskriftina, horfa á
tískusýningar sem tengjast súkkulaði, skoða súkkulaðiskúlptúra og
vitanlega bragða á ýmsu góðgæti.
Hátíðin hefur verið haldin árlega
frá 1994 og fer nú fram í sýningarhöllum við Porte de Versailles í
París dagana 20. til 24. október.
Önnur árleg hátíð fer fram í
Perugia á Ítalíu, nú dagana 14. til
23. október. Miðbærinn tekur þá á
sig mynd útimarkaðar með sölubásum og viðburðum helguðum
súkkulaði. Margir hafa vakið athygli í gegnum tíðina; þar á meðal
heimsins stærsti súkkulaðibar
sem var reistur þar 2003. Hann var
tveggja metra hár, sjö metra breiður og settur saman úr sex tonnum
af dökku súkkulaði. Reiknað er
með að hátíðin laði til sín milljón
gesti í ár.
Aðrar vinsælar súkkulaðihátíðir standa sælkerum til boða, þar á
meðal í portúgalska bænum Óbidos. Hún fer að vísu ekki fram
fyrr en á næsta ári, dagana 3. til
13. mars ,og gæti því verið tilvalin fyrir þá sem vilja skipuleggja
fríið sitt með góðum fyrirvara. Þar
spreyta bakarar sig í sætindagerð
og í boði eru súkkulaðikynningar
og námskeið í súkkulaðigerð fyrir
börn og fullorðna.

Hjartað tekur meiri kipp við súkkulaðiát en við ástríðufullan koss, sem
ef til vill skýrir vinsældir þess.

SÚKKULAÐI ÁHRIFA
RÍKARA EN ÁSTRÍÐU
FULLUR KOSS
Ýmsar rannsóknir hafa verið
gerðar á áhrifum súkkulaðis en
það er meðal annars talið hafa
góð áhrif á blóðflæði og örva
heilaboð. Ein af mýmörgum
rannsóknum á þessu vinsæla
ljúfmeti hefur leitt í ljós að þeir
sem bræða súkkulaði í munni
sér sýna fram á meiri virkni í
heila og hraðari hjartslátt en
fólk sem tekur þátt í ástríðufullum kossi. Áhrifin á hjarta
og heilaboð endast líka fjórum
sinnum lengur.

KARAMELLUR SEM
BRÁÐNA Á TUNGU

Borðin svigna jafnan undan kræsingum á hátíðum og öðrum skipulögðum viðburðum þar sem súkkulaði er í aðalhlutverki.
NORDICPHOTOS/GETTY

1 dl rjómi
125 g sykur
100 g síróp
200 g súkkulaði 70%
Setjið rjóma, sykur og síróp
í pott og hitið að suðu. Brytjið
súkkulaðið, setjið það út í og
hrærið í blöndunni þar til hitinn
hefur náð um 120 gráðum.
Takið þá pottinn af eldinum og
hellið innihaldinu í smurt form
úr málmi. Látið karamelluna
kólna vel og skerið hana í bita.

KYNNING − AUGLÝSING
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Sælgæti sem

léttir lund

Súkkulaði er ekki bara syndsamlega gott heldur ávísun á
létta lund. Hér eru þrír góðir réttir þar sem það kemur við
sögu.

Gelato-ís með súkkulaðibragði
1 lítri mjólk
125 g sykur
150 g suðusúkkulaði, niðurbrytjað
½ tsk. vanilludropar
Hellið mjólk, sykri og vanilludropum út í hentugan pott og hrærið saman, meðan hitnar á
hellu. Gætið þess að suðan komi ekki upp. Fjarlægið pottinn af hellunni um leið og sykurinn er bráðnaður. Hrærið niðurbrytjuðu suðusúkkulaði því næst saman við blönduna þar
til það hefur bráðnað. Leyfið blöndunni þá að
kólna og hellið henni síðan út í ísvél og frystið
samkvæmt leiðbeiningum frá framleiðanda.
Að svo búnu er hægt að bera ísinn fram.

Súkkulaðifondú
300 g suðusúkkulaði (eða
200 g dökkt
og 100 g ljóst
súkkulaði)
100 ml rjómi
1 tsk. vanilludropar
Hellið rjóma í lítinn pott.
Brjótið súkkulaðið í bita og
setjið út í ásamt vanilludropum. Hitið aðeins helluna og
hrærið vel og vandlega í þar til
súkkulaðið hefur bráðnað. Fjarlægið þá pottinn af hellunni og
haldið áfram að hræra í blöndunni. Hellið henni því næst í fondúpott sem búið er að
hita lítillega. Berið fram ásamt sérstökum fondúspjótum og niðurskornum og hreinsuðum ávöxtum, svo sem jarðarberjum, ferskjum, mangói og ananas.
Hægt er að bragðbæta sjálfa fondúblönduna með ýmsu móti. Bæta má út í: pekanhnetum, heslihnetum, möndlum, sírópi eða matskeið af kaffi.

Súkkulaðibúðingur

Taktu þátt!
Það eina sem þú þarft að gera er að

SAFNA 10
UMBÚÐUM
af gómsætu Prince Polo
smelltu þeim í umslag og sendu okkur
þú færð umslag á næsta sölustað Prince Polo
DREGIÐ Í HVERRI VIKU Í ÞÆTTI SIMMA & JÓA Á BYLGJUNNI
Fyrsti vikulegi útdráttur er 2. júlí og lokaútdráttur er 13. ágúst

Alltaf jafn gott!
*Gjafakort frá Íslandsbanka.

¼ bolli sykur
¼ bolli kakóduft (ósætt)
2 msk. maíssterkja
Smá salt
2 bollar mjólk
1 egg
120 g miðlungssætar
súkkulaðibitakökur
Fjórir bollar
Þeytið saman sykri, kakódufti, maíssterkju og salti í
potti. Blandið mjólk smám
saman út í á meðan hrært
er. Látið koma upp að suðu
og hrærið stöðugt í blöndunni í um þrjár til fimm mínútur, eða þar til blandan
þykknar. Fjarlægið þá pottinn af hellunni. Þeytið því
næst egg í skál og bætið
súkkulaðiblöndunni smám
saman út í. Brjótið kökurnar í bita og hrærið saman
við þar til þær hafa bráðnað og blandan er orðin slétt.
Hellið í ábætisglös eða bolla og
kælið. Hægt að bera fram með
þeyttum rjóma.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Ívar Örn Hanssen ivarorn@frettablaid.is.
s. 512 5429.
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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VÆNTINGAR HAFA ÁHRIF Á BRAGÐ
Orðspor svissnesks súkkulaðis hefur áhrif á skoðanir fólks á bragði þess. Þetta kemur fram
í nýrri rannsókn sem gerð var af Babson-háskóla í Massachusetts og birtist í Tímariti um
neytendarannsóknir.
Rannsóknin fór þannig fram að neytendum var talin trú um þeir væru að fara að fá sér bita
af svissnesku súkkulaði. Kunnu þeir betur við það heldur en þegar þeim var sagt að sami biti
kæmi frá Kína. Ef neytendum var sagt frá því eftir að þeir höfðu smakkað svissneska súkkulaðið
þá líkaði þeim betur hið kínverska.
Rannsakendur segjast hafa reiknað með þessum niðurstöðum vegna sterks orðspors Sviss á
sviði súkkulaðiframleiðslu. „Þegar þátttakendum var sagt að súkkulaðið kæmi frá Sviss fannst
þeim það ekki jafn gott og þeir bjuggust við. Á sama hátt gerðu þeir minni væntingar til
súkkulaðis frá Kína og fannst það því ekki eins vont,“ sagði Keith Wilcox, aðstoðarprófessor við
Babson háskóla.

HVÍTT SÚKKULAÐI
Hvítt súkkulaði á uppruna
sinn í Sviss og kom fyrst á
markað árið 1930 hjá Nestléverksmiðjunum. En úr hverju er
það? Jú, það er úr kakósmjöri,
sykri, mjólkurdufti og bragðefni
en í það vantar kakómassa eða
kakóþurrefni sem venjulegt
dökkt eða brúnt súkkulaði
inniheldur.
Dæmi eru um að í stað
kakósmjörs sé notuð önnur
jurtafeiti í hvítt súkkulaði en
bæði í Bandaríkjunum og
löndum Evrópusambandsins
þarf að minnsta kosti 20 prósent
af þyngd vörunnar að vera
kakósmjör til þess að mega
kallast súkkulaði.
Heimild:
www.visindavefurinn.is

HVERNIG GEYMA SKAL
SÚKKULAÐI
Fáum þykir ástæða til þess
að geyma súkkulaði en þær
aðstæður geta komið upp og
þá er ekki sama hvernig það er
gert.
Súkkulaði geymist best
á köldum, dimmum og
þurrum stað. Þó má ekki geyma
súkkulaði í kæliskáp né frysta
því þegar það er tekið út þéttist
loft og sest á molana. Í heitum
löndum er oft nauðsynlegt að
kæla eða frysta súkkulaði en þá
skal hafa það í loftþéttum umbúðum til að forðast rakaþéttingu. Bestu geymsluskilyrðin
eru við 15-16°C stiga hita og
má þannig geyma súkkulaði í
allt að ár. Einnig skal hafa í huga
að geyma súkkulaði alltaf innpakkað og fjarri annarri matvöru
því það tekur auðveldlega í sig
aðra lykt og bragð.

Með Betty
verður baksturinn
minnsti vandinn
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BÍLAR &
FARATÆKI

Nýtt Coleman Sedona 8feta, 2ja ára
ábyrgð, Truma miðstöð, ísskápur, omfl,
Sumar sprengja verð aðeins 1590þús.
kr, Húsinu er á staðnum,
TILBOÐ TILBOÐ !!! Chrysler Grand
Voyager Limited (Town & Country)
nyskr 09/2008 ek 34 þ.km 7 manna,
Leður, captain-stólar ofl Glæsilegt
eintak á frábæru verði 4190 þús

TILBOÐ 190.000.- 100% Visa/euro
lán COMBI CAMP . Árgerð 1990,Verð
250.000. Rnr.202392.

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

Audi A4 3,0 Quattro Wagon, árg.2002,
sjálfsk, 221hö, 4x4, leður, lúga, Bose
hljómkerfi, sportsæti omfl, Flottur bíll í
toppstandi, Ásett verð aðeins 1990þús.
kr, Rnr 115612, 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

Til sölu er Ford F150 2002, Bíll í góðu
standi Flott verð aðeins 890 þús.

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

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,

TILBOÐ TILBOÐ !!! Range Rover Sport
Supercharged 06/2006 ek 96 þ.km
umboðsbíll, hlaðinn búnaði verð
aðeins 4790 þús.

TOYOTA Avensis. Árgerð 2002, ekinn
146 Þ.KM sjálfskiptur.Flottur bíll á góðu
verði Verð 990.000. Rnr.192083.

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

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
http://www.isband.is

VW Golf Trendline árg 04/2007 ek 102
þ.km verð 1140 þús

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

TRAVEL LITE 900 ultra . Árgerð
2008, Pallhýsunum. -Húsið er með
gjörsamlega öllu sem hugsast getur
útdraganleg Hlið 2 Markísur Sólarsella
Edavél Sturta Sjónvarp Fætur með
rafmagni og fjarstýringu Skoðar Skipti
Verð 3.590.000. Rnr.133786.

11 feta Palomino

6,5 TURBO DÍSEL

CHEVROLET 2500 38” BREYTTUR.
Árgerð 1996, ekinn 159.þ km, 5 gírar,er
á 35” dekkjum,lítur sérstaklega vel út.
Verð 1.280.000. Rnr.244624.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

M.BENZ CLS 500 AMG. Árgerð 2006,
ekinn 33 Þ.KM Hlaðinn af búnaði
Skoðar Skipti Verð 7.300.000.
Rnr.152756.

Þarftu að kaupa
eða selja bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið.
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

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

PALOMINO Colt 9 fet 2005 með
fortjaldi, sólarsellu, ofl,ofl. Tilboðsverð
990þ !. Ásett 1350þ. Rnr.130434. Er á
staðnum upptjaldað !

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

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

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

FORD F350 crew 4x4 King Rance.
Árgerð 2008, ekinn 16 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. - Húðaður pallur Pallhús
Rafmagn í öllu Kubbur Loftpúðar að
aftan bakkmyndavél Bílinn er sem nýr
Verð 6.290.000. Rnr.111676

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

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

NOTAÐIR BÍLAR Á FRÁBÆRU VERÐI

TILBOÐ DAGSINS

TILBOÐ DAGSINS

TILBOÐ DAGSINS

SUBARU LEGACY SPORT SEDAN

PEUGEOT 206 S-LINE 1.4i
Nýskráður 6/2006, ekinn 50 þ.km, bensín, 5 gírar.

Nýskráður 7/2006, ekinn 114 þ.km, bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.350.000

Verð kr. 1.350.000

Verð kr. 1.390.000

Nýskráður 9/2006, ekinn 85 þ.km, bensín, sjálfskiptur.

Tilboðsverð kr. 1.950.000

NISSAN

TOYOTA

AYGO

Tilboðsverð kr. 1.080.000

HONDA

MICRA

HONDA JAZZ LS 1.4i

CR-V PANORAMA

HONDA

CR-V PANORAMA

Tilboðsverð kr. 1.050.000

NISSAN

X-TRAIL ELEGANCE

HONDA

ACCORD SPORT

Nýskráður 11/2007, ekinn 26 þ.km,
bensín, 5 gírar.

Nýskráður 3/2006, ekinn 26 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 10/2007, ekinn 34 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 4/2008, ekinn 72 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 6/2006, ekinn 123 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 9/2007, ekinn 83 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.490.000

Verð kr. 1.470.000

Verð kr. 3.690.000

Verð kr. 3.890.000

Verð kr. 2.350.000

Verð kr. 2.450.000

VOLVO

HONDA

SUBARU

C30

ACCORD SPORT TOURER
Nýskráður 6/2006, ekinn 41 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 10/2007, ekinn 40 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 6/2006, ekinn 67 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.150.000

Verð kr. 2.350.000

Verð kr. 2.890.000

Verð kr. 2.150.000

Nýskráður 3/2007, ekinn 79 þ.km,
bensín, 5 gírar.

IMPREZA SPORT

VOLKSWAGEN

JETTA COMFORT

ÓSKUM EFTIR BÍLUM Á SKRÁ, GÓÐUR SÖLUTÍMI FRAMUNDAN

Bílakjarnanum t Eirhöfða 11 tSími 551 7171 t notadir.bernhard.is
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Subaru Legacy ‘97 Station 5 gíra sk. 12
ekinn 236þ. cd fallegur og góður, verð
290þ. S: 896-8568.

Pallbílar

Reiðhjól

Hjólhýsi

Coleman Redwood árg. ‘08/00, 9,5 fet.
7 manna, sk.2013, Truma miðst.,220
v,kassi ofl. V.: 690 þ. s: 698-6021.

250-499 þús.

FELLIHÝSI TIL SÖLU

Til sölu Honda Accord ‘95. Tilboðsverð
280 þúsund kr. Uppl. í síma 896 7021.
Til sölu Astra Station ‘99. 16v. ásett
390 þús. tilboð 300þús. Uppl. í síma
896 7021.

500-999 þús.
LMC MÜNSTERLAND 560 D hjólhýsi,
2007, Markísa, Sólarsella,Grjótagrind.
Lítið notað hýsi og mjög vel með
farið. Verð 3.490 kr.Tilboð 2.950
þús Á staðnum. Vantar allar tegundir
ferðavagna á skrá. Mikið útipláss og
vaktað svæði.

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

Bílar til sölu

Fleetwood Yumba 91/2 fet, Sólarsella,
fortjald, miðstöð o.fl. Nánari uppl. í
síma: 899 6485.

Frábært verð!

Gullfalllegt Coleman tahos hús til sölu,
er í toppstandi. Uppl. 7719800 Verð
950.000, 100% lán á raðgreiðslum.

