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I. Ottesen
hátíðinni verði ritstjóri segir að á
ingu á ljósmyndboðið upp á sýnum Páls Jökuls
Péturssonar
utanhúss. Myndirna
af plöntum
r eru
sem
inum að heimili flestar má sjá í garðþeirra að
Auður, sem
er garðyrkju Fossheiði en
fræðingur,
skipulagt garðinn
hefur
og hannað.
verður sýnt
Að auki
hvernig nota
fjallaplöntur,
má lágvaxnar
steinbrjóta,
lauka í steinkeru
hnoðra og
húsm og sem þekjuplön
í beðum og
í lóðrétta gróðurve
tur
Auður og Páll
ggi.
bjuggu í
festu kaup
á Fossheiði Reykjavík en
1 í lok síðasta
árs. „Við höfum
verið
að
bæði húsið,
standsetja
sem er funkis-hú
árið 1967, og
hanna garðinn. s byggt
við með heimili
Hér erum
og
vinnuaðs
inum höfum
töðu. Í garðvið
fjölda af plöntumsett niður gríðarlega
n
að. Sú hugmynd sem Páll hefur myndkviknaði
að vera með
í
sýningu á þeimframhaldinu
hér í garðinum
myndum
,“
„Húsið rammarútskýrir Auður.
vel inn myndirna
garðinum og
rí
ég tel það afar
setja upp sýningu
sérstakt
á stórum ljósmyndað
í einkagarð
i. Þetta
um
mynda og plantna,“verður samspil ljósfremur. Í garðinum segir Auður enn
er hún einnig
matjurtagarð.
með
Tímaritið Sumarhús
ið og garðurinn
kemur út fimm
segir að blaðinusinnum á ári en Auður
hafi
alltaf
ið. „Við höfum
verið
góða útbreiðslu vel tekafmælishátíðinni
og með
okkur og bjóða viljum við þakka fyrir
öllum
„Við viljum
áskrifendum
til veislu. Auk
sýna fólki hvernig
okkar er
að njóta tilverunn
að koma og þess eru allir velkomni
hægt
skoða.“
r
ar úti
Auður. „Við
Auður og Páll
erum þrautreynvið,“ segir
að halda úti
d og þrjósk
halda sýningar. eru ekki óvön því að
útgáfu
höfum ótalmargt sérhæfðs tímarit
inguna Sumarið Þau sáu um stórsýnog
hún enn fremur fram að færa,“ segir
fyrst í Mosfellsb í sjö ár. Sú sýning var
en þau hjónin
æ, síðan í
sömuleiðis
höll og loks
hafa
haldið fjölmörg
í Fífunni. „Það Laugardalsskeið. Mörður
vinsæl námþúsund manns
komu yfir 20
hefur unnið Gunnarsson Ottesen
sextíu aðilar á þær sýningar og yfir
sem fastur
sýndu vörur
pistlahöfundur
hjá
tímaritinu en
sýningin okkar
sínar. Afmælisnýlega ge ði
er lítil í
m ð
S

GLEÐI Á SELFOSSI
Auður og Páll
hlakka
til að fá gesti
í garðinn
sinn. Hann verður
með
ljósmyndasý
ningu
hún hefur hannað en

inn. Ljósmyndirn garðstórar og fallegar.ar eru

Fimmtudagur
26. júlí 2012
174. tölublað 12. árgangur
Sími: 512 5000

DA M
GB E
L A ST
Ð LE S
Á
ÍS NA
LA
ND
I

*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Ástfangin í myndbandi
Elmar Johnson og Þórunn
Antonía leika par í London
í væntanlegu myndbandi.
popp 38

Ævintýri feðga í Hofsá
Feðgar veiddu sinn 100
sentímetra laxinn hvor
sama dag í Vopnafirði.
veiði 34

Gísli Sveinbergsson keppir
á Íslandsmótinu í höggleik
sem hefst á Hellu í dag.
sport 32

veðrið í dag
11

11
14
13

14

VÆTA EYSTRA Í dag verða norðan
3-10 m/s. Rigning NA- og A-til en
annars úrkomuminna. Hiti 8-17
stig.
VEÐUR 4

HAF OG HIMINN FYRIR STAFNI Seglin liðu um undan strandlengjunni í Hafnarfirði í gær og krakkarnir á siglingarnámskeiðinu lærðu
allt um að beita í vindinn og venda. Um himinn liðu rigningarský sem viku á endanum fyrir geislum sólarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Rannsóknarleyfi í
Stóru Laxá gefið út
Orkustofnun hefur veitt Landsvirkjun rannsóknarleyfi vegna áætlana um
virkjun í Stóru Laxá. Iðnaðarráðherra vill að um óflokkuð landsvæði gildi það
sama og svæði í biðflokki. Best væri ef hið opinbera stæði fyrir rannsóknum.
VIRKJANAMÁL Orkustofnun hefur

veitt Landsvirkjun rannsóknarleyfi vegna áætlana um virkjun í efri hluta vatnasviðs Stóru
Laxár. Fréttablaðið hefur greint
frá umsókninni, en svæðið er
utan virkjanakosta sem finna má í
rammaáætlun um vernd og nýtingu
náttúrusvæða. Steingrímur J. Sigfússon iðnaðarráðherra vill skoða
lagabreytingu varðandi slík svæði.
Steingrímur hefur kallað eftir
að farið verði hægt í útgáfu leyfa
þar til að lokinni vinnu við rammaáætlun. Hann segir ekki heppilegt
að gefa slík leyfi í því millibilsástandi sem nú ríki. „Hitt er jafn
ljóst að ég ætla ekki að grípa fram
fyrir hendur þar til bærra aðila sem
samkvæmt lögum verða að afgreiða
þau mál sem hjá þeim eru á grunni
gildandi laga og réttarástands.“
Iðnaðarráðherra segir útgáfu
leyfisins nú sýna mikilvægi þess að
hraða vinnu við rammaáætlun eins
og kostur er.

Vilji fyrirtækjanna hafður að leiðarljósi
Guðmundur Hörður Guðmundsson, formaður Landverndar, segir enga skyldu
hvíla á Orkustofnun um útgáfu rannsóknarleyfa. Hægt sé að nýta vinnuna við
rammaáætlun sem rökstuðning fyrir því að bíða með veitingu þeirra. „Þeir
túlka þetta eins og maður ímyndar sér að orkufyrirtækin vilji að þeir geri. Þeir
taka þann pólinn í hæðina, í stað þess að fara hófsamari leið sem væri líklegri
til að stuðla að einhverri sátt í samfélaginu.”

„Þá veltir maður því fyrir sér í
þessu tilviki með Stóru Laxá, þar
sem um óflokkað svæði er að ræða,
hvort ekki eigi að huga að því að
gera lagabreytingar sem væru á þá
leið að óflokkuð svæði skuli meðhöndlast eins og svæði í biðflokki
þangað til þau hafa verið flokkuð.“
Steingrímur segir að ákjósanlegast væri að rannsóknir færu
ekki fram á vegum aðila sem hafa
virkjanir eða nýtingu í huga. Hefðu
stjórnvöld meira fé á milli handa
væri æskilegast að slíkar rannsóknir færu fram á þeirra vegum
og á óháðum forsendum. Ekki hafi
þó komið til tals að biðja orkufyr-

Baltasar með
í úrvalsflokki
KVIKMYNDIR Djúpið, kvikmynd

Baltasars Kormáks, verður
heimsfrumsýnd á alþjóðlegu
kvikmyndahátíðinni í Toronto í
september.
Myndin verður sýnd í flokknum Special Presentations sem
heldur utan um stærstu myndir
hátíðarinnar eftir kvikmyndagerðarmenn sem eru leiðandi í
fagi sínu í heiminum.
Myndin er innblásin af einstöku afreki Guðlaugs Friðþórssonar sem synti í land eftir að
Hellisey VE sökk sex kílómetra
undan Vestmannaeyjum árið
1984.
- afb / sjá síðu 38

Fjörug
og flott
útsala

irtækin um að bíða með umsóknir
um rannsóknarleyfi. „Ég hef alltaf verið bjartsýnn og trúaður á að
orkufyrirtæki í opinberri eigu hefðu
hliðsjón af yfirlýstri stefnu stjórnvalda og tækju mark á henni.“
Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar, segir umsóknir fyrirtækisins í fullu samræmi við stefnu
stjórnvalda. Kostir lendi í biðflokki
vegna skorts á gögnum og þær rannsóknir sem farið sé fram á hafi ekki
umhverfisáhrif. „Eingöngu er verið
að safna gögnum þannig að hægt sé
að leggja þau fram fyrir rammaáætlun og síðar umhverfismat, sem
yrði þá næsta skrefið.“
- kóp
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Umferðareyjurnar við inngangana að þjóðgarðinum teknar niður:

Össur birtir fjórðungsuppgjör:

Vegagerðinni urðu á mistök

Hagnaðist um
ríflega milljarð

SAMGÖNGUR Vegagerðin hefur

Benedikt, ertu að renna blint í
sjóinn með þetta?
„Nei, ég er fær í flestan sjó enda
þarf ég ekki gleraugu í sjósundi.“
Benedikt Lafleur, sjósundkappi og
listamaður, hyggst koma á fætur ferðaþjónustu tengdri sjósundi. Benedikt fékk
í síðustu viku ferðaskipuleggjandaleyfi.

Börn Jacksons sögð yfirgefin:

Forræðið fært
tímabundið
LOS ANGELES, AP Dómari hefur
ákveðið að að veita TJ Jackson,
bróðursyni Michaels Jackson,
tímabundið forræði yfir börnum
poppgoðsins.
Ástæðan er sögð mikil ólga
innan fjölskyldunnar og að Katharine Jackson, forráðamaður
barnanna, hafi farið til Arizona
og ekki talað við börnin síðan 15.
júlí síðastliðinn.
Dómari í málinu sagði Katharine ekki hafa gerst seka um að
bregðast börnunum og sagði hana
fá forræðið aftur þegar hún snýr
aftur heim.
- ktg

DYRHÓLAEY Ábúandi kærði ráðningu

landvarðar.