Til sölu er Ford F150 2002, verð aðeins
890þús. Uppl. veitir Jakob hjá www.
bill.is

Hef til sölu eldra Astral 390 hjólhýsi m.
svefnpláss f.2, á 300 þúsund. Þarfnast
aðhlynningar. s: 846-4510.

Sendibílar

MERCEDES-BENZ
E
230
AVANTGARDE!!Fallegur 1996, keyrður
240þkm. Leður, topplúga, sérútb
útdraganlegur leðurpoki fyrir skíði sem
gengur í gegn um bílinn. Verð að selja
strax V. 870 000. Sími 692 5569.
Til sölu mjög gott eintak af VW Polo
árg. 2005 ek.87 þús.km. Nýskoðaður,
nýsmurður og nýbúið að skipta um
bremsuklossa. Nagladekk fylgja.
Beinskiptur. Áhugasamir hafi samband
við Lilju s. 694 9880.

Kría Hjól

Alhliða hjólaviðgerðir - Sérsmíðum hjól
-Gerum upp hjól. Fagþjónusta á góðu
verði Kría Hjól - Hólmaslóð 2 s.534
9164. kriacycles.com
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Sumartilboð á kerrum

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

Nýja

Tjaldvagnar

Montana hústjald

Gríðarlega gott 6 manna hústjald.
Tjald fyrir fjölsk. sem vilja hafa rúmt í
kringum sig í útilegunni. Tjaldið er úr
segli og skiptist í fortjald og svefnálmu
með þremur herbergjum. Verð 39.900.
Ívar s. 615 4349.
Montana tjaldvagn til sölu árg. ‘03.
Svefnrými fyrir 4. Geymslukassi
,yfirbreiðsla og eldavél fylgja. Verð 380
þús. uppl. s: 896 0555

Húsbílar

1-2 milljónir

Til sölu wv póló árg. 2004 ek. 99 þús.
skoðaður 12 3/dyra toppbíll verð 690
þús. gsm 868 2352.

Fellihýsi Viking árg ‘97. Lítur vel út. Verð
430 þús. Sími 554 1516.

Vinnuvélar

Toyota Yaris 3 d. árg. 2006 ekinn 70
þús. Einn eigandi. Ásett verð 1.190 þús.
Stgr.afsl. Uppl. 693-5012.

Walker Esprit 1005

Fortjald fyrir hjólhýsi mjög lítið notað. A
mál 1005 passar á hjólhýsi ca. 5,60m.
Verð kr. 250þús. kostar nýtt 400þús.
Uppl. í síma 893 6994.

Bílar óskast
Húsbíll Ford Transit dísel ‘02. Sk’12.
Ný innrétting, eldavél, vaskur, gashitari,
220w. Ísskápur, klósett. Ný dekk. Uppl.
í s 892 0066.

Vilt þú komast 1.100 km
á hverjum tanki?

Peugeot 406 2.0 dísel, árg. ‘99
(2000), 299 þ.km. Eyðir 5-6. Sk.
athugasemdalaust til jan 2013. Topp
viðhald Mjög góður bíll. Verð 590 þús.
S: 661-6800.

Er með fallegann Benz E200 ‘05. +
2millj. Óska eftir Land Cruiser VX,
Pajero eða sambærilegum. Uppl. 8963812.

ÓSKA EFTIR SUBARU
STATION

Legacy, forester, imprezu! ekki eldri en
‘96 má þarfnast smá lagfæringa, fyrir
0-300 þús .stgr! s. 691 9374.

Bíll óskast
á 25-250þús.

M Bens árg. ‘87 309D ekinn 450þ.
innréttaður 2010 uppteknir spíssar og
altenator selst skoðaður 2012 Bifreiðagj
falla niður um áramót Verð 800þ. Uppl.
í síma 864-8248.

Kerrur

Til sölu mjög lítið notað og mjög
vel með farið hjólhýsi. Nýtt fortjald,
gashitari, kojur ofl. Verð 990 Þ.
Uppl:691-4740.

Fellihýsi

Slátturtraktor

Westwood slátturtraktor til sölu.
Slátturbreidd 140 cm. 20 hp. Uppl. í
síma 777 9543.

Bátar

Mótorhjól

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

Ford Focus trend 2005, ek 108 þús,
lán 1200 þús, 22 þús mánaðagreiðslur.
Ný nýjar bremsur og klossar, 4 ný
heilsárdekk. s 6946040,Berglind

7 m bíll óskast en 5 m station kemur
til greina. Stgr í boði. 8968959 og
afiheimir@simnet.is

Erum með mikið úrval af kerrum
á staðnum tilbúnar til afhendingar,
skoðið heimasíðuna. Verð frá 155.000
kr. fyrir 750 kg. Þýska úrvalskerru. www.
topplausnir.is Lyngás 8, Garðabæ. s:
517 7718.

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

Jeppar

til sölu aupa ob 250cc árg. 2009 ek.
480 km skoðað 2013 topp hjól verð
285 þúsund gsm 868 2352.

Coleman Taos 8 fet,4-6 manna, árg.
98,miðst,fortjald,sólarsella ofl.Mjög
góður vagn. V.595 þús s: 612-6130.

Vespur

Ford F 150 Lariat árg. 2005 ekinn 121Þ.
km. Einn með öllu. Og Starcraft Pine
Mountain Pallhús árg. 2006. WC stór
hurð. Flott hús. ATH öll skipti. Selst
saman eða sér. S. 898 2811.

Grand Cherokee 1993, ekinn 160.000
km. 32 tommu dekk. Skoðun 2012.
Verð 320 þ. uppl. 661 8723.

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

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

Til sölu

Rockwood freedom 1980. ‘07 árg. Lítur
vel út. Ásett verð 1590 þús. 1450 þús.
staðgr. Ekkert ákvílandi. Uppl. í síma
777 9200.

Vantar bát í viðskipti

Sægarp ehf í Grundarfirði vantar
bát til að veiða beitukóng í gildrur í
Breiðafirði. Þarf að geta byrjað strax.
Upplýsingar í síma 892-9360

Hjólbarðar
Þarftu að láta hjólastilla
bílinn?

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

Við notum fullkomna hjólastillitölvu.
Fullkomin
smurstöð,
fullkomið
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði.
Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla.
Dráttarbeisli í Primera ‘98, Elantra ‘98,
Almera ‘98. S. 896 8568.

Varahlutir

Sumarhús í landi Vatnsenda í Skorradal til sölu.
Húsið er 63 ferm., byggt 1993-94, stofa, borðkrókur í eldhúsi,
sólstofa, tvö svefniherbergi, svefnloft og útigeymsla. Landið er mjög
kjarrivaxið og skjólgott. Draumaútsýni yfir Skorradalsvatn
og Skarðsheiðina. Selst með innbúi. Verð 17,5 m.
Upplýsingar í síma 897 7121.

Fleetwood Evolution E1
9,5 ft.

Vagninn er árg. 2006 í topp standi.
Loftpúðafjöðrun, sólarsella, Vebasto
gasmiðstöð, 2 gaskútar,12 og 230 volt,
2ja ára stórt fortjald, heitt vatn, salerni,
tengdamömmubox o.s. fr. Tilboðsverð
1850 þús. Uppl. í síma 869 1122.
Til sölu viking fellihýsi árg. ‘98, hlaðið
auka búnaði. Uppl. í s. 897 0844.

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

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

ÞJÓNUSTA

Hreinsa þakrennur og tek að mér ýmis
smærri verkefni. Uppl. í s. 847 8704 eða
manninn@hotmail.com

Tölvur

Bókhald
Pípulagnir

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

Faglærðir Píparar

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

Málarar

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is
Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata
97, Impreza 99 og Skoda felicia 99,
Peugeot 306 99, 206 og 406 ST. Nissan
Almera 97, Ford 250 99, Megane 01.
Opel Vectra ‘98, Baleno ‘98. Kaupi bíla
til niðurrifs. Sími 661 5270.
Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir.
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892
7852.

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

Hreingerningar
Vy-þrif ehf.

Búslóðaflutningar

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

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

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

Flísalagnir - Múrverk
Getum bætt við okkur verkum í
flísalögnum, múrverki og
múrviðgerðum.

Húsaviðhald

Garðyrkja

Áratuga reynsla og vönduð
vinnubrögð
Tímavinna og tilboð

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

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

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

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

Nudd
EXCLUSIVE!!! HIGH LEVEL FULL BODY
MASSAGE! Reykjavik/ downtown
anytime! 8665039
THE BEST!!! LUXURY WHOLE BODY
MASSAGE IN DOWNTOWN ANY TIME!!
24/7 s 8570740

THE BEST!!!!

Whole Body Massage in Reykjavik Any
Time 7759441

Nudd

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

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

Til sölu

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.
Kaupum bíla niðurrifs og uppgerðar.
Opið 09-18 og lau. 10-14.

30% afsláttur
af kaststángarsettum
hjólum og kaststöngum
fram að
Verslunarmannahelgi.

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.

Frábært verð

Trjáklippingar

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

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Glæsibær 545-1500

Sumarsprengja

á nýjum Coleman fellihýsum!

Nú er tækifæri til að stökkva á nýtt Coleman fellihýsi á einstöku tilboði

Sedona

Cheyenne

Verð áður: 2.190.000 kr.
Sumarsprengja: 1.590.000

Verð áður: 2.690.000 kr.
Sumarsprengja: 1.990.000

kr.

Útborgun: 477.000 kr.
Afborgun í 84 mán: 18.000 kr. á mán.

E1 Off Road
kr.

Útborgun: 597.000 kr.
Afborgun í 84 mán: 23.000 kr. á mán.

Coleman fellihýsin eru öll mjög vel útbúin með Truma miðstöð, ísskáp,
220V rafmagni, gashelluborði og 2ja ára ábyrgð.
70% fjármögnun í allt að 7 ár.
Veldu fyrsta flokks fellihýsi - Coleman er þekkt fyrir frábær gæði!
Glæsilegur sýningarsalur - komdu og skoðaðu!

Verð áður: 2.960.000 kr.
Sumarsprengja: 2.290.000

kr.

Útborgun: 687.000 kr.
Afborgun í 84 mán: 26.000 kr. á mán.

Sérstaða Coleman fellihýsanna er:
Coleman hefur einstakan öndunardúk í öllu húsinu sem
bindur ekki inni hita og raka
Coleman hefur upplyftibúnað sem er úr ryðfríu stáli sem
ekki þarf að hylja, vernda eða setja stoðstöng við
Gæði Coleman fellihýsanna endurspeglast í langri endingu
sem hefur gert Coleman fellihýsin einstök í endursölu

Íslensk-Bandaríska ehf - Þverholt 6, 270 Mosfellbæ - S. 534-4433 - Opið virka daga 10-18.00 - Lokað um helgar - www.isband.is
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Spádómar

Veitingamenn athugið! Til sölu er
notaður Merrychef turbo ofn Ec 401 á
aðeins 170þús. s. 892-0807.

Önnur þjónusta

KEYPT
& SELT

Ísskápar, þvottavélar á 10-30þ,
þurrkarar á 20-30þ, uppþvottavélar á
20-25þ, örbylgjuofn á 4þ, og Subaru
‘97. S. 896 8568.

Til sölu

TANTRA MASSAGE

Óskast keypt

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

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.

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

ÚTSALA, ÚTSALA!! 15-70% afsláttur.
Verslunin Emilía Bláu húsin Faxafeni s:
588-9925 emilia.is

HEILSA

Flug

Kaupi gull !

Miðla til þín, því sem
þeir sem farnir eru segja
mér um framtíð þína.
Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150

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

Heilsuvörur
Árangur með Herbalife í yfir 30 ár.
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Fæðubótarefni
Óska eftir kaupa rafmagns hitakút 60
lítra. Upplýsingar í síma 864 2940.

Verslun

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

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

HEIMILIÐ
Dýrahald

Nudd
NUDD - FÓTAAÐGERÐIR
- DETOX

Líkamsræktarstöðvar og Íþróttahús.
PRO dúkar fyrir hlaupabretti. GSM 666
1025.

Allt sem þú þarft

FORSÍÐA

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

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.

LÍFIÐ

Hreinræktaðir Am. Cocker spaniel
hvolpar til sölu, verða afhendir
um miðjan ágúst, með ættbók og
örmerktir. Frekari uppl. í 8923502 Inga.

UMRÆÐAN

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

Fáðu Vísi í símann!

Má bjóða ykkur meiri Vísi?
Meira úrval afþreyingar, frétta og myndskeiða í topp–upplausn með greiðara og
einfaldara aðgengi fyrir allar tölvur og farsíma. Horfðu, hlustaðu og fylgstu með
öllu því sem gerist, hvar og hvenær sem er á Vísi.
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar,
meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á Vísi.

Meiri Vísir.

ÞRIÐJUDAGUR 26. júlí 2011
Hreinræktaðir miniature-Schmauzer
hvolpur til sölu, einn eftir af 7
systkinum, rakinn er með ættbók frá
HRFÍ, örmerktur og heilsufarsskoðaður.
S: 861-1552
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geymslur.com

Atvinna

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

www.geymslaeitt.is

HÚSNÆÐI

"IFVÁLAVIRKI ËSKAST

Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð.
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald,
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S:
564-6500

4RAUST BÅLAVERKST¾ÈI ËSKAR EFTIR BIFVÁLAVIRKJA TIL
STARFA Å 2EYKJANESB¾
'OTT STARFSUMHVERFI OG ÎRUGGUR VINNUVEITANDI
5MSËKNIR SENDIST ¹ BOX FRETTIS MERKT bBIFVÁLAVIRKIm

Húsnæði í boði

ATVINNA
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

&R¹ +VENNASKËLANUM Å 2EYKJAVÅK
-ATR¹ÈUR KOKKUR EÈA MATART¾KNIR
Geysir - Bistró
Aðalstræti 2
Erum að leita af rösku og
duglegu starfsfólki í uppvask
hjá okkur.
Ekki yngri en 18 ára.
Upplýsingar veitir Helga í síma
517 4300

Ódýr gisting

Fallegar hótel íbúðir í Hafnarf. til leigu til
lengri eða styttri tíma. Allur búnaður og
internet. Uppl: 899 7004.

Íb. í Hfj. Eskivellir

Tvær 4. herb. lausar strax. og ein 2.
herberja (laus fyrsta sept). glæsilegar
íb. Langtímaleiga uppl. 699 5532 Agnar.
Lítil íbúð til leigu í Grb. Hægt að koma
að skoða eftir kl 16 í dag. Uppl. í s.
866 2964
Góð 90fm.,2-3 herb. íbúð í Bakkaseli,
Seljahverfi. Jarðhæð í raðhúsi. Eingöngu
1-3 í heimili. Leiga 87Þ. Trygging 160Þ.
S. 696-5898
Skemmitleg ca. 55 m2 2ja. herb. íbúð
á jarðhæð til leigu í einbýlishúsi í
Seljahverfi. Stofa með eldhúskrók,
rúmgott svefniherbergi, klósett með
sturtu og afnot af sameiginlegu
þvottahúsi. Einungis skilvísir,reglusamir,
reyklausir einstaklingar koma til greina.
Leiga 80.000 kr. + hiti og rafmagni
10.000 kr. Trygging 90.000 kr. Meðmæli
skilyrði. Áhugasamir hafið samband í
897 7172.

Tilkynningar

Atvinna í boði

NCS óskar eftir starfsfólki í aukastarf
í afgreisðslu á kvöldin og um helgar.
20ára og eldri með hreint sakavottorð.
Aðeins Íslenskumælandi. Umsóknir á
http://ncs.is/job
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
Starfsmaður óskast í heildverslun og
einnig í verslun á Laugavegi með skart
og fylgihluti. Æskilegur aldur 20-35 ára.
Uppl. í s. 691 7976.
Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun.
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.is/
einar
Bílstjóri óskast í dagvinnu frá 12-18 alla
virka daga. Mjög góð laun í boði og bíll
til umráða. Fyrirspurnir óskast í síma
847-2389 - Kjartan.

,AUST ER TIL UMSËKNAR STARF KOKKS EÈA MATART¾KNIS VIÈ
SKËLANN N¾STA SKËLA¹R  
3KËLINN TEKUR Ö¹TT Å VERKEFNINU b(EILSUEFLANDI FRAM
HALDSSKËLIm OG ÖARF MATR¹ÈUR AÈ VINNA AÈ ÖVÅ VERKEFNI
MEÈ FRAMBOÈI ¹ HOLLUM OG GËÈUM MAT %INNIG ÖARF
MATR¹ÈUR AÈ HAFA ÖJËNUSTULUND OG VERA LIPUR Å SAM
STARFI OG SAMSKIPTUM 6INNUTÅMINN ER DAGVINNA
¥ SKËLANUM VERÈUR NÕTT MÎTUNEYTI
5MSËKNIR ¹SAMT UPPLÕSINGUM UM MENNTUN OG FYRRI
STÎRF BERIST SKËLANUM AÈ &RÅKIRKJUVEGI  5MSËKNAR
FRESTUR ER TIL  ¹GÒST NK %KKI ÖARF SÁRSTAKT UMSËKNAR
EYÈUBLAÈ 2¹ÈNINGARTÅMINN ER FR¹  ¹GÒST NK EÈA
EFTIR SAMKOMULAGI ,AUNAKJÎR ERU SKV +JARASAMNINGI
3&2 OG STOFNANASAMNINGI SKËLANS
3KËLAMEISTARI VEITIR N¹NARI UPPLÕSINGAR Å
SÅMA  
3KËLAMEISTARI
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

MEIRA SJÓNVARP

4ILKYNNING UM AFTURKÎLLUN
STARFSLEYFA FJ¹RM¹LAFYRIRT¾KJA
'LITNIR BANKI HF
&J¹RM¹LAEFTIRLITIÈ HEFUR AFTURKALLAÈ STARFSLEYFI 'LITNIS BANKA HF KT
  SEM VIÈSKIPTABANKA ÖAR SEM KVEÈINN HEFUR VERIÈ UPP
ÒRSKURÈUR UM SLIT FYRIRT¾KISINS SKV 8)) KAFLA LAGA NR  UM
FJ¹RM¹LAFYRIRT¾KI SBR  TÎLUL  MGR  GR SÎMU LAGA
+AUPÖING BANKI HF
&J¹RM¹LAEFTIRLITIÈ HEFUR AFTURKALLAÈ STARFSLEYFI +AUPÖINGS BANKA HF KT
  SEM VIÈSKIPTABANKA ÖAR SEM KVEÈINN HEFUR VERIÈ UPP
ÒRSKURÈUR UM SLIT FYRIRT¾KISINS SKV 8)) KAFLA LAGA NR  UM
FJ¹RM¹LAFYRIRT¾KI SBR  TÎLUL  MGR  GR SÎMU LAGA
!FTURKÎLLUN STARFSLEYFA FRAMANGREINDRA AÈILA MIÈAST VIÈ  JÒLÅ 

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.

6ERKALÕÈSFÁLAGIÈ (LÅF

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

2EYKJAVÅKURVEGI   (AFNARFJÎRÈUR 3ÅMI   &AX   .ETFANG HLIF HLIFIS

Fasteignir

&ÁLAGSFUNDUR

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

FASTEIGNAMARKAÐURINN

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

Óskum eftir
langtímaleigu

TILKYNNINGAR
Einkamál

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

3ËLVALLAGATA 

Óskum eftir góðri 3-4 herb. íbúð til
langtímaleigu á höfuðborgarsvæðinu.
Erum reyklaus, reglusöm og skilvís.
Uppl. í síma 893 6994.

&UNDUR VERÈUR HALDINN ÖRIÈJUDAGINN  JÒLÅ 
KL  Å 3KÒTUNNI (ËLSHRAUNI  (AFNARFIRÈI
&UNDURINN ER FYRIR Ö¹ STARFSMENN SEM STARFA UNDIR
KJARASAMNING 6ERKALÕÈSFÁLAGSINS (LÅFAR VIÈ SAMNINGA
NEFND 3AMBANDS ÅSLENSKRA SVEITAFÁLAGA SS Å LEIK OG
GRUNNSKËLUM VIÈ R¾STINGAR OG HEIMAÖJËNUSTU Å
¹HALDAHÒSI OG VATNSVEITU OFL

JA p RA HERB RISÅBÒÈ

/0)¨ (²3 ¥ $!' &2 +,  

$AGSKR¹

Sumarbústaðir

/
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 +YNNING ¹ NÕGERÈUM KJARASAMNINGI

¨
(

 ®NNUR M¹L

²3
3TJËRN 6LF (LÅFAR

"JÎRT JA p RA HERB RISÅBÒÈ Å ÖESSU FALLEGA STEINHÒSI VIÈ 3ËLVALLAGÎTU
3AMLIGGJANDI BJARTAR STOFUR MEÈ STËRUM KVISTI  RÒMGËÈ HERBERGI 'EYMSLURIS
MEÈ GLUGGUM YFIR ÅBÒÈ SEM H¾GT V¾RI AÈ NÕTA UNDIR HERBERGI EÈA TIL AÈ AUKA
LOFTH¾È ÅBÒÈARINNAR $RENLAGNIR ERU NÕLEGAR SEM OG RAFLAGNIR OG TAFLA
-IKIÈ ÒTSÕNI ER FR¹ ÅBÒÈINNI YFIR BORGINA OG ÒT ¹ SJËINN 6ERÈ   MILLJ
¥BÒÈIN VERÈUR TIL SÕNIS Å DAG ÅBÒÈ MERKT  6%2)¨ 6%,+/-).

Kamínur,
Kynningartilboð
Áttu sumarbústað eða ertu með
verönd heima hjá þér? Kamína
er framtíðar eign og fallegur
gripur við sumarbústaðinn eða
á veröndina. Verð frá 45.000.http://facebook.com/kamínur.
tilsolu
Kamína er fallegur kostur til
að vera með hita úti við og
hitar Kamína vel frá sér.

Þrastarimi 4
800 Selfoss
Stórt og íburðarmikið einbýlishús

Stærð: 217,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1991
Fasteignamat: 28.600.000
Bílskúr: Já

Bær

Bókið skoðun í síma 8648090

www.buslodageymsla.is

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

-AT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM ATHUGUN
3KIPULAGSSTOFNUNAR
6EGAGERÈIN HEFUR TILKYNNT TIL ATHUGUNAR 3KIPULAGSSTOFNUNAR
FRUMMATSSKÕRSLU UM VEGAGERÈ ¹ 6ESTFJARÈARVEGI MILLI %IÈIS Å 6ATTARFIRÈI
OG ¶VER¹R Å +J¹LKAFIRÈI 2EYKHËLAHREPPI OG 6ESTURBYGGÈ
4ILLAGA AÈ OFANGREINDRI FRAMKV¾MD OG SKÕRSLA UM MAT ¹ UMHVERFIS
¹HRIFUM HENNAR LIGGUR FRAMMI TIL KYNNINGAR FR¹  JÒLÅ  TIL
 SEPTEMBER  ¹ EFTIRTÎLDUM STÎÈUM  B¾JARSKIRFSTOFU
2EYKHËLAHREPPS B¾JARSKRIFSTOFU 6ESTURBYGGÈAR Å ¶JËÈARBËKHLÎÈUNNI
OG HJ¹ 3KIPULAGSSTOFNUN &RUMMATSSKÕRSLAN ER AÈGENGILEG ¹ HEIMASÅÈU
6EGAGERÈARINNAR WWWVEGAGERDINIS

Sumarhús á Seyðisfirði til leigu.
Viku í senn, hægt að sjá nánar á
facebook-sumarhús á Seyðisfirði. Laust
í Ágúst. Uppl. 895 4948 & 846 1206.

Geymsluhúsnæði

6ESTFJARÈARVEGUR MILLI %IÈIS Å
6ATTARÙRÈI OG ¶VER¹R Å +J¹LKAÙRÈI

Verð: 39.900.000

Fallegt einbýlishús í barnvænu hverfi. Húsið er timburhús klætt með múrsteini. Nýlegt stallað járn á
þaki. Viðhald hússins mjög gott m.a. nýtt gler, nýjar innihurðir og fataskápar. Fallegur garður og
steypustimpluð stétt með snjóbræðslu. Innra skipulag: Forstofa, forstofusalerni, fjögur góð herbergi og
fimmta herbergið tekið af bílskúr en auðvelt að breyta til baka í upphaflegt form. Rúmgóð stofa með
uppteknum loftum, sjónvarpshol og eldhús með nýlegri innréttingu. Rúmgott baðherb. SKIPTI SKOÐUÐ

Snorri
Lögg. fasteignasali
8648090
ss@remax.is

!LLIR HAFA RÁTT TIL AÈ KYNNA SÁR FRAMKV¾MDINA OG LEGGJA FRAM
ATHUGASEMDIR !THUGASEMDIR SKULU VERA SKRIFLEGAR OG BERAST EIGI SÅÈAR EN
 SEPTEMBER  TIL 3KIPULAGSSTOFNUNAR ,AUGAVEGI   2EYKJAVÅK
¶AR F¹ST ENNFREMUR N¹NARI UPPLÕSINGAR UM MAT ¹ UMHVERFIS¹HRIFUM
"IRT SAMKV¾MT LÎGUM UM MAT ¹ UMHVERFIS¹HRIFUM NR 
MSB
3KIPULAGSSTOFNUN
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krossgáta
2

1

6

7

3

4

5

8

9

10

12

LÁRÉTT
2. feikn, 6. þys, 8. þrá, 9. skilaboð, 11.
drykkur, 12. lufsa, 14. þátttakandi, 16.
pípa, 17. svívirðing, 18. óðagot, 20.
skammstöfun, 21. auma.

11

LÓÐRÉTT
1. unaður, 3. kusk, 4. ástir, 5. atvikast,
7. fagurgali, 10. dreift, 13. taug, 15.
innyfla, 16. iðka, 19. tvö þúsund.

13

14

Aldrei aftur Útey
BAKÞANKAR
vað gera unglingar og ungt fólk í
sr. Sigurðar
sumarbúðum um mitt sumar? Tala
Árna saman, hlæja, ræða málin, njóta lífsins. Og
Þórðarsonar svo er þetta tími upplifana, hrifningar og að

H

verða ástfanginn.

ÚTEY ER á einu dásamlegasta svæði
Noregs. Eplaakrarnir við Tyrivatnið eru
sannarlega heillandi. Systir mín og fjölskylda býr í nágrenninu og bátalægi þeirra
er rétt við Útey, sem Verkamannaflokkurinn á. Systir mín fer með gesti sína á þetta
svæði unaðar og dásemda. Þegar ég var við
bryggjuna í Útey hugsaði ég um hvað svona
eyja væri góður vettvangur fyrir lífsmótun
fólks til framtíðar.

15

LAUSN
17

19

20

LÁRÉTT: 2. glás, 6. ys, 8. ósk, 9. sms,
11. te, 12. tjása, 14. aðili, 16. æð, 17.
níð, 18. fum, 20. fr, 21. arma.

18

LÓÐRÉTT: 1. lyst, 3. ló, 4. ástalíf, 5.
ske, 7. smjaður, 10. sáð, 13. sin, 15.
iðra, 16. æfa, 19. mm.

16

21

SVO VARÐ heimsendir í þessari paradís,
sem djöfull læddist inn í. Þegar sprengjan
sprakk í Ósló héldu flestir, að óður múslimi
hefði unnið hryllingsverkið. En hið illa
kom ekki að utan heldur að innan. Hinn
illi var ekki aðkomumaður heldur innfæddur. Forsætisráðherra Noregs
endurómaði amerískan talshátt og
sagði verknaðinn vera heigulsverk. Það er rangt því sprenging og
fjöldamorð er fremur æði haturs.

Jákvæðar
fréttir fyrir
sumarið

AÐ BAKI djöfulskapnum er ótti,
sem beinist að öllu því sem er öðruvísi: Ótti við aðrar lífsskoðanir, litarhætti, öðruvísi menningu og fólk. Ótti

elur af sér hatur og hatur gengur alltaf í lið
með dauðanum. Ofbeldið á sér því stefnu,
berst gegn opnu samfélagi umhyggju og
samhjálpar. Illvirkin eru atlaga gegn framtíð, sem umfaðmar ríkidæmi margra kynþátta og samvinnu menningar, átrúnaðar og
fjölbreytileika. Hinn norski fjöldamorðingi
er ekki ruglaður byssukall, heldur maður
sem fyrirlítur öðruvísi fólk og hatar fjölbreytileika. Hann reynir að fyrirbyggja, að
ólíkt fólk með mismunandi trú og sið geti
búið saman í friði og jafnvel orðið ástfangið
hvert af öðru.

SPRENGINGIN í Ósló og fjöldamorðin
vega að gildum, trú, menningu og stefnu
norrænna þjóða. Við erum öll Norðmenn
þessa sorgardaga. Eigum við að leyfa höggbylgjunni frá Ósló að hræða eða skothríðinni í Útey að beygja okkur? Nei. Mæður
og feður, sem gáfu börnum sínum gildi,
elsku og framtíð, fóru til að sækja lík barna
sinna. Glæpur var unninn á þeim, norsku
þjóðinni en líka okkur – öllum. Hatrið réðst
gegn ástinni. Látum ekki ungt fólk deyja
til einskis, heldur heiðrum það með því
að treysta samfélagsfriðinn. Mætum ótta
með trausti. Hvikum ekki frá uppeldi fólks
til menningarlegrar og trúarlegrar fjölbreytni. Ræðum opinskátt eðli hatursins.
Leyfum lífinu að lifa. Til forna var sagt:
Aldrei aftur Masada. Gegn hatri nútíma:
Aldrei aftur Útey.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Þú færð Fréttablaðið
á 12 stöðum á Suðurnesjum.
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.

Í næstu
viku:

kynnir:

Fyrrverandi
leikmenn

Hræðilegir

Stoke

höfuðáverkar

með

hár

úr
1. deildinni

á rassinum

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

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

Fjöldi lausasölustaða á Suðurnesjum
N1 þjónustustöð, Aðalstöðinni,
Keflavík
10-11, Keflavík
N1 verslun, Keflavík
Olís, Básinn, Reykjanesbæ
Samkaup Strax, Reykjanesbæ
10-11, Leifsstöð
Eymundsson, Leifsstöð
Tíu ellefu Hraðkaup, Reykjanesbæ
Nettó, Grindavík
Samkaup Strax, Sandgerði
Samkaup Strax, Garði
Bónus, Fitjum, Njarðvík

Merki um heimsendi
Mér finnst
kvikmyndatónlist 50
Cent fín, en fyrri verk
hans eru miklu
meira krefjandi.

Sammála.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Ég veiddi
þennan eftir að
ellefta barnið
mitt fæddist.

Það fá allir afmælisblöðru*
á sölustöðum Fréttablaðsins
um land allt.
■ Barnalán
Hvað Bara að athuga.
ertu að
gera?
*Meðan birgðir endast

Allt sem þú þarft

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Mér finnst mikilvægt
að huga að
ytra útliti.

Hver er stelpan hennar
mömmu?
hah? búbú baba bíbí!

stefánsson & stefánsson

EF ÞÚ SÆKIR
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SÝNINGIN LÝÐVELDIÐ Í FJÖRUNNI opnar í samkomuhúsinu Gimli
á Stokkseyri laugardaginn 30. júlí klukkan 14. Sýningin er hluti af eins konar
sýningargjörningi sem spannað hefur sex sýningar í fimm sveitarfélögum.

menning@frettabladid.is

Sköpun sem nær yfir land og sjó
Danska djasssöngkonan
Cathrine Legardh og saxófónleikarinn Sigurður
Flosason halda tónleika í
Norræna húsinu í kvöld
klukkan átta í tilefni af
útkomu geisladisks þeirra
Land & Sky.