Ráðning systursonar oddvita:

Hafnar kröfu
um ógildingu
DÓMSMÁL Innanríkisráðuneytið hefur úrskurðað að ekkert sé
athugavert við ráðningu Mýrdalshrepps á systursyni oddvita hreppsins sem landvarðar
við Dyrhólaey. Systursonurinn
var ráðinn án auglýsingar og til
þriggja mánaða. Ábúandi einnar
jarðarinnar sem á land í Dyrhólaey kærði ráðninguna.
„Verður ekki annað séð en að
Mýrdalshreppur hafi við val sitt
á viðkomandi landverði byggt á
málefnalegum sjónarmiðum,“
segir ráðuneytið sem kveður ekkert í gögnum málsins benda til að
oddvitinn hafi komið að ráðningu
systursonar síns.
- gar

ákveðið að umferðareyjar í tveimur
þéttbýlishliðum inn í þjóðgarðinn á
Þingvöllum verði teknar niður.
„Eyjurnar og skilti verða fjarlægð en vegmerkingarnar fá að
halda sér. Að auki verða fræstar
vegrifflur í merkta svæðið,“ segir
G. Pétur Matthíasson, upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar. Að hans
sögn eru breytingarnar bæði vegna
þess hve vegfarendur hafi tjáð
óánægju sína sterklega, auk þess
sem lýsingu hafi vantað á veginn.
„Alla aðskotahluti á veginum
þarf að lýsa upp, til að vara fólk

við. Slík lýsing var ekki til staðar
og hefði verið erfitt og kostnaðarsamt að koma henni upp,“ segir G.
Pétur.
Vegagerðin harmar hvernig að
framkvæmdinni var staðið. „Ljóst
er að mistök voru gerð við framkvæmdina þar sem eyjurnar voru
settar upp áður en yfirborðsmerkingar voru málaðar,“ segir í fréttatilkynningu frá stofnuninni.
G. Pétur vill þó ítreka að mikilvægt sé að fólk fari eftir hraðamerkingum á staðnum, enda vegurinn ekki gerður fyrir meiri hraða
en 50 kílómetra á klukkustund. - ktg

UMDEILD UMFERÐAREYJA Fjarlægja

á umferðareyjurnar við innkeyrslur í
Þjóðgarðinn á Þingvöllum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

VIÐSKIPTI Össur hagnaðist um 10
milljónir Bandaríkjadala, jafngildi 1.242 milljóna íslenskra
króna, á öðrum ársfjórðungi
þessa árs. Þetta kemur fram í
uppgjöri sem var birt í gær.
Hagnaður er aðeins minni en
á sama fjórðungi í fyrra þegar
hann var 10,3 milljónir dala,
en jókst lítillega frá fyrsta ársfjórðungi 2012 þegar hann var
9,8 milljónir. Heildarsala fyrirtækisins var 103 milljónir dala og
jókst um þrjú prósent frá síðasta
fjórðungi.
- mþl

Fiskar í Kleifarvatni
sagðir í andarslitrum
Mikið er af dauðum fiski í Kleifarvatni samkvæmt spjallvef veiðimanna.
Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar hyggst leita til Veiðimálastofnunar sem ekki
hefur fylgst með stöðunni. Við ýmsu sé þó að búast vegna jarðfræði vatnsins.

ELLIÐAÁR Mögnuð veiðiperla í alfara-

leið, segja menn um Elliðaár.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

UMHVERFISMÁL „Það er eitthvað

Áfram veiðist í höfuðborginni:

mikið að ske þarna og mikið að,“
segir stangveiðimaðurinn Guðmundur Falk á spjallsvæði vefsins veidi.is þar sem hann gerir
stöðuna í lífríkinu í Kleifarvatni
að umtalsefni.
„Kafari sem ég þekki til fór í
Kleifarvatn, og ekki bara á helstu
staði þar sem kafað er, heldur við
austurlandið líka og er mikið af
dauðum fiski í botninum, bæði
stór og smár og mikil rotnun,“
skrifar Guðmundur á veidi.is.
Ekki náðist í Guðmund í gær
en í færslu á spjallsvæðinu spyr
hann hvort ekki þurfi að athuga
með gæði vatnsins. Brennisteinsvetni streymi upp um sprungur á
botni vatnsins og sé að aukast það
mikið að það drepi fiskinn.
Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar hefur Kleifarvatn til umráða
og selur þar veiðileyfi. Vilborg
Reynisdóttir, formaður félagsins,
kveðst ekki hafa vitneskju um
stórfelldan fiskadauða í vatninu.
„Við vildum helst að viðkomandi kafari myndi láta okkur
vita hvar þetta er svo við getum
farið í einhverja rannsókn,“ segir
Vilborg og bendir á að svæðið
sé jarðfræðilega óstöðugt. „Það
getur komið gas upp og fiskurinn
synt yfir. Þetta gæti hafa gerst í
mörg ár án þess að við vitum af
því,“ bætir hún við og kveðst ætla
að setja sig í samband við Veiðimálastofnun. „Ég ætla að athuga
hvort þeir geti ekki liðsinnt okkur
með þetta.“
Þórólfur Antonsson fiskifræðingur segir Veiðimálastofnun ekki
hafa haft spurnir af fiskadauða í
Kleifarvatni. Þórólfur minnir á

Yfir 600 laxar
úr Elliðaánum

KAFARAR VIÐ KLEIFARVATN Vatnsborðið lækkaði um einn metra á einu ári eftir
Suðurlandsskjálftann árið 2000 og flatarmál vatnsins minnkaði um fimmtung. Kafarar eru sagðir hafa komið auga á mikið af dauðum fiski. Veiðimenn óttast að vatnið
mettist af brennisteinsvetni.
MYND/HÉÐINN ÓLAFSSON

Svo gæti þetta verið
staðbundið í vatninu
og fiskurinn villst inn á einhver svæði sem eru slæm.
ÞÓRÓLFUR ANTONSSON
FISKIFRÆÐINGUR

að miklar breytingar hafi orðið
við Kleifarvatn eftir Suðurlandsskjálftann árið 2000. Vatnsborðið
hafi lækkað afar mikið en sé þó
breytilegt og hverir kraumi undir
yfirborðinu. „Það er því ekki að
furða þótt eitthvað gangi á en við
höfum ekki gert neinar rannsóknir á því,“ segir hann.

Þórólfur segir ýmis efni koma
upp með heita vatninu og eftir því
sem yfirborð Kleifarvatns lækki
hafi þessi efni hlutfallslega meiri
áhrif. „Svo gæti þetta verið staðbundið í vatninu og fiskurinn
villst inn á einhver svæði sem eru
slæm,“ segir hann og bætir við að
Veiðimálastofnun vildi gjarnan
að betur væri fylgst með Kleifarvatni í kjölfar þeirra breytinga
sem orðnar eru vegna jarðskjálftanna.
gar@frettabladid.is

ÞEKKIR ÞÚ TIL?
Sendu okkur ábendingu á
meira@frettabladid.is

STANGVEIÐI Veiðin í Elliðaánum fór
yfir 600 laxa á morgunvaktinni
á þriðjudag. Dálítið hefur hægt á
veiðinni síðari hluta júlímánaðar
eftir frábært gengi fram að því.
Uppistaðan í veiðinni í Elliðaánum er smálax, allt niður í þrjú
pund en algeng stærð er 4 til 5
pund. Samkvæmt skoðun á veiðibókinni dagana 16. til 24. júlí
virðist veiðast jöfnum höndum á
maðk og flugu.
Sjö laxar veiddust á morgunvaktinni á þriðjudag og aðeins tíu
laxar allan daginn þar á undan.
Veiðin á sunnudaginn var hins
vegar 23 laxar og 14 laxar voru
skráðir á laugardaginn. Föstudagurinn í síðustu viku gaf 22
laxa.
- gar

BJÖRGUN
Björgunarsveit kölluð til
Frönsk kona slasaðist á fæti á gönguleiðinni milli Reykjahlíðar og Kröflu
í gær. Björgunarsveitarbíll sótti hana
og færði á Heilsugæsluna á Mývatni.
Konan var ekki talin alvarlega slösuð.

SAMGÖNGUR
Ein afgreiðsla í stað tveggja
Póst- og fjarskiptastofnun hefur samþykkt beiðni Íslandspósts um að loka
póstafgreiðslum fyrirtækisins í Árbæ
og Grafarvogi. Þess í stað verður ný
afgreiðsla opnuð að Höfðabakka 9.

Samstöðufundur á Ingólfstorgi lýsir yfir hryggð vegna ástandsins í Sýrlandi:

Tugir kröfðust viðbragða frá Íslandi
MANNRÉTTINDI Tugir komu saman

„Enn einn heitur dagur“
Fáðu gust úr vandaðri Honeywell viftu

Móhellu 2, 221 Hafnarfjörður
Sími 555 3100 www.donna.is

í votviðri á Ingólfstorgi í gær til
að sýna stríðshrjáðum almenningi
í Sýrlandi samstöðu. Þar var þess
krafist að íslensk stjórnvöld gerðu
allt sem í þeirra valdi stæði til að
stuðla að tafarlausu vopnahléi og
lausn deilumála í landinu.
Á fundinum var samþykkt
ályktun þar sem hryggð var lýst
yfir vegna ástandsins í Sýrlandi.
„Umheimurinn getur ekki og má
ekki standa aðgerðarlaus hjá þegar
tugþúsundir saklausra barna,
kvenna og karla eru stráfelld í
þeirri valdabaráttu sem nú á sér
stað í Sýrlandi,“ segir í ályktuninni.
Jóhanna Kristjónsdóttir, rithöfundur og sérfræðingur í málefnum Mið-Austurlanda, flutti ræðu
á fundinum og tónlistarmaðurinn
Bjartmar Guðlaugsson tók lagið.
- sh

LÉTU REGNIÐ EKKI STÖÐVA SIG Fjöldi fólks hlýddi á ræður og tónlist á fundinum

í gær. Samstaða var um að umheimurinn gæti ekki staðið aðgerðalaus og horft á
voðaverkin í Sýrlandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Hæstiréttur segir að reglan um leynilegar kosningar verndi kjósendur fyrir áhrifum vandamanna:

Bandaríkjadalur

123,97

124,57

Sterlingspund

192,22

193,16

Forsetakosningarnar standa óhaggaðar

Evra

150,52

151,36

KOSNINGAR Hæstiréttur hefur hafnað þeim

Dönsk króna

20,231

20,349

Norsk króna

20,383

20,503

Sænsk króna

17,813

17,917

Japanskt jen

1,584

1,5932

SDR

185,93

187,03

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
211,6399
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Úttekt tölfræðispekings:

Obama talsvert
sigurstranglegri
BANDARÍKIN Um 65% líkur eru

á sigri Baracks Obama forseta
í forsetakosningunum í Bandaríkjunum, að því er kemur fram
á vef tölfræðisérfræðingsins
Nates Silver.
Þó munurinn á
fylgi Obama og
Mitts Romney,
frambjóðanda
repúblikana, sé
aðeins rúm tvö
prósent á landsBARACK OBAMA
vísu ber nokkuð þeirra á milli sé tekið tillit til
fylgis í einstökum ríkjum.
Silver segir að Obama fengi
nú 294 kjörmenn gegn 244 hjá
Romney, en 270 þarf til sigurs í
kjörinu, og sé með forskot í flestum lykilríkjum sem gætu riðið
baggamuninn í kosningunum. - þj

Stalst með flugi til Rómar:

11 ára strákur
laumufarþegi
ENGLAND Liam Corcoran, 11 ára
breskur strákur, náði að lauma
sér um borð í flugvél á flugvellinum í Manchester og fljúga með
henni til Rómar og það án vegabréfs eða flugmiða.
Liam hafði verið með móður
sinni í innkaupaleiðangri í verslunarmiðstöð í borginni. Hann
stakk móður sína af, hélt upp á
flugvöll og náði að fylgja fjölskyldu með stóran barnahóp
í gegnum flugstöðina. Þannig
komst hann í gegnum fimm öryggishlið og upp í flugvél, að því er
fram kemur á fréttavef breska
dagblaðsins The Telegraph.
Flugvallaryfirvöld rannsaka
nú málið og hefur fjölda starfsmanna tímabundið verið vikið úr
störfum vegna atviksins.
- ktg

kærum sem bárust vegna nýafstaðinna forsetakosninga.
Niðurstaða Hæstaréttar er sú að það hafi
verið ótvíræður galli á kosningunum að einstaka fötluðum kjósendum hafi verið leyft að
kjósa með hjálp aðstoðarmanns að eigin vali,
en sá galli hafi hins vegar engin áhrif haft á
niðurstöður kosningarinnar.
Kærurnar bárust annars vegar frá þremur
fötluðum kjósendum, sem töldu að það bryti
gegn ákvæðum um leynilegar kosningar að
láta fulltrúa kjörstjórnar fylgja þeim inn
í klefa sem ekki er fær um að kjósa einn og
óstuddur, og hins vegar frá Ástþóri Magnús-

syni, sem taldi á sér brotið þegar meðmælendalistar hans voru úrskurðaðir ófullnægjandi.
Um þá fyrrnefndu segir Hæstiréttur að
reglan um leynilegar kosningar sé hugsuð til
að vernda kjósendur frá mögulegum áhrifum
annarra á það hvernig atkvæðum er varið,
ekki síst frá þeim sem þekkja kjósandann.
Ragnar Aðalsteinsson, lögmaður kærendanna, sagði í samtali við Vísi í gær að þegar
stjórnlagaþingskosningarnar voru ógiltar
hefði ekkert verið fjallað um hvort meinbugirnir á kosningunum hefðu haft áhrif á niðurstöðuna, ólíkt því sem nú er gert. Með þessu
hafi æðsti dómstóll landsins gefið misvísandi
skilaboð.
- sh

HÆSTIRÉTTUR Lögmaður kærenda segir æðsta dómstól

landsins gefa misvísandi skilaboð.

Tyrkir loka landamærum Sýrlands

KIM OG RI Leiðtoginn og kona hans.

Sýrlandsher beinir nú afli sínu einkum gegn uppreisnarmönnum í Aleppo,
stærstu borg landsins, en virðist hafa náð að mestu valdi á höfuðborginni
Damaskus. Nýr yfirmaður friðargæsluliðs SÞ reynir að vera bjartsýnn.

NORDICPHOTOS/AFP

Ríkisfjölmiðlar Norður-Kóreu:

Leiðtoginn Kim
sagður kvæntur

SÝRLAND, AP Tyrkir hafa lokað

landamærum Sýrlands, sem eru
rúmlega 900 kílómetra löng.
Flutningabifreiðar fá ekki að fara
í gegn, en viðskipti um landamærin hafa numið nærri þremur milljörðum dala á ári, eða um 375 milljörðum króna.
Flóttafólki frá Sýrlandi verður
þó áfram hleypt yfir landamærin
til Tyrklands, en þar eru nú fyrir
tugir þúsunda sýrlenskra flóttamanna. Einnig leyfa Tyrkir Sýrlendingum að ná sér í nauðsynjar
yfir landamærin.
Að sögn frönsku fréttastofunnar AFP hafa 27 yfirmenn úr sýrlenska hernum flúið yfir landamærin til Tyrklands, og bættust
tveir í hópinn í gær.
Tyrkir voru traustir bandamenn
Sýrlands þangað til uppreisnin gegn Bashar al-Assad forseta
hófst snemma á síðasta ári. Tyrkir hafa frá byrjun harðlega gagnrýnt harkaleg viðbrögð Assads
forseta og stjórnar hans gagnvart
uppreisnarmönnum og mótmælendum, sem kostað hafa nærri 20
þúsund manns lífið.
Á síðustu vikum hafa uppreisnarmenn náð valdi á æ fleiri stöðum við landamærin, þar sem þeir
hafa komið sér upp bækistöðvum.
Þessu hafa fylgt harðir bardagar
uppreisnarmanna og Sýrlandshers
við landamærin, en undanfarna
daga hafa átökin færst meira yfir
til Damaskus og Aleppo, tveggja
stærstu borga Sýrlands.
Sýrlandsher virðist hafa náð að
miklu leyti að bæla niður uppreisn-

Voltaren Gel 100g

15% afsláttur

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

NORÐUR-KÓREA, AP Ríkisfjölmiðlarnir í Norður-Kóreu höfðu ekki
um það mörg orð, en komu þó til
skila til almennings þeirri staðreynd að nýr leiðtogi þeirra sé
genginn í hjónaband.
Íbúar landsins hafa velt mjög
vöngum yfir konu nokkurri sem
sést hefur í fylgd með Kim Jong
Un við opinber tækifæri undanfarið.
Á miðvikudagskvöld birtu fjölmiðlar síðan myndir af parinu í
skemmtigarði, þar sem Kim er
sagður í fylgd „eiginkonu sinnar,
félaga Ri Sol Ju“. Frekari upplýsingar fékk almenningur þó ekki
að sinni.
- gb

Umhverfisstofnun synjar:

Fá ekki að sigla
með ferðamenn

SÝRLENSKIR UPPREISNARMENN Hópur uppreisnarmanna sestur að snæðingi eftir

sólarlag í föstumánuðinum ramadan, sem er nýhafinn.

27

yfirmenn úr sýrlenska hernum
hafa nú flúið yfir
landamærin til Tyrklands.
ina í Damaskus og beinir nú meginafli sínu gegn uppreisnarmönnum í Aleppo og hefur Sýrlandsher
ítrekað gert loftárásir á borgina
síðan á þriðjudag.
„Fólk hefur áhyggjur af því að
verða fyrir sprengjum og er að
flýja borgina,“ segir Mohammed

NORDICPHOTOS/AFP

Saeed, einn uppreisnarmanna í
viðtali við fréttastofuna AP.
Í Damaskus ræddu hins vegar
Babacar Gaye og Herve Ladsous,
yfirmenn friðargæslustarfs Sameinuðu þjóðanna, við blaðamenn og
reyndu að halda í bjartsýni.
„Ég tel að stjórnarerindrekar
verði að vera bjartsýnir og það er
ekkert grín,“ sagði Ladsous. „Við
verðum að halda í vonina um að
ferlið allt komist á skrið, að vítahring ofbeldis linni og að einhverjar pólitískar lausnir finnist, einkum þó að einhver pólitísk samræða
geti hafist.“ gudsteinn@frettabladid.is

NÁTTÚRA Umhverfisstofnun hefur
synjað umsókn Norðursiglingar
um leyfi til að sigla með ferðamenn á Mývatni. Starfsemin er
talin geta haft truflandi áhrif á
fuglalíf á vatninu. Hún er sögð
brjóta í bága við verndaráætlun
fyrir svæðið.
Í fréttaskeyti umhverfisstofnunar segir að náttúran við
Mývatn sé einstök á heimsvísu,
en talið er að þar haldi sig fleiri
andategundir en nokkurs staðar
annars staðar á jörðinni.
- ktg

VEÐURSPÁ
Elísabet
Margeirsdóttir

8
2

11

12

LÉTTIR TIL! Þá er
stuttum blautviðriskaﬂa senn að ljúka
og við tekur bjart
og þurrt veður. Á
morgun verður
víða bjartviðri og
hlýtt á sunnan og
vestanverðu landinu og laugardag
eru horfur á bjartviðri og allt að 18°C
víða um land.
13

4

11

veðurfréttamaður
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Á MORGUN
8-15 m/s við SA-ströndina, annars hægari.

2
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4
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HEIMURINN
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LAUGARDAGUR
Hæg breytileg átt.

17
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Alicante

30°

Basel

30°

Berlín

28°

Billund

25°

Frankfurt

29°

Friedrichshafen

29°

Gautaborg

23°

Kaupmannahöfn

23°

Las Palmas

25°

London

25°

Mallorca

29°

New York

32°

Orlando

33°

Ósló

23°

París

30°

San Francisco

19°

Stokkhólmur

22°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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TEKJUBLAÐIÐ - TRYGGÐU ÞÉR EINTAK!

AÐEINS SELT Í 13 DAGA!