KONAN MEÐ OPNA FAÐMINN Lífshlaupi
Ingibjargar Jónsdóttur eru gerð skil í
nýútkominni bók.

Lífshlaup Immu
á Hernum
Konan með opna faðminn nefnist nýútkomin bók. Hún hefur að
geyma æviminningar Ingibjargar
Jónsdóttur sem gekk undir heitinu
Imma og lifði og starfaði innan
Hjálpræðishersins frá unga aldri
fram á elliár, bæði hér á Íslandi og
í nágrannalöndunum.
Sigríður Hrönn Sigurðardóttir
guðfræðingur skráði sögu Immu
sem byggð er á viðtölum við hana
sjálfa, ættingja, vini og aðra sem
þekktu konuna með opna faðminn.
Útkoman er lifandi og persónuleg
frásögn.
Hér er gripið niður í bókina á
bls. 66 þar sem Einar og Inger
Höyland segja frá gestrisni Ingibjargar og Óskars manns hennar.
„Þegar við litum við hjá þeim
eftir samkomur sátu alltaf einhverjir í stofunni. Fólki frá öllum
þjóðum og á öllum aldri leið vel
heima hjá þeim. Imma var stöðugt með kaffikönnuna á lofti og ef
hún átti ekkert með kaffinu fundum við óðara ilminn af nýbökuðum pönnukökum. Og við töluðum og hlógum langt fram á nótt.
Það var erfitt að slíta sig frá gleðskapnum.“
- gun

„Ég syng um allt,“ segir Cathrine
Legardh söngkona spurð um tónleika þeirra Sigurðar Flosasonar
saxófónleikara í Norræna húsinu í kvöld. „Það er heilmikið um
land og himin, vinda og skóga, líf
og ást. En ekki endilega þessa ást
sem kemur fyrir í mörgum lögum,
heldur ást til mannkynsins, til
alheimsins, náttúrunnar og þess
að vera til.“
Tilurð laganna má rekja til þess
að Cathrine og Sigurður kynntust
í djassbúðum í Danmörku sumarið 2009. Hún varð svo hugfangin
af tónlist sem hann og Kristjana
Stefánsdóttir höfðu samið að hana
fór sjálfa að langa til að setjast
niður við textasmíðar. Þegar Sigurður stakk síðan upp á því að hún
sendi sér ljóð eða lagatexta lét hún
ekki segja sér það tvisvar. Samstarfið fór fyrst fram í gegnum
símalínur og ljósleiðara. Sigurður
sendi alltaf lagasmíðar um hæl
og segir Cathrine þá einhverja
sprengingu hafa orðið í sköpunarkrafti sínum.
„Á hálfu ári vorum við komin
með tuttugu lög. Ein ástæðan
fyrir því að þetta gekk svona vel
var að ég festist á Íslandi þegar
Eyjafjallajökull fór að gjósa. Ég
dýrka Ísland þar sem ég ólst upp
í snjónum í Noregi og leita í öfgar.
Danmörk er fín, liggur svona miðsvæðis og þar er hvorki of heitt
né kalt,“ segir Cathrine sem á
líka ættir að rekja til Svíþjóðar
og Noregs og talar og syngur á
norsku, sænsku auk móðurmálsins dönsku.
Íslandsdvölin setur sitt mark á
Land & Sky. Í einu laginu, Vulk-

SYNGUR UM ALLT „Hey, dancer of The dark!” mun Cathrine legardh syngja í kvöld.

an, má til dæmis lesa eftirfarandi
línur: „Jeg har haft en vulkan
boende i mig / Den har boblet og
sydet, den har raset på min vej.“
Í ljós kemur að Cathrine er
ekki ókunn textagerð þar sem
hún starfaði lengi vel sem blaðamaður, lauk kennslufræðum og
kenndi tónlist. Þar á undan varði
hún tveimur árum í nám í hagfræði. Ekki eru mörg ár síðan hún
sagði upp starfi sínu sem kennari
og fann út í samráði við lífsþjálfara og sálfræðing að hana langaði
til að helga líf sitt tónlistinni. Nú
hefur hún fundið skáldið í sér og
ætlar sér ekki að gera neitt annað.

„Ég er stórt barn, inni í mér er
lítið frekjubarn sem vill ekki fara í
burtu. Ég hef að vísu gengið til sálfræðings síðan ég var nítján ára,“
segir hún og hlær kvikindislega.
Cathrine segist alltaf hafa verið
á varðbergi gagnvart fullorðnu
fólki en sér hafi liðið vel við að
skrifa djass fyrir börn. „Fullorðið fólk er svo gagnrýnið, gáfað og
viturt. En þegar ég hitti Sigurð
Flosason hugsaði ég að nú væri
gott tækifæri til að semja fyrir
fullorðna,“ útskýrir hún.
Rödd Cathrine er margbreytileg, getur verið sæt og ljúf en líka
hrjúf og sterk og allt þar á milli.

FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Hún lýsir dagskránni í kvöld þannig að sum lögin hljómi hefðbundin
en önnur framsækin, nokkuð verði
um swing og bossanova. „Nokkur
lög hljóma furðulega en flest eru
melódísk. Ég hef heyrt hlustendur segja að upplifunin sé eins og
að vera í ævintýri, tónlistin sé
full af alls konar litum. Því miður
syng ég ekki á íslensku í kvöld, ég
reyndi að æfa eina þýðingu en er
ekki tilbúin. Kannski næst þegar
ég kem,“ segir Cathrine og af efasemdarsvipnum á andliti hennar
má ráða að hún hefur þegar æft
sig á íslenskum framburði.
nielsg@365.is

Verðhrun á tjöldum
20% til 50 % afsláttur
Mikið úrval af
tjöldum.
Fjölskyldutjöld með
3000 mm vatnsheldni
Áfastur botn,
pöddufrí tjöld

Sem dæmi, fjölskyldutjöld:
Boston 300 - 30% afsl.
Boston 400 - 30% afsl.
Boston 400
útlitsgölluð - 50% afsl.
Boston 500
útlitsgölluð -50% afsl.

Í s le n s k u
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Takmarkað magn
Fyrstir koma fyrstir fá
Faxafeni 8

//

108 Reykjavík

//

Sími 534 2727

//

e-mail: alparnir@alparnir.is

//

www.alparnir.is

ORGELANDAKT Haukur var söngmálastjóri þjóðkirkjunnar í rúman aldarfjórðung.

Trúarlegir
orgeltónleikar
Haukur Guðlaugsson leikur á
orgel Dómkirkju Krists konungs í
Landakoti á orgelandakt í hádeginu á morgun, 27. júlí, milli klukkan 12 og 12.30. Á efnisskránni eru
verk eftir Lübeck, Bach, Pachelbel
og fleiri tónskáld.
Tónleikarnir eru liður í orgelandakt sem haldin er í Kristskirkju alla miðvikudaga í júlí og
ágúst. Ýmsir organistar koma þar
fram og er megináhersla lögð á
trúarlega orgeltónlist.
Þetta er þriðja sumarið sem
slík tónleikaröð er haldin og er
aðgangur ókeypis og öllum frjáls.
- gun
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18. AFMÆLISDAGUR TAYLOR MOMSEN

er í dag. Hún er
þekktust fyrir leik sinn í þáttunum Gossip Girl, en reynir nú að koma
sér á framfæri sem rokkstjarna.

folk@frettabladid.is

MARGIR GRÁTA AMY WINEHOUSE
Það var tilfinningaþrungin stund þegar fjölskylda Amy Winehouse
safnaðist saman fyrir utan íbúð söngkonunnar í London. Winehouse
fannst látin þar á laugardaginn, aðeins 27 ára að aldri og höfðu fjölmargir lagt leið sína þangað til að votta söngkonunni virðingu sína.
Mitch og Janis Winehouse, foreldrar hennar, gátu ekki haldið aftur
af tárunum þegar þau sáu blómin og lásu aðdáendabréfin sem voru
í hrönnum fyrir utan húsið. Innan um öll blómin, kertin, bréfin og
myndirnar af söngkonunni, mátti sjá áfengisflöskur og sígarettur. Það
var einmitt fíkn Winehouse í áfengi og eiturlyf sem að lokum dró hana
til dauða.
VILDI VERA LJÓSHÆRÐ Leikkonan
Megan Fox vildi vera ljóshærð þegar
hún var barn.
NORDICPHOTOS/GETTY

Vildi vera
ljóshærð
Leikkonan Megan Fox prýðir
forsíðu kínverska Elle í ágúst. Í
viðtali við tímaritið segist Fox
hafa dreymt um að vera ljóshærð
þegar hún var barn.
„Mig langaði alltaf að vera
ljóshærð þegar ég var lítil, eins
og Barbie og Pamela Anderson.
Mér fannst það framandi því allir
í fjölskyldu minni eru dökkhærðir. En ég held að það mundi fara
illa með hárið að lita það ljóst,“
sagði leikkonan.
Hún sagði einnig að bestu
fegrunarráðin væru nægur svefn
og að drekka nóg af vatni. „Ég
farða mig mjög lítið og passa mig
bara á því að þrífa húðina vel
eftir daginn, fá nægan svefn og
drekka mikið af vatni.“

VINSÆL Amy Winehouse þótti gríðarlega góð söngkona og plata hennar Back to

Black sló í gegn. Það voru því margir sorgmæddir aðdáendur sem lögðu blóm fyrir
utan heimili hennar.

BRESTA Í GRÁT Janis og Mitch Winehouse grétu er þau skoðuðu öll blómin fyrir utan

BRÉF, BLÓM OG ÁFENGI Sumir vottuðu

ALVARLEGIR Reg Traviss, fyrrum kærasti

íbúð dóttur sinnar, söngkonunnar Amy Winehouse, sem lést á laugardag.

söngkonunni virðingu sína með því að
skilja eftir áfengi og sígarettur.

söngkonunnar, var þungur á brún eins
og bróðir hennar, Alex Winehouse.

NORDICPHOTO/GETTY

SKEMMTU SÉR Í BÍÓ Hertogahjónin Vilhjálmur og Katrín fóru að sjá Bridesmaids í

bíó.

NORDICPHOTO/GETTY

Fóru í bíó

FARÐU Á TOPPINN

Í SUMAR

HALTU ÞÉR GANGANDI Í SUMAR OG SKOÐAÐU LANDIÐ AF TINDUM FJALLANNA. MIKIÐ ÚRVAL AF SKÓM.

VERÐ: 49.990 KR.

TILBOÐ: 33.990 KR. TILBOÐ: 18.990 KR. VERÐ: 19.990 KR.

MEINDL ISLAND PRO GTX MEINDL KANSAS GTX
Hálfstífir og margrómaðir.
Sérlega þægilegir og traustir.
Fást bæði fyrir dömur og herra.
Gore-Tex vatnsvörn.
Fást bæði fyrir dömur og herra.
ALMENNT VERÐ: 39.990 KR.

TREZETA MAYA
Vel vatnsvarðir og á góðu verði.
Fást bæði fyrir dömur og herra.
ALMENNT VERÐ: 22.990 KR.

TNF HEDGEHOG III.
Vinsælir í léttar göngur.
Fást bæði fyrir dömur og herra.
MEÐ GORE-TEX: 26.990 KR.

Hertogahjónin af Cambrigde, þau
Vilhjálmur og Katrín, ákváðu að
skella sér í bíó um daginn og sjá
gamanmyndina Bridesmaids.
Fljótlega eftir að myndin byrjaði
tóku forvitnir bíógestir eftir konunglega parinu í salnum og var
fréttin því ekki lengi að berast á
samskiptavefinn Twitter sem logaði þetta kvöld.
Vilhjálmur og Katrín eru

nýkomin úr opinberri ferð til
Bandaríkjanna þar sem þau slógu í
gegn og hittu meðal annars helstu
stjörnurnar í Hollywood eins og
Tom Hanks, Nicole Kidman og
Reese Witherspoon.
Nú hafa þau beðið bresku pressuna um að gefa sér frið út sumarið á meðan þau koma sér fyrir
í nýjum hlutverkum fjarri sviðsljósinu.

Lady Gaga
tekur lyf við skalla
Lady Gaga er að missa hárið
sökum of mikillar hárlitunar og
hefur söngkonan undanfarið tekið
inn lyfið Rogaine, sem notað er til
þess að vinna gegn skalla.
„Í mörg ár hefur Lady Gaga
hellt svo miklum efnum í hárið
að það hefur skemmt ræturnar,“
sagði heimildarmaður við dagblaðið Sun. Hann sagði einnig að
söngkonan hefði eitt sinn brjálast
baksviðs þegar hún greiddi sér, en
þá hrundu hár af höfði hennar og
niður á gólf.
SKÖLLÓTT? Lady Gaga er að missa hárið

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

og þarf að taka inn lyf sem vinnur gegn
skalla.
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ÞAÐ NEISTAR Á MILLI JUSTIN OG MILU
Í LANGSKEMMTILEGUSTU
ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ
GRÍNMYND SUMARSINS.

HEIMSFRUMSÝND SAMTÍMIS Í BANDARÍKJUNUM OG Á ÍSLANDI
ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

T.V. - KVIKMYNDIR.IS/SÉÐ & HEYRT

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

BARÁTTAN UM HOGWARTS ER HAFIN.

SMÁRABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR

HÁSKÓLABÍÓ

5%

FRIENDS WITH BENEFITS
KL. 5.40 - 8 - 10.20
FRIENDS WITH BENEFITS Í LÚXUS KL. 5.40 - 8 - 10.20
ATTACK THE BLOCK
KL. 10.40
ZOOKEEPER
KL. 3.30 - 5.45
TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON 3D KL. 6 - 9
BAD TEACHER
KL. 8 - 10.10
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 3.40 - 5.50
BRIDESMAIDS
KL. 8
KUNG FU PANDA 2 ÍSLENSKT TAL 3D KL. 3.40

12
12
16
L
12
14
L
12
L

NÁNAR Á MIÐI.IS

5%

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

BORGARBÍÓ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ GILDA EKKI Í BORGARBÍÓI
NÁNAR Á MIÐI.IS

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

12
L
12

-bara lúxus sími 553 2075

Þjóðlagadúettinn Ylja hitar
upp fyrir Írann Glen Hansard á Café Rosenberg í
kvöld. Stúlkurnar fengu
giggið eftir að hafa spilað í
brúðkaupi á Hvammstanga.

T.V. - kvikmyndir.is

700 kr.
700 kr.

700 kr.

Þriðjudagur er tilboðsdagur.

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

FRIENDS WITH BENEFITS 5.50, 8 og 10.15

700 kr.

BRIDESMAIDS

4, 7.30, 9 og 10

ZOOKEEPER

3.50

KUNG FU PANDA 2

4 og 6.30 - ISL TAL

FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Hita óvænt upp fyrir Hansard

www.laugarasbio.is

Miðasala og nánari upplýsingar

Í SÆLUVÍMU Bjartey Sveinsdóttir og Guðný Gígja Skjaldardóttir hita upp fyrir Glen Hansard á Café Rosenberg í kvöld.

„Við erum rosalega spenntar og
hlökkum mikið til,“ segir Bjartey
Sveinsdóttir úr þjóðlagadúettnum Ylju. Hljómsveitin hitar upp
fyrir írska Óskarsverðlaunahafann Glen Hansard á tónleikum á
Café Rosenberg í kvöld.
Tækifærið kom óvænt upp eftir
að þær spiluðu í brúðkaupi rétt

fyrir utan Hvammstanga á dögunum. Þar var tónleikahaldarinn
Kári Sturluson, sem stendur að
komu Hansards hingað til lands,
staddur. „Honum leist greinilega
svona vel á okkur að hann bað
okkur um að spila á Bræðslunni.
Svo hringdi hann aftur og spurði
hvort við vildum ekki hita upp
fyrir hann [Hansard] á Rosenberg. Auðvitað vorum við líka til
í það,“ segir Bjartey.
Hún og hinn meðlimur Ylju,
Guðný Gígja Skjaldardóttir, eru
miklir aðdáendur Hansards, sem
fékk Óskarinn fyrir besta frumsamda lagið í kvikmyndinni
Once. Þær voru einmitt búnar

að kaupa sér miða á Bræðsluna,
þar sem Hansard spilaði um síðustu helgi, áður en Kári ræddi
við þær. „Við erum búnar að sjá
myndina og búnar að vera að
hlusta á lögin hans. Okkur finnst
hann frábær tónlistarmaður,
þannig að við erum í sæluvímu.“
Bjartey og Guðný Gígja, sem
eru 21 árs, kynntust í Flensborgarskóla árið 2007. „Eftir það
urðum við mjög góðar vinkonur
og erum búnar að spila á gítar
í þrjú ár og getum ekki hætt,“
segir Bjartey og bætir við að
þær ætli að hljóðrita nokkur lög
á næstunni með útgáfu í huga.
freyr@frettabladid.is

Tökum á Prómeþeusi er lokið
FRÁBÆR MYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

STÆRSTA MYND ÁRSINS
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-JC. - VARIETY
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- P.T. ROLLING STONES

„KRAFTMIKILL
LOKAHNYKKUR“

앲앲앲앲

G
A
D

„MÖGNUÐ
M
ENDALOK“

앲앲앲앲
HSS. -MBL

KA. -FBL

SJÁÐU LOKAKAFLAN Í 3D

Með íslensku og ensku tali.

Tökum á stórmyndinni Prómeþeusi í leikstjórn Ridleys Scott
lauk hér á landi í gær. Tökurnar
höfðu staðið yfir á Dómadalsleið
við rætur Heklu síðan 12. júlí og
lauk þeim þar í gær. Einnig stóðu
tökur yfir í tvo daga við Dettifoss.
„Þetta gekk gríðarlega vel og
það eru allir mjög sáttir. Það verður gaman fyrir Ísland að sjá hver
útkoman verður,“ segir Þór Kjartansson hjá framleiðslufyrirtækinu True North sem aðstoðaði við
tökurnar. „Við viljum skila þökkum frá True North til allra þeirra
sem hafa komið að tökunum hér
á landi, þar á meðal Vegagerðinni, Umhverfisstofnun, Vatnajökulsþjóðgarði, landeigendum,
sveitarfélögum, sýslumönnum
og ferðaþjónustuaðilum,“ bætir
hann við. Vegna kvikmyndatök-

unnar á Dómadalsleið var hjáleið
búin til fyrir ferðamenn á svæðinu en hefðbundin umferð hefst
þar í dag.
Ridley Scott og ein af aðalleikkonunum, Noomi Rapace,
voru fyrir skömmu í viðtali í
beinni útsendingu frá Dettifossi
á teiknimyndasagnaráðstefunni
Comic-Con sem er haldin árlega
í Bandaríkjunum. Þar sagði Scott
að sér liði eins og David Attenborough að stjórna náttúrulífsþætti.
„Þessi stórkostlegi foss kallast
Dettifoss,“ sagði hann og lýsti yfir
mikilli ánægju með tökurnar og
leikaraliðið, sem er einnig skipað
þeim Charlize Theron, Michael
Fassbender og Guy Pierce.
Prómeþeus, sem verður þrívíddarmynd, er væntanleg á hvíta
tjaldið á næsta ári.
- fb

ÁNÆGÐUR Leikstjórinn Ridley Scott var

hæstánægður með tökurnar hér á landi.

Toy Story stuttmyndin Hawaiian Vacation sýnd á undan Cars 2
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ÁLFABAKKA

BÍLAR 2 M/ ísl. Tali
Sýnd í 3D kl. 3 - 5.30
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali
Sýnd í 2D kl. 3
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. 6.40 - 9.30
HARRY POTTER Luxus VIP Sýnd í 2D kl. 5.20 - 8 - 10.40
TRANSFORMERS 3
Sýnd í 3D kl. 10.30
TRANSFORMERS 3
Sýnd í 2D kl. 8
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

L
L
L
12
12
VIP
12
12
12
12
L
10

AKUREYRI

BÍLAR 2 M/ ísl. Tali (3D)
HARRY POTTER (3D)
HARRY POTTER (2D)
TRANSFORMERS 3 (2D)

kl. 5:40
kl. 8 - 10:40
kl. 5:20
kl. 8 - 10:40

KEFLAVÍK
CARS 2 DIGITAL-3D m/ensku tali kl. 8
HARRY POTTER 7 DIGITAL-3D kl. 10:10
HARRY POTTER 7 2D
kl. 8

HARRY POTTER 3D
TRANSFORMERS 3 3D
SUPER 8
BÍLAR 2 ísl tal 3D
CARS 2 ens tal 3D
KUNG FU PANDA 2 ísl tal 3D

L
12
12
12

L
12
12

BÍLAR 2 M/ ísl. Tali
CARS 2 textalaus
HARRY POTTER
BEASTLY
SUPER 8

www.lyfja.is
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EGILSHÖLL
kl. 5:30 - 8 - 9:15 - 10:45
kl. 6 - 8 - 10:30
kl. 11
kl. 5:30
kl. 8
kl. 5:30
KRINGLUNNI
Sýnd í 3D kl. 5.30
Sýnd í 3D kl. 8 - 10.30
Sýnd í 3D kl. 5.20 - 8 - 10.40
kl. 6 - 10:20
kl. 8

SELFOSS
HARRY POTTER kl. 8 - 10.40
CARS 2 m/ ensku tali kl. 8 - 10.30

ÞRIÐJUDAGSBÍÓ

Í DAG

– Lifið heil

12
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Ertu með
frjókornaofnæmi?
Virkar innan 15 mínútna.

L
L
12
10
12

12
L

Livostin® (levokabastin); nefú›i 50 míkróg/skammt og augndropar 0,5 mg/ml. Livostin er fáanlegt
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Hver ú›askammtur inniheldur um 50 míkróg af levokabastini. Halda skal me›fer› áfram eins lengi
og
einkennin
horfin.
Augndropar:
dropi
auga
niheldur u.ﬂ.b.
nih
ﬂ 15
15 míkróg
mí
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krróg aaf levokabastini.
levoka
evokabastin
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e›f
e›fer›
›fer
er›
r› áfram
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ns lengi
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2 sinnum á dag. Ef ﬂess gerist ﬂörf má gefa skammtinn allt a› 4 sinnum á dag. Hver dropi inniheldur
mi fyrir levokabastini e›a einhverju hjálparefnanna. Ekki er rá›legt nota mjú
og ﬂörf krefur ﬂar til einkennin eru horfin. Varú›: Ekki má nota Livostin ef ﬂekkt er ofnæmi
mjúkar
arfsemi. Aukaverkanir: Tímabundin erting í nefi strax eftir gjöf lyfsins er alge
augnlinsur me› Livostin augndropum. Gæta skal varú›ar hjá sjúklingum me› skerta n‡rnastarfsemi.
algeng
inga). Ofnæmi hefur í einstaka tilvikum komi› fram. Me›ganga og brjóstagj
(um 5% sjúklinga). Tímabundin erting í augum, strax eftir gjöf lyfsins er algeng (um 16% sjúklinga).
brjóstagjöf:
fi› skilst út í mó›urmjólk, en áhrif á barni› eru ólíkleg vi› venjulega skömmt
Lyfi› veldur fósturskemmdum í d‡ratilraunum og ætti ﬂví ekki a› nota á me›göngutíma. Lyfi›
skömmtun.
Neil Sweden AB. Umbo› á Íslandi: Vistor hf., Hörgatúni 2, 210 Gar›abæ.
Lesi› allan fylgise›ilinn vandlega á›ur en byrja› er a› nota lyfi›. Handhafi marka›sleyfis: McNeil

Fyrir þig
í Lyfju
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Leikarar ekki hættir
THE FUGEES Lauryn Hill sló í gegn sem

söngkona The Fugees.

Eignaðist
sjötta barnið
Lauryn Hill, fyrrverandi söngkona The Fugees, hefur eignast sitt sjötta barn. Ekki hefur
verið greint frá því hver faðirinn
er. Það mun ekki vera fyrrverandi kærasti Hill og faðir hinna
fimm barnanna, Rohan Marley.
Þau eiga saman börn á aldrinum
þriggja til þrettán ára. Marley
hætti með hinni 36 ára Hill fyrir
nokkru og byrjaði með brasilísku
fyrirsætunni Isabeli Fontana.
Hann og Hill eru engu að síður
enn góðir vinir. „Hill er móðir
barnanna minna og ég ber mikla
virðingu fyrir henni,“ sagði
Marley á Twitter-síðu sinni.

AFREK Björgun námuverkamannanna

var mikið afrek.

Mynd um
björgunina
Framleiðandinn Mike Medavoy
hefur tryggt sér kvikmyndaréttinn á sögu námuverkamannanna
í Síle, sem sátu fastir í neðanjarðargöngum í 69 daga í fyrra.
Mennirnir 33 björguðust allir, en
þeir voru á tímabili taldir af.
Handritshöfundurinn Jose
Rivera skrifar söguna, en hann
er þekktastur fyrir að hafa skrifað Motorcycle Diaries, og hefst
framleiðsla á næsta ári. Ekki
er byrjað að ráða leikara í hlutverkin.

Síðustu vikur hafa hörðustu
aðdáendur söngþáttarins Glee
beðið með öndina í hálsinum, en
óvíst var hvort leikararnir Lea
Michele, Chris Colfer og Corey
Monteith yrðu með í handriti
næstu seríu eða ekki.
Nýjustu fregnir herma að Lea,
Chris og Corey, sem fara með
hlutverk þeirra Rachel Berry,
Kurts Hummel og Finn Hudson,
muni öll verða með í næstu seríu,
þrátt fyrir að karakterar þeirra
útskrifist úr McKinley-háskólanum. „Þótt þau eigi að útskrifast, þá þurfa þau ekki að hætta.
Ef við erum með samning við Leu
Michele segjum við ekki bara:

„Við ætlum að reka þig.“ Það var
aldrei inni í dæminu að reka þau.
Þau hætta ekki eftir þessa seríu,“
sagði Brad Falchuck, einn höfunda og hugmyndasmiða Glee.
Hins vegar mun Chord Overstreet, sem farið hefur með hlutverk Sams Evans, ekki halda
áfram en hann er með fjölmörg
önnur verkefni sem hann þarf að
sinna.

GLEÐI Í GLEE Lea Michele, Chris
Colfer og Corey Monteith verða áfram í
leikarahóp Glee.

25%
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vr. 909 50831

KÆLIBOX
25 ltr. 12/230V
Verð áður 22.600 kr.
VERÐ NÚ

16.950 KR.

N1 STÓRVERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9

BYRJAÐU FERÐINA
Á GÓÐU VERÐI
70%

afsláttu

r

vr. 909 33560

vr. 909 82100

vr. 909 36763

HITARI

SPEGLAR

GLASAHALDARI

Innrauð geislahitun, 4300w.

Framlengingaspeglasett

Glasahaldari fyrir útileguna

Verð áður 10.900 kr.

Verð áður 12.900 kr.

VERÐ NÚ

8.175 KR.

VERÐ NÚ

9.675 KR.

Verð áður 2.998 kr.
VERÐ NÚ

vr. 909 82055

vr. 909 22923

STÓLL
Verð áður 12.900 kr.

Verð áður 3.990 kr.

STORMASAMT HJÓNABAND Fyrrverandi
eiginmaður Amy Winehouse, Blake
Fielder-Civil, er óhuggandi eftir að söngkonan féll frá.
NORDICPHOTOS/GETTY

Segir tárin
aldrei þverra
Fyrrverandi eiginmaður Amy
Winehouse, Blake Fielder-Civil,
fékk áfall þegar honum voru
færðar fréttirnar af andláti söngkonunnar á laugardaginn. Fielder-Civil var í stormasömu hjónabandi með Winehouse í tvö ár og
er sagður óhuggandi. „Hann segir
að Amy sé ástin í lífi sínu og að
hann eigi ekki eftir að geta elskað
neina aðra eins og hann elskaði
hana. Hann segir tár sín aldrei
þverra,“ sagði skilningsrík núverandi kærasta Fielder-Civil, Sarah,
við fjölmiðla.
Fielder-Civil situr í fangelsi
þessa dagana fyrir þjófnað og er
í sérstakri gæslu því óttast er að
hann taki sitt eigið líf.

STÓLL
Klappstóll, blár

9.675 KR.

BORÐ

vr. 909 28408

Klappstóll með
áföstu hliðarborði
VERÐ NÚ

899 KR.

VERÐ NÚ

2.990 KR.

Sambrjótanlegt,
stillanleg hæð
Verð áður 8.900 kr.
VERÐ NÚ

6.675KR.

vr. 909 77565

vr. 909 78360

vr. 909 78894

BRÚSI

ÞJÓFAVÖRN

FLUGNASPAÐI

12 l með ranastút

Þjófavörn fyrir tengivagn

Rafmagnsﬂugnaspaði

Verð áður 3.490 kr.

Verð áður 4.980 kr.

Verð áður 1.990 kr.

VERÐ NÚ

2.617 KR.

VERÐ NÚ

3.735 KR.

VERÐ NÚ

1.492 KR.

vr. 909 47051
909 16620

RUSLAFATA

vr. 909 72024

TJALDHAMAR

Ruslafata 70x100 cm með sóp,

DÆLA

Tjaldhamar m/krækju, úr plasti

fægiskóﬂu og ruslapoka

Dæla fyrir neysluvatn

Verð áður 2.490 kr.

Verð áður 4.939 kr.

Verð áður 2.900 kr.

VERÐ NÚ

1.867 KR.

VERÐ NÚ

3.704 KR.

N1 VERSLANIR:
Reykjavík, Kópavogi, Hafnarﬁrði, Akureyri, Akranesi, Ólafsvík, Egilsstöðum, Vestmannaeyjum,
Grindavík, Reykjanesbæ, Selfossi, Ísaﬁrði, Reyðarﬁrði og Höfn.

VERÐ NÚ

2.175 KR.

Meira í leiðinni
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HRAFNHILDUR LÚTHERSDÓTTIR setti tvö Íslandsmet á HM í sundi í Sjanghæ í Kína sem stendur nú yfir.
Hrafnhildur setti fyrra Íslandsmetið sitt með því að synda 200 metra fjórsund á 2.18.20 mínútum en hún bætti þar met
Erlu Daggar Haraldsdóttur. Hrafnhildur bætti síðan sitt eigið met í 100 metra bringusundi þegar hún synti á 1:09,82
mínútum. Hrafnhildur varð í 26. sæti í báðum greinum.

sport@frettabladid.is

Tíu FH-ingar of margir fyrir Val

ÚRSLIT Í GÆR
Pepsi-deild karla
STAÐAN Í DEILDINNI:
KR
Valur
ÍBV
FH
Stjarnan
Fylkir
Keflavík
Breiðablik
Þór
Grindavík
Víkingur R.
Fram

11
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8
7
7
5
5
5
5
4
4
3
1
1

3
2
1
4
3
3
2
3
2
2
4
3

0
3
3
3
4
4
5
5
6
7
7
8

25-7 27
18-9 23
16-9 22
26-18 19
22-20 18
20-21 18
17-17 17
20-24 15
17-23 14
15-26 11
9-21
7
7-17
6

MARKAHÆSTIR:
Kristinn Steindórsson, Breiðabliki
Halldór Orri Björnsson, Stjarnan
Matthías Vilhjálmsson, FH
Kjartan Henry Finnbogason, KR
Garðar Jóhannsson, Stjarnan
Ingimundur Níels Óskarsson, Fylki
Albert Brynjar Ingason, Fylki

9
7
7
6
6
6
6

NÆSTU LEIKIR
Fylkir-ÍBV
Valur-Grindavík
Breiðablik-FH
Víkingur R.-Stjarnan
Þór-Fram

Mið. 3. ágúst Kl: 18.00
Mið. 3. ágúst Kl: 19.15
Mið. 3. ágúst Kl: 19.15
Mið. 3. ágúst Kl: 19.15
Mið. 3. ágúst Kl: 19.15

NM í körfubolta
Ísland-Danmörk

85-76 (39-32)

Stig Íslands: Logi Gunnarsson 24, Jakob Örn
Sigurðarson 14, Helgi Már Magnússon 13, Hlynur
Bæringsson 9 (9 fráköst), Pavel Ermolinskij 7 (7
fráköst, 4 stoðsendingar, +20 þegar hann var
inná), Haukur Helgi Pálsson 7 (4 fráköst, 4
stoðsendingar), Hörður Axel Vilhjálmsson 6,
Finnur Atli Magnússon 5.