TEKJUBLAÐIÐ

TRYGGÐU ÞÉR EINTAK!
Takmarkað upplag - aðeins selt í 13 daga*
*skv. ákvörðun Tölvunefndar

www.heimur.is

Áskriftarsími
512-7575

Ert þú ánægð(ur) með að
Jón Gnarr ætli á Gaypride í
Færeyjum?
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Nei
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KJÖRKASSINN

46%
54%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Þekkir þú einhvern sem á
rafknúið reiðhjól?
Segðu skoðun þína á Visir.is

Jóhannes Jónsson opnar útibú bresku verslanakeðjunnar Iceland í Kópavogi:

Súðavíkurhreppur:

Iceland opnað á laugardaginn

Hreppurinn
annist póstinn

VERSLUN Breska verslanakeðjan
Iceland opnar verslun á Íslandi
á laugardaginn. Það er Jóhannes Jónsson, áður kenndur við
Bónus, sem rekur verslunina hér
á Íslandi. Verslunin verður opnuð
í Engihjalla í Kópavogi þar sem
verslun 10-11 var um hríð.
Þegar Fréttablaðið hafði samband við Jóhannes í gær var hann
í óða önn að raða í hillur og undirbúa opnun verslunarinnar. Spurður hvernig undirbúningurinn
gengi sagði hann allt ganga eins
og í sögu. „Það stendur allt eins og
stafur á bók.“

Iceland verslanirnar voru í eigu
Baugs Group frá 2005 þar til Baugur varð gjaldþrota árið 2009. Malcolm Walker, stofnandi Iceland, og
Graham Kirkham eiga nú stærstan
hluta í verslanakeðjunni. Iceland
hefur í gegnum tíðina einbeitt sér
að frosinni matvöru.
Ásamt því að reka matvöruverslun í Engihjalla ætlar Jóhannes að
láta Iceland standa fyrir vefverslun þannig að viðskiptavinir geti
fengið vörur sendar heim. „Netverslunin verður opnuð á sama
tíma á laugardaginn á icelandnet.
is,“ bendir Jóhannes á.
- bþh

JÓHANNES Í ICELAND Verslanakeðjan
Iceland opnar hér útibú á laugardaginn.
Jóhannes Jónsson, áður kenndur við
Bónus, rekur verslunina og vann að því að
gera allt tilbúið í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STJÓRNSÝSLA Sveitarstjóri í Súðavíkurhreppi hefur lagt til við
Íslandspóst að sveitarfélagið taki
yfir póstþjónustuna þar. Starfsmenn Landsbankans önnuðust
póstþjónustu í bænum en þegar
útibúi bankans var lokað í vor
lagðist póstþjónustan niður.
„Við misstum bæði bankann og
pósthúsið skyndilega núna í vor,“
segir Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri. „Sveitarfélagið var mjög
óánægt með þessa lokun.“ Ómar
Már vonar að fyrirkomulagið
verði að veruleika í haust.
- bþh

Eftirleikar Ólympíuleika

Draumaborgir eða draugahverﬁ
Í APPELSÍNUGULU Starfsfólk innan-

ríkisráðuneytisins mætti auðvitað í lit
dagsins til vinnu í gær.

Átak Sameinuðu þjóðanna:

Appelsínuguli
dagurinn í gær
SAMFÉLAGSMÁL Appelsínuguli dagurinn er nú haldinn 25. dag hvers
mánaðar til höfuðs ofbeldi gegn
konum. UNiTE heitir herferð
framkvæmdastjóra Sameinuðu
þjóðanna og UN Women. Þá er
skorað á fólk hvarvetna í heiminum að klæðast appelsínugulu.
Góð þátttaka var í gær í átakinu og sendu margir af sér myndir á samfélagsmiðilinn Facebook
og UN Women á Íslandi.
Appelsínugulir dagar verða
haldnir mánaðarlega fram að
57. þingi ráðs um stöðu kvenna í
mars á næsta ári.
- bþh

Niðurstöður leiðangurs:

Gróðurinn illa
farinn í Surtsey
NÁTTÚRA Ástand gróðurs í Surtsey
er víða mjög slæmt eftir þurrka
sumarsins. Þetta á einkum við í
hraunklöppum sunnan til á eynni.
Þar er jarðvegur þunnur og höfðu
plöntur visnað í klöppunum þegar
líffræðingar Náttúrufræðistofnunar Íslands fóru í sinn árlega
rannsóknarleiðangur til Surtseyjar fyrr í mánuðinum.
Líffræðingarnir fundu tvær
nýjar tegundir smádýra í könnunarferðinni, maurkönguló og
fiðrildið brandyglu. Engar nýjar
plöntutegundir fundust þó, en
plöntutegundum í Surtsey hefur
fækkað frá því í fyrra.
- ktg

Ólympíuleikarnir verða
settir í London á morgun og
er gert ráð fyrir því að allt
verði til reiðu eftir gríðarlega kostnaðarsamar framkvæmdir sem hafa gjörbreytt ásjónu austurhluta
borgarinnar sem var áður
fátækasta hverﬁ hennar.
Alls hefur um 1.800 milljörðum króna verið varið í
undirbúninginn.
Stærsta verslunarmiðstöð Evrópu,
Westfield-verslunarmiðstöðin, er
nú risin í austurhluta London, en
fátækt hefur hingað til einkennt
það hverfi. Eftir leikana fara um
2.800 íbúðir sem nú hýsa keppendur á sölu, sumar verða niðurgreiddar en aðrar verða seldar á frjálsum
markaði.
Mikil athygli beinist einnig að
keppnisleikvöngum og hvernig
þeir verða notaðir að leikunum loknum. Er enda afar misjafnt hvernig
ólympíuborgir hafa haldið á sínum
málum og er óhætt að segja að sporin hræði sé miðað við síðustu tvo
leika, í Aþenu árið 2004 og Peking
árið 2008.
Grikkir lögðu mikið upp úr því
að endurkoma leikanna til upprunalandsins yrði sem glæsilegust.
Mikið var í lagt, en kostaðurinn fór
úr böndum og varð á endanum tífalt
hærri en áætlað hafði verið.
Til að bæta gráu ofan á svart
stendur nú 21 af 22 byggingum sem
byggðar voru fyrir leikana nær
ónotuð í reiðileysi og sumar þeirra
í niðurníðslu. Efnahagshörmungar Grikkja hafa einnig sett strik í
reikninginn þar sem viðhald á byggingunum útheimtir mikil útgjöld ef
vel á að vera.
Leikarnir voru þó ekki aðeins til
bölvunar, heldur var mikið unnið í
innviðum Aþenuborgar og samgöngum komið í nútímahorf.

Kínverjar létu síður en svo sitt
eftir liggja og er talið að kostnaðurinn við leikana 2008 hafi numið allt
að 5.000 milljörðum króna, í samanburði við þá 2.000 milljarða sem
Grikkir vörðu í leikana 2004.
Áhorfendur fengu enda magnað
sjónarspil þar sem Ólympíuleikvangurinn, „Fuglahreiðrið“ svokallaða, bar hæst.
Nú fjórum árum seinna hafa
byggingarnar í Peking aðeins
verið notaðar að takmörkuðu leyti
ef nokkuð.
Róðraraðstaðan, strandblaksvöllurinn og hjólreiðahöllin hafa ekkert
verið notuð og Fuglahreiðrið hefur
aðallega verið vinsæll viðkomustaður ferðamanna auk þess sem
þar hafa verið haldnir tónleikar
(Jackie Chan söng þar fyrir gesti
árið 2009). Þar var einnig starfrækt vetrarland fyrir börn í tvö ár.
Sögusagnir herma að þar muni
jafnvel verða starfrækt verslunarmiðstöð í framtíðinni.
Bretar telja sig hafa girt sig gegn
því að slíkt komi upp enda eru fjögur knattspyrnulið í London að bítast um að fá ólympíuleikvanginn að
leikum loknum og West Ham oftast verið nefnt sem líklegasti valkosturinn.
Þrátt fyrir þá bragarbót sem
gerð hefur verið á hluta Stratfordhverfis í Lundúnum vegna Ólympíuleikanna er fátækt, atvinnuleysi
og önnur samfélagsleg mein enn
landlæg í næsta nágrenni. Því er
mikil áhersla lögð á öfluga uppbyggingu atvinnulífsins til að koma
í veg fyrir að hverfið koðni niður.
Þessi álitamál fá þó að bíða um
sinn þar sem leikar eru að hefjast, en verða eflaust í brennidepli
næstu misserin.

Þorgils
Jónsson
thorgils@frettabladid.is

Í NIÐURNÍÐSLU Aðkoman á ólympíusvæðinu í Aþenu er sorgleg átta árum eftir

leikana. Aðstandendur leikanna í London leggja mikið upp úr því að uppbygging
í austurborginni skili sér til framtíðar.
NORDICPHOTOS/GETTY

FRÁ LUNDÚNUM Ólympíugarðurinn er að baki þessum byggingum sem AFP
myndaði í gær. Leikarnir verða settir á morgun, föstudaginn 27. júlí. NORDICPHOTOS/AFP

Tap og gróði ólympíuborga:
Í gegnum tíðina hefur borgum gengið misjafnlega að halda Ólympíuleikum
réttu megin við strikið. Sumar nutu góðs af, en aðrar voru í áratugi að vinna
upp tapið.
■ Milljarða dala tap varð af ÓL í Montreal árið 1976. Meðal annars
fór bygging ólympíuleikvangsins langt fram úr kostnaðaráætlun. Síðasta
afborgun af skuldunum var greidd árið 2005.
■ Leikarnir í Sydney árið 2000 sluppu nokkurn veginn á sléttu. Leikarnir í
Seoul 1988 og Los Angeles fjórum árum fyrr komu út í gróða.
■ Eftir vetrarólympíuleika í Lake Placid í Bandaríkjunum árið 1980 var
ólympíuþorpinu breytt í fangelsi.
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ÚTSALA

25%
VIÐBÓTARAFSLÁTTUR
af öllum útsöluvörum!
UPPHAFLEGT
VERÐ

ÚTSÖLU
VERÐ

25% VIÐBÓTAR
AFSLÁTTUR

799-999 kr.
1299-1699 kr.
1999-2499 kr.
2999-3999 kr.
4499-6999 kr.
7999-8999 kr.

500 kr.
1000 kr.
1500 kr.
2000 kr.
3000 kr.
4000 kr.

375 kr.
750 kr.
1125 kr.
1500 kr.
2250 kr.
3000 kr.

FRÁBÆR TILBOÐ
Kúlutjöld - Svefnpokar
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Glæsilegur Benz til sölu
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Mercedes Benz ML 320 CDI
Árgerð 2007, ekinn 95 þús.
Dísel, einn eigandi, sjálfskiptur.