STAÐAN Á NM:
Finnland
Svíþjóð
Ísland
Danmörk
Noregur

3
2
3
2
2

3
2
1
0
0

0
0
2
2
2

297-194
149-126
223-258
143-178
115-171

6
4
2
0
0

FH-ingar skoruðu tvö mörk og tryggðu sér 3-2 sigur á Valsmönnum eftir að þeir misstu mann af velli á 56.
mínútu. Atli Guðnason skoraði sigurmarkið með skalla eftir hornspyrnu og kom FH upp í fjórða sætið.
FÓTBOLTI FH vann mikilvægan sigur á Val í
Pepsi-deild karla í gærkvöld 3-2 þrátt fyrir
missa Pétur Viðarsson útaf þegar tæpar 40
mínútur voru eftir leiknum og Valur yfir 2-1.
Leikurinn var hinn fjörugasti og reyndu
bæði lið að láta boltann ganga með jörðinni
og bjóða áhorfendum upp á skemmtilegan
sóknarþenkjandi fótbolta. Bæði lið ætluðu sér
að sækja til sigurs og var nokkuð jafnræði með
liðunum framan af þó FH hafi komist yfir á
14. mínútu. Valur sótti meira er leið á fyrri
hálfleik og uppskar tvö mörk fyrir hálfleik en
geta þakkað Haraldi Björnssyni fyrir að hafa
verið yfir í hálfleik því hann varði tvisvar góða
skalla frá Matthíasi Vilhjálmssyni af stuttu
færi.
Valur hóf seinni hálfleikinn af krafti og
var sterkara liðið allt þar til Pétur nældi
sér í tvö gul spjöld á átta mínútna kafla. Þá
snérist leikurinn því aðeins tveimur mínútum
síðar jafnaði Matthías leikinn með sínu öðru
marki og þegar rúmar stundarfjórðungur var
eftir skoraði minnsti maður vallarins, Atli
Guðnason, mark með skalla af markteig eftir
horn og tyggði FH stigin þrjú.
Við vorum ekki góðir í fyrri hálfleik. Við
vorum seinir og ætluðum að lulla okkur í
gegnum þetta. En það er kredit á allt liðið fyrir
frábæra vinnusemi og vilja til að vinna leikinn,“
sagði Gunnleifur Gunnleifsson markvörður FH
sem hafði nóg að gera í leiknum.
„Pétur Viðarsson fórnaði sér fyrir okkur.
Hann sparkaði okkur inn í leikinn eins og
honum einum er lagið. Hann vildi kveikja
í okkur og hann gerði það svona og við
nýttum okkur það. Við bitum í skjaldarendur

MAÐURINN Á BAK VIÐ SÍÐUSTU TVÖ MÖRKIN Atli Guðnason lagði upp jöfnunarmarkið og skoraði síðan
sigurmarkið í sigri FH á Vals í gær. Bæði mörkin komu eftir að FH varð manni færri.
FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

og keyrðum þetta heim,“ sagði glaðbeittur
Gunnleifur glaðbeittur í leikslok.
Kristján Guðmundsson var að vonum ekki
eins glaðbeittur að leiknum loknum enda tapaði
lið hans mikilvægum stigum í toppbaráttunni
en liðið er í öðru sæti fjórum stigum á eftir KR
sem á auk þess leik til góða.
„Maður á eftir að sjá hvað gerist í leiknum

Bjarni Guðjónsson:

Tæpur fyrir
Tbilisi-leikinn

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

1-0 Matthías Vilhjálmsson (14.),
1-1 Haukur Páll Sigurðsson (31.),
1-2 Christian R. Mouritsen (45.)
2-2 Matthías Vilhjálmsson (57.)
3-2 Atli Guðnason (73.)
Kaplakrikavöllur, áhorf.: 1890
Dómari: Kristinn Jakobsson (7)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
7-11 (5-10)
Varin skot
Gunnleifur 8 – Haraldur 2
Horn
4–7
Aukaspyrnur fengnar
14–16
Rangstöður
0–2

3-2

VALUR

FH 4–3–3 Gunnleifur Gunnleifsson 8 - Ásgeir Gunnar
Ásgeirsson 5 (38., Guðmundur Sævarsson 7), Pétur
Viðarsson 4, Freyr Bjarnason 6, Björn Daníel Sverrisson
6 - Hákon Atli Hallfreðsson 5, Hólmar Örn Rúnarsson
6, Emil Pálsson 4 (63., Tommy Nielsen 7) - Ólafur
Páll Snorrason 6, Atli Guðnason 6 (82., Hannes Þ.
Sigurðsson -), *Matthías Vilhjálmsson 8
Valur 4–3–3 Haraldur Björnsson 7 - Jónas Tór Næs 6,
Atli Sveinn Þórarinsson 6, Halldór Kristinn Halldórsson
5, Pól Jóhannus Justinussen 6 - Haukur Páll Sigurðsson
7, Guðjón Pétur Lýðsson 6, Christian R. Mouritsen 6
(63., Arnar Sveinn Geirsson4 ) - Rúnar Már Sigurjónsson
5 (79., Hörður Sveinsson -), Jón Vilhelm Ákason 3 (74.
Ingólfur Sigurðsson -), Matthías Guðmundsson 4

Það var gott að fá einn sigur

Usain Bolt
Fljótasti maður
heims, hleypur
alltaf í PUMA

VERSLUN
S: 530 9400

liði KR, meiddist á nára í 4-0 sigurleiknum gegn Breiðablik og er
tæpur fyrir Evrópuleikinn gegn
Dinamo Tbilisi á fimmtudaginn.
„Leikurinn á fimmtudaginn er
aðeins í uppnámi og ég veit ekki
með sunnudaginn. Ég ætla að
reyna að ná leiknum á fimmtudaginn og verð í mikilli sjúkraþjálfun
þangað til,“ sagði Bjarni.
- ktd

FH

Hlynur Bæringsson eftir níu stiga sigur á Dönum á Norðurlandamótinu í gær:

Stærðir: 35-45
Verð: 13.990 kr.

Vínlandsleið 6-8

FÓTBOLTI Bjarni Guðjónsson, fyrir-

annað en vinnuframlag en við fáum á okkur
annað markið strax eftir rauða spjaldið og það
verður sennilega of mikið áfall að við náum
okkur ekki út úr því. Við gerum of mörg mistök í þessum leik til að réttlæta að við vinnum
en við vorum á leiðinni að vinna þennan leik
í stöðunni 2-1 og með jafn marga leikmenn í
báðum liðum,“ sagði Kristján.
- gmi

KÖRFUBOLTI Íslenska körfuboltalandsliðið steig skref í átt að því
að tryggja sér bronsið á Norðurlandamótinu í Sundsvall með því
að vinna níu stiga sigur á Dönum,
85-76, í gærkvöldi. Íslenska liðið
hafði frumkvæðið nær allan leikinn en sigurinn var þó ekki í höfn
fyrr en í blálokin. Þetta var fyrsti
sigur íslenska liðsins undir stjórn
sænska þjálfarans Peters Öqvist.
„Þetta var kærkomið. Við ætluðumst til þess af sjálfum okkur
að vinna þá og þetta var því
mjög gott, sérstaklega af því að
við vorum búnir að tapa þessum
fyrstu tveimur leikjum. Við ætluðum okkur að vera fyrir ofan Danina,“ sagði Hlynur Bæringsson,
fyrirliði íslenska liðsins. Íslenska
liðið komst mest fimmtán stig yfir
í þriðja leikhluta en Danirnir náðu
muninum niður í fimm stig í lokaleikhlutanum.
„Þetta var komið í smá hættu.
Það kom smá rugl, við fengum á
okkur tæknivillu og körfu og víti
að auki á sama tíma. Það var smá
kaos en við fengum í framhaldinu

www.totem.is

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

HLYNUR BÆRINGSSON Var rétt við
tvennuna í gær. Hér skorar hann 2 af 9
stigum sínum.
MYND/KRISTINN GEIR PÁLSSON

þrist frá Loga sem stoppaði sprettinn þeirra,“ sagði Hlynur en Logi
Gunnarsson var í stuði í gær og
skoraði 11 af 24 stigum sínum í
lokaleikhlutanum.
„Logi var mjög góður. Við þurftum virkilega á svona ógn að halda
eftir að við misstum Jón Arnór.
Það minnkaði því miður aðeins
sjálfstraustið í liðinu við að missa
Jón, okkar besta mann. Logi og
Helgi settu niður þessu mikilvægu skot í kvöld,“ sagði Hlynur en Helgi Már Magnússon setti
niður þrjár þriggja stiga körfur í
leiknum.
„Við erum að reyna að hugsa
fram í tímann og þetta eru fyrstu
skrefin hjá okkur. Við viðurkennum það alveg að við þurfum að
bæta mikið en fyrsta skrefið er að
byrja á einhverju jákvæðu og það
var gott að fá einn sigur í kvöld,“
segir Hlynur, sem viðurkennir
að tapið á móti Svíum hafi aðeins
setið í mönnum ekki síst þar sem
liðið missti Jón Arnór Stefánsson í
upphafi leiksins.
„Það var mjög sárt að tapa
Svíaleiknum en Finnarnir voru
bara betri. Okkur langaði í annað
sætið því það er raunhæft markmið að ná Svíunum en Finnarnir
eru nokkrum árum á undan okkur.
Það er ágætt að ná þriðja sætinu,“
sagði Hlynur.
- óój
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Forlan fetar í fótspor föður og afa
Diego Forlan hefur skráð nafn sitt í sögubækurnar. Síðan hann yfirgaf herbúðir Manchester United hefur
hann raðað inn mörkunum hjá félagsliðum sínum og landsliði. Hann er landsleikjahæsti Úrúgvæinn,
vantar eitt mark til að verða markahæstur og hefur nú unnið Copa America líkt og faðir hans og afi.

KRISTINN JAKOBSSON Verður á ferðinni

á næstunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kristinn Jakobsson:

Dæmir leik á
Emirates Cup
FÓTBOLTI Knattspyrnudómarinn
Kristinn Jakobsson
hefur þegið boð enska
knattspyrnusambandsins um að
dæma á æfingamótinu Emirates
Cup sem fram fer á heimavelli
Arsenal.
Arsenal mun taka þátt í
mótinu ásamt Boca Juniors frá
Argentínu, PSG frá Frakklandi
og New York Red Bulls frá
Bandaríkjunum. Kristinn mun
dæma opnunarleik mótsins,
laugardaginn 30. júlí, á milli
New York Red Bulls og PSG en
sá leikur verður sýndur á Stöð 2
Sport.
Kristinn mun í framhaldinu
fara til Zagreb í Króatíu en
þar mun hann dæma seinni
leik Dinamo Zagreb og HJK
Helsinki í 3. umferð forkeppni
Meistaradeildar UEFA.
- óój

FÓTBOLTI Úrúgvæinn Diego Forlan bætti enn
einni skrautfjöðrinni í hattinn um helgina
þegar hann leiddi þjóð sína til sigurs í SuðurAmeríkukeppninni í knattspyrnu. Þessi jafnfætti spyrnumaður af guðs náð skoraði tvö
mörk í úrslitaleiknum gegn Paragvæ. Sigurinn gerði Úrúgvæ að sigursælustu þjóð í sögu
keppninnar. Forlan á ekki langt að sækja knattspyrnuhæfileikana en faðir hans og afi voru
báðir í sigurliði Úrúgvæ í keppninni á sínum
tíma.
„Afi minn vann titilinn, pabbi minn vann
titilinn og nú hef ég unnið hann. Þetta er stór
stund fyrir fjölskyldu mína. Forlan-nafnið
hefur verið skráð á spjöld knattspyrnusögunnar,“ sagði Forlan stoltur.
Evrópubúar fengu fyrst veður af Forlan
þegar hann gekk til liðs við Manchester United
árið 2002. Hann hafði slegið í gegn með Independiente í Argentínu og mikils vænst af honum
í framlínu Englandsmeistaranna.
Tíma Forlan hjá United verður helst minnst
fyrir fagnaðarlæti hans þau fáu skipti sem
hann skoraði. Forlan fagnaði mörkum sínum
undantekningarlítið með því að rífa sig úr að
ofan áður en farið var að sýna leikmönnum
spjaliða leikmenn fyrir slík fagnaðarviðbrögð.
Í eitt skiptið var fögnuðurinn svo mikill að
honum tókst ekki að koma sér í treyjuna áður
en leikurinn hófst að nýju.
Forlan gekk erfiðlega að vinna sér fast sæti
í stjörnum prýddu liði United. Hann kom iðulega af bekknum og markatölfræði hans því
verri fyrir vikið. Eftir þrjú tímabil á Englandi
tóku við betri tímar í heitara veðurfari á Spáni.
Forlan varð markakóngur á Spáni með gulu
kafbátunum í Villarreal sem tryggðu sér óvænt
sæti í Meistaradeild Evrópu. Mörkin tryggðu
honum markakóngstitil Evrópu í fyrra skiptið
af tveimur. Mikil breyting á stuttum tíma.
„Eftir að ég skipti um félag fór ég að spila
alla leiki. Það gefur þér sjálfstraust sem þú

MEÐ GULLIÐ UM HÁLSINN Diego Forlan fagnar sigri í Copa America með félögum sínum.

færð ekki ef þú situr á varamannabekknum.
Hjá Villarreal fékk ég tækifærið og mínúturnar á vellinum útskýra þessa breytingu,“ segir
Forlan.
Forlan varð einnig markahæstur á Spáni og
Evrópu í búningi Atletico Madrid þar sem hann
spilar nú. Með Atletico vann Forlan Evrópudeildina vorið 2010 þar sem hann skoraði bæði
mörkin í 2-1 sigri í úrslitaleiknum gegn Fulham.
Mánuði síðar hófst HM í Suður-Afríku þar
sem Forlan var fremstur meðal jafningja.
Fimm mörk hans skiluðu Úrúgvæ í 4. sæti
keppninnar og Forlan var valinn besti leikmaðurinn.