Verð 5.990 þús kr.
Uppl í síma 661 9707.

Aukahlutir & búnaður
ABS hemlar - Aksturstölva - Armpúði - Álfelgur - Dráttarbeisli - Dráttarkúla - Filmur - Fjarlægðarskynjarar - Fjarstýrðar samlæsingar - Geisladiskamagasín - Geislaspilari - Glertopplúga - Handfrjáls
búnaður - Hiti í sætum - Hleðslujafnari - Höfuðpúðar aftan - Kastarar - Leðuráklæði - Líknarbelgir
Loftkæling - Rafdriﬁn sæti - Rafdrifnar rúður - Rafdrifnir speglar - Reyklaust ökutæki - Samlæsingar
Símalögn - Smurbók - Spólvörn - Stafrænt mælaborð - Stöðugleikakerﬁ - Útvarp - Veltistýri - Vökvastýri - Xenon aðalljós - Þakbogar - Þjónustubók

Benidorm
Allra síðustu sætin 31. júlí

Frá kr.

104.900 með fullu fæði

7 nátta ferð – einstakt tækifæri

Heimsferðir bjóða frábær tilboð í 7 nátta ferð til Benidorm
þann 31. júlí. Í boði er Carlos hótelið *** með fullu fæði. Gríptu
þetta frábæra tækifæri og njóttu lífsins á Benidorm á ótrúlegum
kjörum. Athugið að ﬂogið er frá Alicante til Mallorca og þaðan til
Íslands á bakaleið.
Hotel Carlos I ***

Kr. 104.900 - með fullu fæði.

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í herbergi með
fullu fæði í viku.
Verð m.v. gistingu í tvíbýli með fullu fæði kr. 124.200. Aukagjald fyrir
einbýli kr. 12.700.
Sértilboð 31. júlí í viku.

Boltinn á Xinu 977
– alla virka daga kl. 11 - 12
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Skattgreiðslur ársins 2011
Hæstu skattgreiðendur
Reykjavík
Guðbjörg Astrid Skúladóttir
Poul Jansen
Ívar Daníelsson
Ársæll Valfells
Ingunn Gyða Wernersdóttir
Hörður Arnarson
Gunnar I. Hafsteinsson
Katrín Þorvaldsdóttir
Kristinn Zimsen
Baltasar K. Baltasarsson
Guðmundur H. Magnason
Kári Stefánsson
Hreggviður Jónsson

Mýrarási 15
Malarási 12
Árskógum 6
Gunnarsbraut 30
Bjarmalandi 7
Stallaseli 8
Skildinganesi 58
Háuhlíð 12
Furugerði 12
Miðstræti 7
Brautarási 12
Hávallagötu 24
Byggðarenda 13

Garðabær
David John Kjos
Kirstín Þ. Flygenring
Árni Hauksson
Sigurður Örn Eiríksson
Ólöf Vigdís Baldvinsdóttir
Þórarinn Ragnarsson
Jón Pálmason
Finnur Reyr Stefánsson
Steinunn Jónsdóttir
Guðmundur Steinar Jónsson

Skrúðási 6
Strandvegi 17
Mávanesi 17
Kornakri 4
Dalakri 10
Blikanesi 25
Arnarási 2
Brekkuási 11
Brekkuási 11
Eskiholti 4

75,9
74,0
61,5
58,7
55,4
50,8
50,3
48,7
41,5
41,4

Seltjarnarnes
Kristín Jónína Gísladóttir
Guðmundur Ásgeirsson
Helga S. Guðmundsdóttir
Bjarni Ármannsson

Sólbraut 8
Barðaströnd 33
Nesbala 66
Bakkavör 28

66,5
63,0
48,2
47,5

139,8
113,7
80,6
67,1
60,5
56,1
53,7
46,4
41,2
41,0
40,7
40,0
38,4

Hafnarfjörður
Frímann Elvar Guðjónsson
Sigurbergur Sveinsson
Ólafur Björnsson
Helgi Vilhjálmsson
Jakob Már Ásmundsson
Finnur Árnason
Guðbjörg Edda Eggertsdóttir
Ágúst Sigurðsson
Eiríkur Smith Finnbogason

Klausturhvammi 34
Miðvangi 118
Lækjarbergi 2
Skjólvangi 1
Hamarsbraut 8
Lækjarbergi 52
Næfurholti 2
Birkihvammi 3
Klukkubergi 9

129,4
50,6
44,9
44,8
41,5
39,4
38,8
38,8
36,7

Kópavogur
Þorsteinn Hjaltested
Arnór Víkingsson
Össur Kristinsson
Sigurður Sigurgeirsson
Ingi Guðjónsson
Kaire Hjaltested

Vatnsenda
Kársnesbraut 64
Sæbólsbraut 42
Breiðahvarfi 17
Bakkasmára 25
Vatnsenda

185,4
78,7
64,2
57,9
42,0
39,7

Aðrir staðir
Guðbjörg M. Matthíasdóttir
Kristján V. Vilhelmsson
Hermann Kr. Sigurjónsson
Skúli Mogensen
Margrét Ásgeirsdóttir
Þorsteinn Már Baldvinsson
Hjörtur Georg Gíslason
Elínborg Jónsdóttir

Birkihlíð 17, Vestmannaeyjum
Kolgerði 3, Akureyri
Eyrarvegi 16, Grundarfirði
Bugðuósi 2, Mosfellsbæ
Bugðuósi 2, Mosfellsbæ
Barðstúni 7, Akureyri
Byggðavegi 88, Akureyri
Hraunslóð 2, Vestmannaeyjum

116,7
98,6
92,0
84,7
73,7
68,2
40,4
36,8

Allar tölur eru í milljónum króna

Fleiri konur í hópi
hákarla en í fyrra
Þorsteinn Hjaltested landeigandi greiddi hæsta skatta í fyrra annað árið í röð.
Þrettán af 50 hákörlum á lista ríkisskattstjóra eru konur. Hákarlarnir 50 greiða
samtals rúman 3,1 milljarð króna í opinber gjöld. Upphæðin hækkar á milli ára.
Þrettán konur komast á lista yfir
50 stærstu greiðendur opinberra
gjalda samkvæmt samantekt ríkisskattstjóra. Konum hefur fjölgað milli ára, en þær voru átta í
fyrra og níu árið áður.
Konur eru þar með orðnar
rúmur fjórðungur einstaklinganna á svokölluðum hákarlalista
ríkisskattstjóra. Það er listi yfir
þá 50 einstaklinga sem greiddu
hæst opinber gjöld vegna síðasta
árs.
Þorsteinn Hjaltested, fjárfestir og landeigandi á Vatnsenda,
greiddi hæst opinber gjöld á síðasta ári, annað árið í röð. Hann
greiddi um 185,4 milljónir króna
vegna ársins í fyrra, en 161,8
milljónir árið áður.
Guðbjörg Astrid Skúladóttir,
stofnandi Klassíska listdansskólans, er í öðru sæti á lista Ríkisskattstjóra, en hún greiddi alls
tæplega 139,8 milljónir króna til
ríkis og sveitarfélags síns fyrir
síðasta ár. Þriðji á listanum er
Frímann Elvar Guðjónsson viðskiptafræðingur, sem greiddi
129,4 milljónir króna.
Guðbjörg M. Matthíasdóttir,
útgerðarkona úr Vestmannaeyjum, er fjórða á lista skattstjóra,
en hún greiddi um 116,7 milljónir
króna í opinber gjöld í fyrra.
Meðal annarra landsþekktra
nafna á listanum má nefna Skúla
Mogensen, einn aðaleigenda MP

50 hæstu greiddu meira en árið 2010
Þeir 50 einstaklingar sem greiddu hæstu skattana vegna síðasta árs
borguðu samtals um 3,1 milljarð króna í opinber gjöld. Þetta er um 400
milljónum króna meira en vegna ársins 2010, en svipuð upphæð og árið
2009. Tíu efstu á listanum greiddu um 1.100 milljónir króna vegna ársins í
fyrra. Tíu efstu greiddu um 981 milljón króna vegna ársins 2010, og 1.300
milljónir árið 2009.

GUÐBJÖRG M.
MATTHÍASDÓTTIR

SKÚLI
MOGENSEN

banka, Wow Air og fleiri fyrirtækja, sem greiddi 84,7 milljónir
í opinber gjöld í fyrra.
Þar má einnig finna Þorstein
Má Baldvinsson, forstjóra Samherja, sem greiddi 68,2 milljónir,
og Ingunni Gyðu Wernersdóttur
athafnakonu, sem greiddi 60,5
milljónir.
Á listanum eru einnig Ársæll
Valfells fjárfestir og lektor við
Háskóla Íslands, sem greiddi
67,1 milljón, og Össur Kristins-

ÞORSTEINN MÁR
BALDVINSSON

GUÐBJÖRG ASTRID
SKÚLADÓTTIR

son, stofnandi Össurar, með 64,2
milljónir. Þar eru einnig Hörður
Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar, sem greiddi 56,1 milljón króna
í fyrra, og Bjarni Ármannsson,
fyrrverandi bankastjóri Glitnis,
sem greiddi 47,5 milljónir.
Þá má nefna Helga Vilhjálmsson, eiganda Góu, sem greiddi
44,8 milljónir, og Kára Stefánsson, stofnanda Íslenskrar erfðagreiningar, sem borgaði 40 milljónir króna.
brjann@frettabladid.is

Tekjur ríkisins af skattgreiðslum fólks sem fellur í efsta skattþrepið aukast:

Fleiri með tekjur yfir 700 þúsundum
Tæplega 11 þúsund skattgreiðendur greiddu tekjuskatt í hæsta skattþrepi á síðasta ári og voru því með
yfir 704 þúsund krónur í mánaðarlaun. Það eru um sjö prósent skattgreiðenda. Fjöldinn hefur aukist
umtalsvert, en á árinu 2010 greiddu
um 9.500 skatt í efsta skattþrepinu.
Í byrjun árs 2012 voru tvö ár frá
því þrepaskipt tekjuskattskerfi var
tekið upp. Í samantekt fjármálaráðuneytisins um skattamál kemur
fram að í fyrra hafi ríkið haft um
2,7 milljarða króna í skatttekjur af
efsta skattþrepinu. Árið áður voru
tekjurnar um 2,1 milljarður króna.
Alls greiddu um 156 þúsund
skattgreiðendur tekjuskatt á árinu
2011. Ríkið hafði um 107,1 milljarð

Auðlegðarskatturinn 5,6 milljarðar
Alls greiða ríflega 3.100 fjölskyldur auðlegðarskatt, og hafði ríkið um 5,6
milljarða króna í tekjur af skattinum. Það er um 17 prósenta aukning milli ára.
Að meðaltali greiddi hver fjölskylda því um 1,8 milljónir króna.
Skatturinn er 1,5 prósent af eignum á bilinu 75 til 150 milljónir hjá einhleypum og 100 til 200 milljónir hjá hjónum. Á síðasta ári var að auki tekið upp
nýtt skattþrep, þegar lagður var 2 prósenta skattur á eignir umfram þau mörk.

í tekjur af skattheimtunni, um 6,5
prósentum hærri upphæð en árið á
undan.
Í tilkynningu fjármálaráðuneytisins kemur fram að framtaldar eignir heimilanna hafi numið 3.611 milljörðum á síðasta ári, og hafi aukist
um 4,2 prósent milli ára. Meirihlutinn, um 68 prósent, eru fasteignir.

Skuldir hafa dregist saman, eru nú
1.759 milljarðar, um 6,3 prósentum
minna en árið 2010.
Þann 1. ágúst næstkomandi verða
greiddir út úr ríkissjóði 7,6 milljarðar króna í vaxtabætur, 2,6 milljarðar í sérstakar vaxtabætur og tæpir
2 milljarðar í barnabætur, samkvæmt tilkynningunni.
- bj
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AFSLÁTTUR

COLUMBIA NORTHBEND
GÖNGUSKÓR
Stærðir 38–49
CAMPINGAZ KÆLIBOX 28 L
Með 12 v bílatengi

COLUMBIA JET SKEL
KK og KVK stærðir XS–XXL

11.490 KR.

9.990 kr.
FULLT VERÐ
19.990 kr.

29.990 KR.

FULLT VERÐ 17.990 KR.

FULLT VERÐ 49.990 KR.

COLEMAN LOFTDÝNA
Einbreið

COLUMBIA SILVER
ÚTIVISTARSKYRTA
KK og KVK stærðir
S–XXL, ýmsir litir

3.990 KR.

FULLT VERÐ 5.490 KR.

7.990 KR.

COLEMAN TRACK
SVEFNPOKI

FULLT VERÐ 11.990 KR.

4.290 KR.

FULLT VERÐ 5.990 KR.

ABUMATIC JUNIOR
VEIÐISETT

3.192 KR.

COLUMBIA SILVER
ÚTIVISTARSKYRTA
Stærðir M–XXL, ýmsir litir

FULLT VERÐ 3.990 KR.

9.990 KR.

FULLT VERÐ 13.990 KR.

COLEMAN ÚTILEGUSTÓLL
MEÐ ÖRMUM
Sterkur og samfellanlegur

VIKING FINSE
GÖNGUSKÓR
Stærðir 37–46

7.992 KR.

26.242 KR.

FULLT VERÐ 9.990 KR.

FULLT VERÐ 34.990 KR.

COLEMAN TRACK TJALD
2ja manna kúlutjald, stöðugt og létt

14.990 KR.

FULLT VERÐ 19.990 KR.

GÚMMÍTÚTTUR
ÞESSAR GÖMLU GÓÐU!
Stærðir 25–35

3.432 KR.

FULLT VERÐ 4.290 KR.

Stærðir 35–46

3.992 KR.

FULLT VERÐ 4.990 KR.

PRIMUS TJALDHITARI
Sígildur tjaldhitari sem hitar vel

9.592 KR.

FULLT VERÐ 11.990 KR.

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega
og vandaða ráðgjöf og ﬁnnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarﬁr. Við seljum eingöngu
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16
AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 8–18 • laugard. 10–16 • ellingsen.is

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
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Vnr. 901 9103500096

KÆLIBOX

22 ltr.,12 V

VERÐ ÁÐUR 14.900 KR.

9.990 KR.

25%
AFSLÁTT
U
GOLFSET R AF
TU
OG GOLF M
KERRUM

20%

Almenningum en síðast þegar beitarþolið var kannað hafi svæðið ráðið við um 260.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM
GASGRILLUM

SPARAÐU
FYRIR FRÍIÐ
25% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM MOVERA FERÐAVÖRUM

Vnr. 909 82100

Vnr. 909 28403

FRA
FRAMLENGINGARAM
SPEGLAR, SETT
S

ÁLSTÓLL

VERÐ ÁÐUR 13.900 KR.

10.425 KR.
Vnr. 909 79841

NEFHJÓL

Gegnheilt gúmmí
200x50mm, ber 150 kg

VERÐ ÁÐUR 7.690 KR.

Blár,
Leonardo

VERÐ ÁÐUR 16.900 KR.

12.675 KR.
Vnr. 909 22923

BORÐ

Saman
Samanbrjótanlegt,
stillanleg hæð,
sti
60x80x70/65/60
60x8

5.768 KR.

VERÐ ÁÐUR 7.600 KR.

Vnr. 909 77560

Vnr. 909 81622

VATNSBRÚSI

ÞJÓFAVÖRN
Þ

VERÐ ÁÐUR 2.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 6.990 KR.
V

2.243 KR.

5.243 KR.

Vnr. 909 72024

Vnr. 9481 962334

VATNSDÆLA

HITABLÁSARI

m/krana, 12 ltr.,
upphengjanlegur

12V 14 ltr./mín.
0.5 bar fyrir tank/brúsa
VERÐ ÁÐUR 3.490 KR.

2.618 KR.

Stórverslun Bíldshöfða 9
Verslanir N1 um land allt | WWW. N1.IS

SAUÐFÉ Bændur segjast ekki skilja æsinginn – einungis um 25 kindur séu nú á

5.700 KR.
5.

Fyrir tengivagn,
læsing á kúlulás

2000W Bårebo

VERÐ ÁÐUR 4.990 KR.

2.690 KR.

Meira í leiðinni

Óttast að fé
rústi skógrækt
í Þórsmörk
Landgræðslustjóri og Skógrækt ríkisins óttast að
sauðfé sem rekið er á Almenninga álpist inn í Þórsmörk og eyðileggi áratuga starf við skógrækt. Bændur telja að Skógræktinni beri að girða svæðið af.
ræktinni svæðið til umsýslu um
UMHVERFISMÁL „Það er aldrei okkar
ásetningur að beita á nágranna, en
1930 gegn því að svæðið yrði girt
ef nágranninn á að girða og gerir
af. Um 1990 var gerður samningþað ekki – hversu lengi eigum við
ur um friðun Almenninga til tíu
að bíða?“ spyr Guðmundur Viðars- ára og í kjölfarið fjarlægði Skógson, talsmaður afréttareigenda á
ræktin girðinguna, sem var dýr í
Almenningum í nágrenni Þórs- viðhaldi og talin óþörf í ljósi friðmerkur, sem landgræðslustjóri
unarsamningsins.
sakar um siðleysi með því að reka
Friðunarsamningurinn rann
hins vegar úr gildi um aldamót
fé á réttinn, enda komist féð þá
óhindrað í viðkvæm skógræktar- og bændur vildu ekki framlengja
svæði í Þórsmörk.
hann heldur frekar beita á afréttGuðmundur segir það hlutverk
inn eins og þeir áttu rétt á. Við tók
Skógræktar Íslands að girða skóg- þjóðlendumál við ríkið og niðurræktarsvæðið af frá beitarland- staðan úr því var að landið væri
inu og að til þess hafi bændurn- þjóðlenda með afréttareign bænda.
ir á svæðinu í raun gefið þriggja
„Árið 2009 boðuðum við að við
ára svigrúm. „En það er auðvitað
værum að fara að hefja upprekst„status quo“-ástand ef nágrann- ur á afréttinn,“ segir Guðmundur.
inn bara hummar og við erum svo
Það hafi svo tafist vegna eldgosa.
kurteisir að gera ekki neitt,“ segir „En ef Skógræktarmenn eru illir
núna þá kemur mér það mikið á
hann.
Í yfirlýsingu frá Skógrækt rík- óvart. Þeir hafa haft þrjú ár til að
isins er upprekstrinum á afrétt- girða,“ segir hann. „Í mínum huga
inn harðlega mótmælt. „Afréttur- er gamli samningurinn enn í gildi
inn, sem talinn er óbeitarhæfur í
og á þeirra ábyrgð að girða.“
nýlegri skýrslu LandbúnaðarháSveinn Runólfsson landgræðsluskóla Íslands, er ekki girtur af og
stjóri sagði í samtali við RÚV í
fyrradag að bændur væru með
getur sauðfé því runnið óheft inn
á Þórsmörk, Goðaland og önnur
þessu að brjóta gegn fjallskilasamfriðlönd sem gróin eru birkiskógi
þykkt Rangárvallasýslu og nýrri
eða eru að gróa.
samþykkt sveitarstjórnar um uppHætta er á að slík beit skaði
rekstur, sem kveður á um að ekki
margra áratuga starf sjálfboða- megi beita fé á landið fyrr en að
liða og stofnana við endurheimt
undangengnu mati á beitarþoli.
birkiskóga og gróðurs á Þórs„Hann verður þá bara að kæra
merkursvæðinu,“ segir í yfirlýs- maðurinn,“ segir Guðmundur, sem gefur ekki mikið fyrir
ingunni.
Málið á sér langa forsögu. athugasemdir Sveins.
Bændur í Fljótshlíð fólu Skógstigur@frettabladid.is

S U M A R D AG A R RÚ M G OT T
FAGL E G RÁÐGJ Ö F O G

FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu

n
ndinga!
faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!
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RúmGott býður öllum viðskiptavinum upp á fría legugreiningu
e
einingu
með
hinum byltingarkennda Xsensor Medical Pro búnaði.