MYND/AFP

Með sigrinum á Paragvæ í Buenos Aires á
sunnudaginn hefur Forlan líklega náð hátindi
feril síns. Atletico Madrid er ólíklegt til þess að
ná góðum árangri í einokaðri spænskri deildarkeppni. Þá verður Forlan orðinn 35 ára gamall
þegar HM fer fram í Brasilíu 2014.
Forlan þarf þó ekki að hafa áhyggjur af veru
sinni í sögu knattspyrnunnar. Hann er leikjahæsti leikmaðurinn í sögu þjóðar sinnar og
deilir markametinu með þjóðhetju Úrúgvæja
frá HM 1930. Þá voru Úrúgvæjar fremstir
meðal jafningja og frammistaða Forlans hefur
fengið landa hans til þess að upplifa tímabil velgengni á nýjan leik.
kolbeinntd@365.is

Hverjir taka bikarinn?
undanúrslit og úrslit í Valitor bikarnum
Konur
lau. 20. ág

Úrslitaleikur

Laugardalsvöllur

Karlar

GUÐMUNDA BRYNJA Hefur skorað 13 mörk í 17 leikjum með 17 ára landsliðinu.

mið. 27. júl

19:15

Þór - ÍBV

Þórsvöllur

Styrkleiki íslenska stúlknalandsliðsins í knattspyrnu:

sun. 31. júl

16:00

BÍ/Bolungarvík - KR

Torfnesvöllur

Úrslitaleikur

Laugardalsvöllur

Erum töluvert stærri
og þyngri en þær

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

lau. 13. ág

FÓTBOLTI Íslenska stúlknalandsliðið

LINN!
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í knattspyrnu skipað leikmönnum
17 ára og yngri hélt í gærkvöldi
til Sviss. Fram undan er undanúrslitaleikur við Spán á fimmtudag
en Spánverjar eru ríkjandi Evrópumeistarar í þessum aldursflokki.
„Þetta verður mjög erfitt en við
ætlum að gefa allt í þetta og taka
þennan leik,“ segir Lára Kristín
Pedersen, miðjumaður íslenska
liðsins. Lára Kristín, sem leikur
með Aftureldingu, er kokhraust og
segir íslenska liðið eiga von.
„Að sjálfsögðu eigum við möguleika. Við erum búnar að standa
okkur alveg jafnvel og þær, jafnvel betur. Við ætlum að sýna hvað
við getum,“ segir Lára Kristín
sem segir samheldnina, hjartað
og föðurlandsástina vera styrk
íslenska liðsins.
Leið íslenska liðsins í undanúrslit hefur verið löng og ströng
en íslenska liðið hefur farið á kostum. Liðið lagði Litháen, Búlgaríu
og Ítalíu með yfirburðum í undankeppninni síðastliðið haust. Í vor
urðu Englendingar, Pólverjar og

Svíar á vegi íslensku stúlknanna.
Sex sigrar og markatalan 37-2
gefur tilefni til þess að ætla að
íslenska liðið sé sterkt.
„Styrkur okkar er hve vel við
þekkjumst. Það er mikil samheldni í hópnum og engin skilin út
undan,“ segir Selfyssingurinn Guðmunda Brynja Óladóttir, framherji
íslenska liðsins. „Við erum töluvert
stærri og þyngri en þær. Við eigum
að vera sterkari í föstum leikatriðum og eigum að vinna þær þar. Við
ætlum að láta finna fyrir okkur,“
segir Guðmunda sem er leikjahæst
í íslenska liðinu.
Íslenska landsliðið lenti í 5. sæti
á Norðurlandamótinu í sumar
en þá voru stúlkurnar fæddar
árið 1994 ekki gjaldgengar. Liðið
vann Svía, gerði jafntefli við Þjóðverja og Norðmenn en tapaði gegn
Frökkum.
Ísland mætir Spáni á fimmtudaginn klukkan 12 á hádegi. Í hinni
undanúrslitaviðureigninni mætast
Þýskaland og Frakkland. Leikið
verður um sæti um næstu helgi.
- ktd

Viðurkenndar
stuðningshlífar
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VIÐ TÆKIÐ SUNNA VALGERÐARDÓTTIR VAR Á FERÐ Á ÓHUGNANLEGASTA DEGI SÍÐARI ÁRA

> Brendan Fraser
„Ég nálgast alltaf grínhlutverk líkt
og þau séu ekki fyndin.“

Ef hlutverkinu er ekki sinnt nú, hvað þarf þá til?

Brendan Fraser leikur í ævintýramyndinni Mummy: Tomb of the
Dragon Emperor sem fjallar um
mann sem berst ásamt fjölskyldu
sinni við fyrsta keisara Kína sem
risið hefur upp frá dauðum. Myndin
er sýnd á Stöð 2 bíói kl. 20.

Ég var stödd á Öxnadalsheiðinni á föstudag þegar ég fékk símskilaboð sem innihéldu orðið „sprenging“. Ég hugsaði með mér
að það hlyti að hafa orðið gassprenging í Eden. Þess vegna hafi
skálinn brunnið til kaldra kola kvöldið áður. Þó ákvað ég að hækka
í Ríkisútvarpinu þrátt fyrir að vera þess fullviss að ekkert samband
næðist.
Allt kom fyrir ekki. Það eina sem tók á móti mér á tíðni RÚV voru
skruðningar. Í hálftíma. Ég endaði á því að hringja, því það var jú
símasamband þó að ríkið hafi ekki haft tök á að miðla til mín upplýsingum. Ég ætlaði mér að eyða öllum óþarfa grunsemdum.
En það varð hryðjuverkaárás í Ósló. Fólk dó. Ég hélt áfram
að djöflast í útvarpstækinu, en náði þó bara einstaka orðasamböndum, sem sneru flest að því að Ham væri að koma sterkt inn
á vinsældalistann og að Felix Bergsson dásamaði brúðkaupsleik
næstkomandi sunnudag þar sem hægt var að vinna kertastjaka frá
Georg Jensen.

STÖÐ 2
15.45 Íslenski boltinn (e)
16.40 Leiðarljós
17.20 Tóti og Patti (16:52)
17.31 Þakbúarnir (15:52)
17.43 Skúli skelfir (50:52)
17.54 Jimmy Tvískór (9:13)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Gulli byggir (4:6) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Að duga eða drepast (34:41)
(Make It or Break It) Bandarísk þáttaröð um
ungar fimleikadömur sem dreymir um að
komast í fremstu röð og keppa á Ólympíuleikum.
20.20 Takk fyrir hjálpið Stuttmynd eftir
Benedikt Erlingsson um konu sem keyrir afskekktan fjallaveg, en bíllinn hennar verður bensínlaus og hún lendir í vandræðum.
Aðalleikarar eru Charlotte Boving og Hilmar Jónsson.
20.40 Herstöðvarlíf (Army Wives)
Bandarísk þáttaröð um eiginkonur hermanna sem búa saman í herstöð og leyndarmál þeirra.
21.25 Golf á Íslandi
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Winter lögregluforingi – Herbergi 10 (3:8) (Kommissarie Winter)
23.25 Sönnunargögn (4:13) (Body of
Proof) (e)
00.10 Fréttir (e)
00.20 Dagskrárlok

08.00 The Nutty Professor
10.00 Stuck On You
12.00 Gosi
14.00 The Nutty Professor
16.00 Stuck On You
18.00 Gosi
20.00 Mummy: Tomb of the Dragon
Emperor
22.00 Joy Ride 2: Dead Ahead
00.00 Wilderness
02.00 Shadowboxer
04.00 Joy Ride 2: Dead Ahead
06.00 Bourne Identity

SKJÁR EINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors (77:175)
10.15 Extreme Makeover: Home Edition
11.35 Wonder Years (4:23)
12.05 The Office (6:6)
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol (34:43)
13.40 American Idol (35:43)
14.20 American Idol (36:43)
15.00 Sjáðu
15.30 Camp Lazlo
15.55 Ben 10
16.15 Strumparnir
16.40 Stuðboltastelpurnar
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (17:25)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 Two and a Half Men (20:24)
19.35 Modern Family (2:24)
20.00 The Middle (22:24)
20.25 The Big Bang Theory (17:23)
Þriðja serían af þessum stórskemmtilega
gamanþætti um ævintýri nördanna.
20.50 How I Met Your Mother (18:24)
21.15 Bones (18:23)
22.00 Entourage (5:12)
22.25 Bored to death (8:8)
22.55 Daily Show: Global Edition
23.20 Hot In Cleveland (1:10)
23.45 Cougar Town (1:22)
00.05 Off the Map (7:13)
00.50 Ghost Whisperer (19:22)
01.30 True Blood (1:12)
02.20 NCIS: Los Angeles (13:24)
03.05 Eleventh Hour (13:18)
03.45 Nip/Tuck (7:19)
04.30 Impact Point
05.55 The Middle (22:24)

Ég keyrði of greitt til Varmahlíðar, þar sem ég hljóp inn og kveikti
á sjónvarpinu. Við mér, og huggulega kokteilsósumarineruðum
fjölskyldum, blasti við reykur, öskrandi fólk, blóð og brotnar rúður.
Í Noregi.
Ég horfði um stund en þurfti þó að halda áfram för. Útvarpið
myndi nú fjandakornið sinna mér á leiðinni. En þar til komið var að
fjögurfréttum, heyrði ég ekkert. Vissi ekkert. Fékk engar upplýsingar.
Eftir fréttir fór Síðdegisútvarpið af stað, þar sem Noregur var vissulega aðalatriðið, en glaðleg Bítlalög og Norah Jones spiluð reglulega
inn á milli. Svona til að létta fólki lundina. Á þessari tæplega 400
kílómetra leið á þjóðvegi eitt, náðist útsending Ríkisútvarpsins nær
einungis þegar ég nálgaðist þéttbýli, sem er ekki stór hluti leiðarinnar. Þó gat ég talað í símann á flestum stöðum.
Fregnir af Anders Behring Breivik tóku að berast undir kvöld. Ég
náði þeim í kvöldfréttum Ríkissjónvarpsins þegar ég var komin á
áfangastað.

07.00 FH - Valur Útsending frá leik FH og
Vals í Pepsi-deild karla í knattspyrnu.
14.15 FH - Valur Útsending frá leik FH og
Vals í Pepsi-deild karla í knattspyrnu.
16.05 Barcelona - Internacional Bein
útsending frá leik Barcelona og Internacional
Porto Alegre í Audi Cup í Þýskalandi.
18.20 Bayern - AC Milan Bein útsending
frá leik Bayern München og AC Milan í Audi
Cup í Þýskalandi.

20.30 Veiðiperlur Flottur þáttur þar sem
farið er ofan í allt milli himins og jarðar sem
tengist stangveiði. Farið verður í veiði í öllum
landshornum og landsþekktir gestir verða í
sviðsljósinu. Einnig verður farið ofan í saumana á lífsstíl og matarmennsku í veiði.
21.00 Barcelona - Internacional Útsending frá leik Barcelona og Internacional
Porto Alegre í Audi Cup í Þýskalandi.
22.45 Bayern - AC Milan Útsending frá
leik Bayern München og AC Milan í Audi Cup
í Þýskalandi.

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
17.15 Dynasty (13:28)
18.00 Rachael Ray
18.45 WAGS, Kids & World Cup

19.30 The Doctors
20.15 Grey‘s Anatomy (13:24) Fimmta

Dreams (3:5) (e)
19.45 Whose Line is it Anyway?
20.10 Survivor (11:16) Bandarískur raunveruleikaþáttur sem notið hefur mikilla vinsælda. Steve gerir tilraun til að sættast við
Phillip sem efast þó um heilindi hans. Rob
segist þá vilja vernda Phillip allt til enda
keppninnar.
21.00 How To Look Good Naked (4:8)
Stílistinn geðþekki Gok Wan brýtur múra útlitsdýrkunnar og aðstoðar ólíkar konur við að
finna ytri sem innri fegurð.
21.50 In Plain Sight (4:13) Spennuþáttaröð sem fjallar um hörkukvendi og störf
kvendisins fyrir bandarísku vitnaverndina.
22.35 The Good Wife (2:23) (e) Endursýningar frá byrjun á fyrstu þáttaröðinni um
góðu eiginkonuna Aliciu. Alicia tekur að sér
mál fatafellu sem sakar virtan viðskiptajöfur
um að hafa nauðgað sér en saksóknaraembættið vill ekki leggja fram kæru.
23.20 Californication (2:12) (e) Bandarísk þáttaröð um rithöfundinn Hank Moody.
Hank hefur störf sem kennari en gengur of
langt og kemur sér fljótt í vandræði.
23.50 CSI: New York (6:22) (e)
00.40 CSI (11:23) (e)
01.25 Shattered (5:13) (e)
02.15 Smash Cuts (15:52) (e)
02.40 Pepsi MAX tónlist

sería þessa vinsælasta dramaþáttar í heimi.
Meredith og Derek komast að því að það að
viðhalda hinu fullkomna sambandi er mun
erfiðara en þau áttu von á. Líf læknanna
ungu tekur stakkaskiptum þegar einn úr
hópnum veikist alvarlega og mörkin milli
lækna og sjúklinga verða óljós.
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.45 Fairly Legal (8:10) Dramatísk og
hnyttin þáttaröð sem fjallar um Kate Reed.
Hún starfaði sem lögmaður á virtri lögfræðistofu fjölskyldunnar sinnar í San Francisco en
ákvað að gerast sáttamiðlari þar sem henni
fannst réttarkerfið ekki vera nógu skilvirkt.
Kate hefur náttúrulega hæfileika til að leysa
deilumál, bæði vegna kunnáttu sinnar í lögfræði og eins vegna mikilla samskiptahæfileika. Henni virðist þó ekki takast að leysa
deilurnar í sínu eigin lífi.
22.30 Nikita (19:22) Ný og hörkuspennandi þáttaröð frá Warner Bros um leyniþjónustuna Division sem ræður til sín ungmenni
sem áttu erfiða æsku. Leyniþjónustan eyðir
öllum sönnunargögnum um fyrra líf þeirra og
gerir þau að færum njósnurum og morðingjum.
23.15 Weeds (3:13)
23.45 Grey‘s Anatomy (13:24)
00.25 The Doctors (156:175)
01.05 Sjáðu
01.30 Fréttir Stöðvar 2
02.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

18.15 Að norðan Fjölbreyttur þáttur um
norðlenskt mannlíf.
18.05 Copa America 2011 Útsending frá
leik í Copa America 2011.

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

20.20 Copa America 2011 Útsending frá
leik í Copa America 2011.
22.05 Goals of the Season 2007/2008
Öll glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.

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

06.00 ESPN America
08.10 RBC Canadian Open (1:4)
11.10 Golfing World
12.50 RBC Canadian Open (1:4)
16.00 US Open 2008 - Official Film
17.05 US Open 2009 - Official Film
18.05 Golfing World
18.55 PGA Tour - Highlights (27:45)
19.50 The Scottish Open (2:2)
22.00 Golfing World
22.50 PGA Tour - Highlights (22:45)
23.45 ESPN America

21.00 Bæjarstjórnarfundur Útsending
frá bæjarstjórnarfundi frá því fyrr um daginn.

20.00 Hrafnaþing Jafet Ólafsson.
21.00 Græðlingur Gurrý og grænir fingur.
21.30 Svartar tungur Þingmenn á ferð
og flugi.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

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

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn

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

VILD IS ÐE HÓL POJNT!
Nú geturðu byrjað að nota punktana þína sem þú
hefur safnað í Stöð 2 Vild.
Kauptu viðbótaráskrift fyrir punkta.
Nýttu punktana þína upp í glæsileg tilboð hjá
Vildarvinum Stöðvar 2.
Kannaðu punktastöðuna þína á stod2.is og njóttu
allra þeirra fríðinda sem Stöð 2 Vild býður upp á.

Allt fyrir áskrifendur
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Í KVÖLD

STÖÐ 2 KL. 20.00
The Middle
Frábær gamanþáttaröð um hina
óborganlegu Heck-fjölskyldu. Nú
er mæðradagurinn runninn upp
og hann fer ekki eins og við mátti
búast.