HVENÆR ER ÞÖRF Á LEGUGREININGU?
Finnurðu fyrir eymslum í mjóbaki?
Vaknarðu oft með verki í mjöðm?
Finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?
Sefurðu illa vegna annara óþæginda?
· hryggskekkju
· brjósklos
· samföllnum hryggjaliðum
· spengdum hryggjaliðum
· gigt, til dæmis:
· slitgigt, vefjagigt eða liðagigt.

FREMSTIR Í FRAMLEIÐSLU Á HEILSUDÝNUM
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FRÍ HEIMSENDING
EÐA GAMLA RÚMIÐ UPP Í!*

30-4T0T%
UR

ldir eingöngu
*Tilboðið gi
m
um hjónarú

*Tilboðið gildir eingöngu um hjónarúm

ROYAL OG CLASSIC
Hágæða fjölstillanleg
rafmagnsrúm á
Frábæru verði

AFSL Á
AF ÖLLUM
SRAFMAGN
RÚMUM

Einbreið rafmagnsrúm:
Verð frá 190.049.Tvíbreið rafmagnsrúm:
Verð frá 346.995.-

12 mánaða vaxtalaus VISA / EURO greiðsludreifing
– Eingungis greiðist lántökugjald

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
SÉRSMÍÐUM RÚM OG DÝNUR Í SUMARHÚS FELLIHÝSI OG TJALDVAGNA

RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is
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5,82% ER HÆKKUN

BÓKAOGÐBUÍL

á ávöxtum milli
maímánaðar og júnímánaðar í ár.
Vísitala neysluverðs hækkaði á sama
tíma um 0,5 prósentustig.

hagur heimilanna

HÓTEL

tel í 165
200.000 hó .000 bílar
800
löndum /
um
í 125 lönd

Tjald
11.000 kr.

Höfuðborgir fyrir
heimsborgara!

Sv
9.0 efnp
00 oki
kr.

dýna
Tjald kr.
0
0
5.0

Ferðagrill
10.000 kr.

uborð
Útileg r.
k
6.000

París / Berlín, verð frá:

14.900 kr.
*

*Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. Takmarkað sætaframboð og valdar
dagsetningar. Ferðatímabil: 27. júlí til 30. september 2012

Tjaldstóll
3.000 kr.
Regnslá
195 kr.

Kælib
o
2.000 x
kr.

Ð!
12 TÍMA TILBO
ættis
frá hádegi til miðn

Náttlukt
4.000 kr.

Kælikubbar
300 kr.

Allt til alls fyrir
fjölskylduna!
Alicante, verð frá:

19.900 kr.
*

*Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. Takmarkað sætaframboð og valdar
dagsetningar. Ferðatímabil: 27. júlí til 30. september 2012
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Hér gefur að líta þann útbúnað sem lagt er til að fólk eigi
þegar farið er í útilegu. Hér kosta allar vörurnar samtals 53.995
krónur. Hann getur þó kostað undir 20.000 krónum og jafnvel
er hægt að eyða hátt í 200.000 krónum í sams konar vörur.
Gæði útileguvara má nokkuð auðveldlega meta út frá verði
eins og gildir með margar aðrar vörur. Það kann hins vegar að
vera óþarfi fyrir hinn almenna ferðalang að eiga fullkomnasta
búnað sem til er. Þessi verðdæmi sem hér birtast eru áætluð
eftir óvísindalegri verðkönnun Fréttablaðsins.

Útilegan þarf ekki að
setja þig á hausinn
Verslunarmannahelgin
nálgast óðfluga og Íslendingar eru farnir að undirbúa þessa mestu ferðahelgi
ársins. Útilegubúnaðurinn
skiptir miklu máli þegar
tíma er eytt úti í náttúrunni. Fréttablaðið hefur
tekið saman kostnað við útilegudót fyrir byrjendur og
lengra komna.
Útilegubúnaður er til í miklu
úrvali á Íslandi. Eins og með svo
margt annað má áætla gæði út
frá verði en þó eru ýmsar vörur

sem íhuga þarf sérstaklega eins og
svefnpokar og tjöld.
Hægt er að eyða hátt í 200.000
krónum í þær vörur sem tilgreindar eru hér að ofan en einnig má tæma þann lista fyrir rúmlega 20.000 krónur. Fréttablaðinu
reiknast þó til að rúmar 50.000
krónur ættu að duga til að fá búnaðinn í sæmilegum gæðum.
Hægt er að fá svefnpoka á innan
við þrjú þúsund krónur og annan á
hátt í hundrað þúsund. Svefnpoki
sem er orðinn svo dýr hentar útivistarmönnum best sem vilja gista
utan mannabústaða allan ársins
hring. Um verslunarmannahelgi
við íslenskar aðstæður er óþarfi að
burðast með svo dýran svefnpoka.
Lofthiti gæti fallið niður undir

frostmark um nætur svo þá dugir
svefnpoki með lægstu hitamörk í
um 6 gráðu frosti.
Þá er mikilvægt að velja gott og
vandað tjald. Það er bagalegt ef
tjaldið fer að leka því þó spáð sé
góðu veðri og tjöldum slegið upp
í sól og blíðu, þarf alltaf að gera
ráð fyrir vætu. Hægt er að fá góð
þriggja til fjögurra manna tjöld,
með tvöföldu yfirlagi á um fimm
þúsund krónur.
Þá er nauðsynlegt að sofa á góðri
dýnu, sérstaklega fyrir þá sem eru
bakveikir. Þó dýnan sé þunn getur
hún gert nótt í tjaldi öllu bærilegri.
Tjalddýnur þurfa ekki að kosta
mikið. Einfaldar einangrunardýnur kosta sums staðar aðeins tæpar
1.000 krónur.
birgirh@frettabladid.is

NEYTANDINN: KARL SIGURÐSSON BORGARFULLTRÚI

Sólarferð
til Alicante!
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn 2–11 ára, frá:

83.331 kr.
FÍTON / SÍA

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum og gisting á 4* Hotel
Melia Alicante með morgunverði.
Ferðatímabil: 4.–11. ágúst eða 18.–25. ágúst 2012. Takmarkað sætaframboð.

590 0100 | www.expressferdir.is

Ármúla 7 | 108 Reykjavík | 5 500 600 | www.icelandexpress.is

Hjólið besta fjárfestingin
„Bestu kaupin sem ég gerði er hjólið sem ég keypti í Erninum í febrúar eða mars. Síðan hef ég varla stigið
upp í bíl ótilneyddur,“ segir Karl Sigurðsson.
Reiðfákurinn sem Karl keypti er 21 gírs
Trek-hjól sem er eins konar blanda af götu- og
fjallahjóli.
„Þetta kostaði mig um 80 þúsund krónur og
það er um það bil það sama og fer í að reka
bíl á mánuði, þannig að ég er búinn að spara
heilmikinn pening á þessu.“ Í kjölfar hjólaátaksins var líka hægt að leggja öðrum bílnum
á heimilinu og hefur það einnig sparað Karli
dágóða fjárhæð.
„Svo er þetta bara svo heilsubætandi. Nú
stundar maður bara útiveruna,“ segir
Karl léttur í bragði.
Karl segir að það sé vel inni
í myndinni að halda áfram að
hjóla í vetur. „Ég ætla að skoða
það. Ég dáist mjög að fólki sem
hjólar allt árið. Ég þarf aðeins að
kynna mér þetta nánar, hvort ég
þurfi að kaupa mér nagladekk og
svoleiðis.“
Verstu kaup Baggalútsins eru
hins vegar flísar.
„Flísarnar sem ég keypti

um daginn eru verstu kaup sem ég hef gert. Við
erum að gera upp íbúð og það kom í ljós að við
þyrftum aðeins að bæta í mósaíkflísar sem eru
í sturtubotninum og á einum sturtuveggnum.
Þessar flísar hafa eflaust verið góð kaup árið
2007 þegar þetta var allt gert upp. En í dag,
þegar krónan stendur meðal annars illa, kostar
fermetrinn tíu þúsund krónur.“
Karl segir að þau hafi aðeins þurft að nota
nokkra búta af flísum og því hafi þetta verið
enn grátlegra.
„Við þurftum að kaupa þetta í fermetrum. Við keyptum einn pakka og
svo á maður bara restar,“ segir Karl.
„Þetta var ansi hátt verð. Það er
samt einhvern veginn engum að
kenna. Þetta bara kostar og við
bara neyddumst til að kaupa
þetta. Það hefði verið miklu
dýrara að taka allt í gegn.
Þá hefðum við kannski
getað keypt flísar sem
væru eitthvað ódýrari, en
þá hefði þurft að borga
alla vinnuna við að taka
þetta allt af og setja nýju
flísarnar á.“

HÚSAFELL

HÖFUM NÚ
TIL SÖLU NOKKRAR
SUMARHÚSALÓÐIR
Upplýsingar
892-1550
husafell@husafell.is

www.husafell.is
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Frosnar grísakótilettur í kassa

Verð áður 4598 kr. kg

Ungnauta entrecote, erlent
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1/2 grillsagaður lambaframpartur

4
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2369 698
kr.
kg

Krónu kjúklingabringur

kr.
pk.

Grillborgarar með brauði, 4 stk.
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kg

SS kryddlegnar grísakótilettur
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2079 1198
kr.
kg

SS Caj P´S grísa T-bein

kr.
pk.

Goða hamborgarar, 6x120 g

1119

kr.
pk.

Goða hamborgarar, 10x80 g

Safnaðu AUKAKRÓNUM
í öllum verslunum krónunnar
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Grillbomba

Grillþrenna
bragðast
betur
með

1 fl
flaska
k aff

1 bakki af
Grillþrennu

2L

STEIKALRA-RINN
GRIL

SNÖGGLI ARINN
GRIL
2L COKE F

YLGIR MEÐ

2L COKE F

1998

1598

kr./kg

kr./kg

220

YLGIR MEÐ

kr.
stk.

FLOTTILARINN
GRIL
2L COKE F

YLGIR MEÐ

2198
kr./kg

1688

359

kr.
kg

Gunnars hamborgarasósa, 200 ml

Grillostur í sneiðum

kr.
pk.
pk.

H&G ggarðsalat, 200 g

12

dósir í kassa

268

kr.
stk.

Nói Sirius rjómasúkkulaði,
jóm
150 g

KÍKTU Á

948

kr.
kassinn

Coke og Coke light, 12 x 33 cl dósir

238

kr.
pk.