FM 92,4/93,5
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 Okkar á milli 09.46
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir
10.13 Tropicalia: Bylting í brasilískri tónlist 11.00
Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttir
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50
Dánarfregnir 13.00 Við sjávarsíðuna 14.00 Fréttir
14.03 Söngleikir 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan:
Og sólin rennur upp 15.25 Málstofan 16.00
Síðdegisfréttir 16.05 Eyðibýlið 17.00 Fréttir 17.03
Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21
Í lok dags 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir
19.00 Firðir 20.00 Leynifélagið 20.30 Sjö dagar
sælir 21.30 Kvöldsagan: Ofvitinn 22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15
Djassvisjón Evrópu: Frá Brooklyn til Brussel 23.05
Útvarpsleikhúsið: Skapalón 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

11.40 Deal or No Deal 12.15 Deal or No Deal
12.50 Dalziel and Pascoe 13.35 Top Gear 14.25
Deal or No Deal 15.05 Deal or No Deal 15.40
Deal or No Deal 16.15 Fawlty Towers 16.45 ‚Allo
‚Allo! 17.10 ‚Allo ‚Allo! 17.35 The Inspector Lynley
Mysteries 18.25 The Inspector Lynley Mysteries
19.10 Top Gear 20.00 The Graham Norton Show
20.45 QI 21.15 Little Britain 21.45 My Family
22.15 Top Gear 23.05 The Graham Norton Show
23.50 QI 00.20 QI 00.50 Little Britain 01.20 My
Family 01.50 The Inspector Lynley Mysteries

11.45 Et rigtigt cirkusliv 12.15 Forandring på
vej 12.45 90‘erne tur retur 13.15 Aftenshowet
Sommer
14.00 Byggemand Bob
14.15
Hyrdehunden Molly 14.30 Lille Nørd 15.00
Vidne til mord 16.30 TV Avisen med Sport
17.05 Aftenshowet Sommer 17.45 Sommervejret
18.00 Hammerslag Sommermix 18.30 Kender du
typen 19.00 TV Avisen 19.25 SportNyt 19.30
Sommervejret 19.35 Miss Marple 21.10 Verdens
værste naturkatastrofer 22.00 Blod, sved og
T-shirts 04.00 Rasmus Klump

12.40 Filmavisen 12.50 Fysikk på roterommet
13.00 Derrick 14.00 Sommeråpent 14.45
Svenske hemmeligheter 15.00 Krøniken 16.00
Oddasat - nyheter på samisk 16.05 Nyheter
på tegnspråk 16.10 Tilbake til 80-tallet 16.40
Distriktsnyheter 17.30 Grønn glede 18.00 Dawn
Porter - farlige bryst 18.45 Extra-trekning 18.55
Distriktsnyheter 19.30 Sommeråpent 20.15
Lyngbø og Hærlands Big Bang 21.05 Kveldsnytt
21.20 Elskerinner 22.10 Fredag i hagen 22.40
Australias villmark 23.10 Jon Dore-show

13.10 Gomorron Sverige 14.00 Rapport 14.05
Vem tror du att du är? 14.45 Schlagerpärlor
14.55 Sommarkväll 15.55 Sportnytt 16.00
Rapport 16.10 Regionala nyheter 16.15 Kockens
omöjliga uppdrag 17.05 Filip Wlostowski 17.20
Sverige i dag sommar 17.30 Rapport 17.52
Regionala nyheter 18.00 Allsång på Skansen
19.00 Kommissarie Montalbano 20.50 Försvunna
21.20 Svaleskär 21.50 Mot södern 23.35 Rapport
23.40 Sommarmord 01.05 Rapport 01.10
Engelska Antikrundan 02.10 Det söta livet

Fólkið í landinu
les Fréttablaðið

Ný fjölmiðlakönnun Capacent Gallup staðfestir vinsældir Fréttablaðsins hjá fólkinu í landinu.
u.
Til dæmis lesa rúmlega 72% íbúa höfuðborgarsvæðisins milli átján og fimmtugs að meðaltalili hvert
tölublað Fréttablaðsins - næstum þrefalt fleiri en lesa það dagblað sem kemur næst á eftir.
r.
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.
18-49 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%

12-80 ára

Höfuðbsv. Landið allt

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%

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

FRÍ LEGUGREINING

Allt sem þú þa
þarft...
arft...

S U M A R D AG A R

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

Stýrir kvikmyndasíðu frá Taílandi
„Ég lít á þetta sem svona „professional“ áhugamennsku,“ segir
Erlingur Grétar Einarsson, en
hann hefur stofnað kvikmyndavefsíðuna Filmophilia.com þar
sem hann ætlar að fjalla um og
gagnrýna kvikmyndir.
Erlingur Grétar hefur verið ritstjóri Mynda mánaðarins í á hálft
fjórða ár, en ákvað nýverið að
flytja af landi brott og hættir því
sem ritstjóri blaðsins. „Ég er að
flytja til Taílands að kenna ensku
í hálft ár og svo sjáum við hvert
framtíðin leiðir okkur eftir það,“
segir Erlingur, sem útskrifaðist
með BA-gráðu í ensku og kvikmyndafræði frá Háskóla Íslands

Ég stunda ekki mikið sund núna
en ég æfði alltaf í Sundhöll
Reykjavíkur svo ég verð að segja
að hún sé í uppáhaldi. Kannski
mest af því hún er í göngufæri.
Níels Thibaud Girerd, skemmtikraftur og
þáttastjórnandi.

í vor. Erlingur ætlar að skrifa á
síðuna samhliða kennslunni í Taílandi. „Ég er með rosalega kvikmyndadellu og gat ekki alveg hætt
þessu. Ég ákvað að stofna kvikmyndasíðu í bloggformi og verð
með fullt af pennum að skrifa.“
Spurður hvort síðan hans verði
ekki bara eins og allar hinar kvikmyndasíðurnar, segir Erlingur að
svo verði ekki. „Það eru til ógeðslega margar svona síður. Margar
eru góðar en margar eru það
ekki. Mér hefur oft fundist kvikmyndafréttasíður ekki vera með
nógu vandað málfar og frágang.
Ég legg mikla áherslu á að allt sé
vel skrifað og að það séu engar

villur,“ segir Erlingur. Eiginkona
Erlings, Kolbrún Björt, er menntaður leikstjóri og ætlar hún að
skrifa kvikmyndagagnrýni, ásamt
fleiri pennum sem menntaðir eru í
bókmenntafræði og öðru því líku.
„Þetta verður ekki bara einhver
álitsgjöf út í bæ, heldur reynum
við að líta vel á myndirnar og hafa
þetta svolítið fagmannlega gert,
án þess þó það verði leiðinlegt,“
segir Erlingur.
Hann segist einnig ætla að
fjalla mikið um íslenskar kvikmyndir. „Það er rosalega lítið
skrifað um íslenska kvikmyndaheiminn á ensku, svo við ætlum
að fara aðeins inn á það.“
- ka

ÆTLAR AÐ VANDA TIL VERKA Erlingur

Grétar segir margar kvikmyndasíður ekki
vanda málfar og frágang. Hann hefur
stofnað kvikmyndasíðuna Filmophilia.
com og ætlar að sjá til þess að síðan
verði villulaus og vönduð. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

FRÉTTIR AF FÓLKI
Bók Óttars M. Norðfjörð, Sólkross,
kom út í Þýskalandi, Austurríki
og Sviss í gær undir nafninu Das
Sonennkreuz. Stutt er síðan bókin
kom út á Spáni, þá undir nafninu
La Cruz Solar. Sólkross er spennusaga með sögulegu
ívafi og kom út á
Íslandi árið 2008.
Nýjasta bók Óttars,
Áttblaðarósin, kom
út fyrir síðustu jól.

Eins og fram kemur í Fréttablaðinu
í dag er tökum á kvikmyndinni
Prómeþeus eftir Ridley Scott lokið
á Íslandi. Verkefnið var gríðarlega
viðamikið og þurfti meðal annars
að skerða aðgengi almennings að
Dettifossi. Stórstjarnan Charlize
Theron leikur í Prómeþeusi og
mætti því til landsins
ásamt töku- og
fylgdarliði. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins var
hún ekki dugleg við
að blanda geði við
fólk og hélt
sig löngum
stundum inni í
hjólhýsi sínu á
tökustað.

- afb, fb

SKREFI NÆR DRAUMNUM Þeir Pálmi Ragnar, Sæþór og Ásgeir Orri í upptökutríóinu StopWaitGo eru komnir með umboðsmann í
Bandaríkjunum og útsettu á dögunum lag fyrir bresku söngkonuna Leonu Lewis.
FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

PÁLMI RAGNAR ÁSGEIRSSON: VIÐ ERUM HIMINLIFANDI

HÁRIÐ

10.000 manns hafa séð Hárið.
Tryggðu þér miða! kasýningum!
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ENDURÚTSETTU LAG
FYRIR LEONU LEWIS
„Það var frekar gaman að vinna
með röddina hennar í stúdíóinu,“
segir Pálmi Ragnar Ásgeirsson
sem, ásamt liðsmönnum sínum í
upptökuteyminu StopWaitGo, hefur
eytt síðustu dögum í að endurútsetja lag fyrir bresku söngkonuna
Leonu Lewis.
Allt byrjaði þetta á því að
StopWaitGo, sem auk Pálma
er skipað bróður hans,
Ásgeirs Orra, og Sæþóri,
hélt út til Los Angeles í
vor og nældi sér í umboðsmann. „Við fórum út til
að hitta umboðsmanninn
Darryl E. Farmer. Hann

„Algjör snilld“
Miðasala á harid.is

Júlíus Júlíusson, Mbl.

Mið. 27. júlí kl. 19
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SILFUR TUNGLIÐ

VISSI HVAR LAGIÐ VAR
NIÐUR KOMIÐ Breska

söngkonan Leona
Lewis vann bresku
X-Factor keppnina árið
2006 og komst í kjölfarið
á samning hjá plötufyrirtæki Simons Cowell, Syco.
Hún hefur unnið þrenn
Grammy verðlaun og selt
yfir 9 milljónir platna út um
allan heim.
NORDICPHOTO/GETTY

þekkti okkur frá því að við gerðum
lög með stelpunum í The Charlies
en hann er líka með þær á sínum
snærum,“ segir Pálmi en strákarnir
skrifuðu að lokum undir fyrir viku,
eftir mikla pappírsvinnu.
Í kjölfarið þurftu þeir að fresta
öllum íslenskum verkefnum og
fengu sitt fyrsta verkefni í
hendurnar, lag fyrir nýjustu plötu bresku stjörnunnar Leonu Lewis.
„Þetta er svona týpísk
ballaða eins og Lewis er
þekkt fyrir og við sendum henni tvær útgáfur
a f l a g i nu . G erð um þetta í hennar stíl en settum
okkar stimpil
á það,“ segir
Pálmi, sem
fyrir nokkrum
dögum
fékk staðfestingu á því að
L ew i s v i s si
að lagið hennar væri komið
til
Íslands.
„Frænka mín er

búsett í New York og maður hennar
er ljósmyndari en sama dag og við
fengum lagið í hendurnar var hann
að taka myndir af Lewis fyrir plötuumslagið. Þegar hann nefndi þetta
við hana sagðist Lewis vita að lagið
sitt væri á Íslandi,“ segir Pálmi og
viðurkennir að það sé frekar gott.
„Ég hélt að lagið væri sent út um
allan heim og hún hefði ekki hugmynd um hvar það væri statt. Vona
að hún muni það þegar hún velur
hvaða útgáfa fer á plötuna.“
Það er óneitanlega frábært fyrir
strákana að vera komnir með
umboðsmann í Mekka skemmtanaiðnaðarins í Bandaríkjunum og vonast þeir til að flytja þangað í framtíðinni.
„Okkur líður mjög vel hérna í
stúdíóinu okkar uppi á Höfða og
erum með báðar fætur á jörðinni,“
segir Pálmi en engir háar peningaupphæðir eru í spilunum enn sem
komið er. Þeir fengu þó smáræði
fyrir sinn snúð við undirskrift.
„Við erum himinlifandi með
samninginn og það má segja að við
séum allavega komnir skrefinu nær
draumnum okkar.“
alfrun@frettabladid.is

Bon Iver söng lag eftir Björk
FRÉTTIR
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KOMDU Í ÖLL HELSTU
PARTÝIN MEÐ OKKUR
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Fáðu Vísi í símann!

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.

Bandaríska hljómsveitin Bon Iver flutti eigin útgáfu
af lagi Bjarkar Guðmundsdóttur, Who Is It, á tónleikum í borginni Milwaukee fyrir skömmu.
Lagið er að finna á plötunni Medúllu sem Björk
gaf út árið 2004. Platan er nær eingöngu tekin
upp án hljóðfæra og eru raddir því í aðalhlutverki. Í útgáfu Bon Iver eru þó notuð hljóðfæri.
Stutt er síðan hljómsveitin söng lagið Come
Talk to Me eftir Peter Gabriel á tónleikum.
Það verður B-hliðarlag á næstu smáskífu
sveitarinnar, Holocone.
Bon Iver er á tónleikaferð um Bandaríkin um þessar mundir. Í október leggur hún af stað í tónleikaferð um Evrópu
þar sem Justin Vernon og félagar spila
í borgum á borð við London, París, Ósló
og Kaupmannahöfn. Tilefnið er útgáfa
annarrar plötu sveitarinnar sem kom út
fyrr í sumar við mjög góðar undirtektir.

BON IVER Justin Veron og félagar í Bon

Iver fluttu Bjarkarlag á tónleikum sínum.
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Gaf Winehouse að drekka
Jakob Frímann Magnússon
tónlistarmaður skrifaði á Facebooksíðu sína í gærdag að hann og
Tómas R. Einarsson hefðu borið
drykki til tónlistarkonunnar
heitinnar Amy Winehouse. „Mikið
vatn (og vín) hefur runnið til sjávar
síðan við Tómas R. bárum drykkina
í þessa, þá lítt þekktu söngkonu
á Midem 2006,“ skrifar Jakob Frímann. „Agnarsmá og ósköp ófríð,
á ballettskóm að leita að einhverjum að spjalla við á Majesticbarnum. Elskaði Vínhús.“ Hann
segir Winehouse hafa
verið frábæran listamann og kallar hana
litlu stúlkuna með stóru
röddina. Enn fremur
varar Stuðmaðurinn við ógeðfelldum vírusum
sem hann segir
tengda fréttum
af dauða söngkonunnar.

Klara, Steinunn og Alma úr
stúlknabandinu The Charlies
lenda í alls konar ævintýrum í
Los Angeles, en því nýjasta mætti
líkja við atriði úr hasarkvikmynd.
Stelpurnar settu færslu inn á samskiptavefinn Twitter í gærmorgun,
þar sem þær tilkynntu að yfir þeim
sveimaði þyrla og tólf vopnaðir
lögreglumenn miðuðu byssum
sínum að karlmanni sem stæði
hinum megin við götuna. Ekki
náðist í Charlies-stúlkur í gær, en
tímamismunurinn er mikill og þær
því eflaust komnar í svefn eftir
allan hasarinn.
- sv, ka

Meiri Vísir.

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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SAGA Queen rúm 129.900
ÞÓR Queen rúm &).#.%%

L6AA=J<<:G
dregst að veggnum eins og nafnið bendir til.
Einn mest seldi ameríski botninn í heiminum.
Fæst í eftirfarandi breiddum:
80, 90, 97, 120, 140 og 150 cm

70% afsláttur
af pífu pilsum á rúm
Er til rykkt og slétt, í mörgum
litum og stærðum.

7dVgY hefur allt sem gott stillanlegt rúm
þarf að hafa á fábæru verði.
H"8VeZ er einnig með þráðlausa
fjarstýringu og nuddi.

50% afsláttur
V[A^aaZgbhi¨Âjb

Stóri stuðningspúðinn
kominn aftur 19.900

Mest lesið
1

Einn efnilegasti stjórnmálamaður Noregs myrtur í Útey

2

Breivik markaðsetti sjálfan
sig: Fór í ljós og tók stera

3

Breivik ætlaði að myrða Gro
Harlem Brundtland

4

Allir læknar kallaðir á vakt á
föstudag

5

Breivik líkir múslimum við
vatn úr leku röri
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Þrýstijöfnun er lykilorðið
Svæðisskiptar heilsudýnur með betri
stuðningi, mýkra axlasvæði og góðum
stuðningi við mjóbak

Mest selda stillanlega heilsurúmið hjá

Ïa_hjbd\Y``jb`^ghjWZg_Vk^Â

Betri öndun

Svefn og heilsu með okkar bestu

160 cm, 180 cm og 193 cm.
Verð frá )&#)*%

Til í öllum algengustu rúmstærðunum

50% afsláttur af rúmstæðum

heilsudýnu.

Fáðu Vís
í símann!i

ÞÚ ERT MEÐ
FRÆGA FÓLKIÐ
Í VASANUM
MEÐ VÍSI
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Meiri Vísir.
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Hágæða svæðisskiptar heilsudýnur

Umsátursástand hjá
Charlies-stúlkum
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