Doritos snakk, 3 teg., 165 g

s
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Krónunnar
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k– mreira fyrir minna
á www.kronan.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Stjórnvöld bíði með útgáfu rannsóknarleyfa:

Ljúka verður við
rammaáætlun

O

rkustofnun gaf í gær út rannsóknarleyfi til Landsvirkjunar vegna virkjunar í Stóru Laxá í Hrunamannahreppi. Landsvirkjun hyggst rannsaka hagkvæmni þess að að nýta rennsli árinnar og fall frá
miðlunarlóni í Illaveri að fyrirhugaðri virkjun sem
yrði skammt frá Hrunakrók í Hrunamannahreppi.
Lög um verndar- og nýtingaráætlun vegna virkjunar fallvatna
og háhitasvæða voru samþykkt á síðasta ári en þau lög eru rammi
um lagalegan sess rammaáætlSKOÐUN
unar um vernd og nýtingu náttúrusvæða sem enn er í vinnslu.
Steinunn
Svæðið sem um ræðir er ekki
Stefánsdóttir
að finna í þeirri flokkun sem nú
steinunn@frettabladid.is
liggur fyrir.
Hjá Orkustofnun bíða nú
umsóknir um rannsóknarleyfi
vegna virkjana á þremur svæðum sem öll eru í biðflokki í drögum að rammaáætlun. Þar er
um að ræða virkjun við Hagavatn, í Hvítá ofan við Gullfoss og í
Skjálfandafljóti.
Í frétt blaðsins á þriðjudag kom fram það sjónarmið Guðna
Jóhannessonar orkumálastjóra að rammaáætlun hefði ekki
lagalegt gildi þar til lokið hefði verið við gerð hennar. „Við í
stjórnsýslunni getum ekki farið eftir einhverjum frumvörpum
eða tillögum sem liggja frammi,“ segir hann. „Sérstaklega ekki
með tilliti til þess að löggjafinn hefur haft þær undir höndum
töluvert lengi án þess að samþykkja þær. Þá fer auðvitað að falla
svolítið á þær.“
Það hlýtur að vekja furðu að Orkustofnun skuli velja að líta
fram hjá þeirri vinnu sem unnin hefur verið í löngu og ítarlegu
ferli við gerð rammaáætlunar. Ætla mætti að hægt væri að benda
á þau drög að rammaáætlun sem nú liggja fyrir í rökum fyrir
því að bíða með veitingu rannsóknarleyfa vegna verkefna sem
nú eru flokkuð í biðflokk. Auk þess má benda á að með setningu
laganna liggur fyrir að Alþingi ætlar að leggja línur um nýtingu
landssvæða og náttúruauðlinda. Þá ætlan þingsins ætti ekki að
virða að vettugi.
Orkumálastjóri hefur meira að segja sjálfur setið í verkefnisstjórn rammaáætlunar og þekkir því vel til ítarlegs ferlis áætlunarinnar og mikilvægis þess að það sé virt í hvívetna eins og
Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra benti á í frétt blaðsins
í gær.
Tilgangur rammaáætlunar er að fyrir liggi skýr sýn á það
hvernig háttað sé sambúð náttúru og nýtingar. Líklega er of mikil
bjartsýni að ætla að með henni muni ríkja alger friður bæði um
þau svæði sem á að vernda og þau sem á að nýta. Línurnar verða
þó í það minnsta skýrari og vonast verður til að orkufyrirtækin
einbeiti sér að þeim virkjanakostum sem sátt hefur náðst um. Þar
til rammarnir liggja fyrir er mikilvægt að framkvæmdavaldið
flani ekki að ákvörðunum um nýtingu náttúrusvæða.
Útgáfa rannsóknarleyfis vegna Stóru Laxár og umsóknir um
rannsóknarleyfi vegna þriggja virkjana í biðflokki eru brýn
áminning um mikilvægi þess að ljúka vinnunni við rammaáætlun.
ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Lýðræðinu bjargað
Tæpt stóð það um hríð, en sem
betur fer tókst Íslendingum að bjarga
lýðræðinu í síðustu forsetakosningum. Fyrstu skoðanakannanir bentu til
þess að Þóra Arnórsdóttir hefði sigur,
en eins og alkunna er var Ólafur
Ragnar Grímsson endurkjörinn.
Og nú hefur hann lagt mat sitt
á þýðingu þess. „Niðurstöður
forsetakosninganna eru sigur
fyrir lýðræðisþróun á Íslandi
frekar en persónulegur
sigur minn,“ sagði Ólafur,
hógvær að vanda, við
franska sjónvarpsstöð.
Í þessum orðum felst

að sjálfsögðu að með annarri niðurstöðu hefði lýðræðisþróun farið á
verri veg. Nú er bara að óska þess að
Ólafur sýni ábyrgð að fjórum árum
liðnum og bjargi lýðræðinu enn á ný.

Siðferði hvergi nærri
Þorkell Sigurlaugson, stjórnarformaður Framtakssjóðs Íslands,
segir sjóðinn ekki geta sest í
siðferðislegt dómarasæti þegar
kemur að sölu eigna. Tilefnið
var sala Kvosar til Plastprents, en spurningamerki hefur verið sett
við hana vegna
skuldaafskrifta.

En að fylgja stefnunni?
Framtakssjóður er í eigu lífeyrissjóðanna, en óhætt er að segja að
orðspor þeirra er ekki sem best
þessi misserin. Þegar stefna sjóðsins
er skoðuð kemur í ljós að hlutverk
sjóðsins er að lögð sé áhersla á fagmennsku í vinnubrögðum þannig að
traust og tiltrú skapist á starfseminni.
Þá er horft til reglna SÞ um
ábyrgar fjárfestingar. Hvers
vegna fór sjóðurinn ekki
bara eftir eigin stefnu, setti
sér siðferðisviðmið og
hafði allt uppi á borðum?
kolbeinn@frettabladid.is

HALLDÓR

Beint lýðræði í frumvarpi
Stjórnlagaráðs
Stjórnskipun

Eiríkur
Bergmann
Stjórnmálafræðingur, sat í
Stjórnlagaráði

G

rein Júlíusar Valdimarssonar, formanns Húmanistaflokksins, hér í
blaðinu í gær veitir kærkomið tækifæri
til að leiðrétta útbreiddan misskilning
um þau ákvæði í frumvarpinu er varða
beint lýðræði. Ranghermt er að málskotsréttur forseta skerðist og að samkvæmt því hefði ekki mátt kjósa um
Icesave.
Hið rétta er að heimild forseta til að
synja lögum staðfestingar helst óbreyttur. En að auki kemur réttur tíu prósenta
kjósenda til að vísa lögum í þjóðaratkvæði að eigin frumkvæði. Aðeins í
seinna tilvikinu eru undanskilin fjárlög,
fjáraukalög, lög sem sett eru til að framfylgja þjóðréttarskuldbindingum og lög
um skattamálefni og ríkisborgararétt.
Með öðrum orðum skerðist málskotsréttur forseta alls ekki en við bætist
álíka réttur tíu prósenta kjósenda með
framangreindum takmörkunum. Því
hefði forseta eftir sem áður verið heimilt að vísa Icesave í þjóðaratkvæði.
Þá fá tvö prósent kjósenda heimild til

að leggja fram mál á Alþingi án skuldbindinga og tíu af hundraði kjósenda
geta lagt frumvarp til laga fyrir Alþingi
sem þinginu er skylt að afgreiða eða
setja málið í þjóðaratkvæði ella. Því til
viðbótar eru svo ýtarleg ákvæði um afar

Með öðrum orðum
skerðist málskotsréttur
forseta alls ekki en við bætist
álíka réttur tíu prósenta kjósenda.
virkt persónukjör til Alþingis.
Með því að samþykkja frumvarp
Stjórnlagaráðs í atkvæðagreiðslunni 20.
október næstkomandi færist Ísland úr
hópi þeirra ríkja á Vesturlöndum sem
viðhafa hvað minnst beint lýðræði yfir í
þann þar sem það er hvað virkast.
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Lexían frá Útey
Stjórnmál
Kristrún
Heimisdóttir
lektor í lögfræði

M

eðan Anders Behring Breivik situr í klefa sínum og
bíður dóms minnist Noregur
fórnarlamba hans og lýsir fullum sigri á illu ætlunarverki hins
forherta fanga: Það tókst ekki að
brjóta niður Noreg. Útrýmingartilraun andspænis mannúðarstefnu – ekki nýtt heldur margreynt á 20. öld. Sprengjumagnið
slíkt að hlyti að tryggja helfregn
stjórnarhátta, stjórnmálahreyfingar og ríkis í fyrri mynd. Ríki í
taugaáfalli er veikt ríki. Hið öndverða gerðist. Lýðræðið og réttarríkið standa sterkari en fyrr
á endurnýjuðum grundvelli víðtækrar samstöðu. Hvernig og
hvers vegna tókst Noregi þetta?

Hvers konar lýðræði?
Fyrir réttu ári horfðum við
íbúar heimsþorpsins á Jens Stoltenberg forsætisráðherra Noregs og lásum í andlitsdrætti,
fas og orð. Beðið var viðbragða
norska ríkisins við fjöldamorði,
hryðjuverki og pólitískri árás
og einbeittur sagði hann svarið
vera: „Enn meira lýðræði, enn
meiri mannúð.“ Á öðrum degi
bættist við „men aldri naivitet“
– aldrei grunnhyggni. Aldrei
hafa jafn margir dáið í slíku tilræði í hinum stóra heimi. Árásin var gerð á það fólk sem stóð
Jens sjálfum næst. Hafði hann
ekki allar ástæður til að kalla
reiðina sér til stuðnings og Noregi til varnar? Lýsa „stríði gegn
hryðjuverkum“ eins og George
Bush gerði 2001? Virkja reiðina eins og Íslendingar gerðu
2008 og geta ekki hætt? Hvaðan
komu Jens einmitt þessi orð sem
reyndust sameinandi og töluð úr
hjarta svo margra Norðmanna?
Hvers konar lýðræði á hann við
og hvernig hindrar það ofbeldi?
Útrýmingarstefna heppnast í
alræðisríkjum
Fáir vita að hinn dapri dagur 22.
júlí 2011 hófst í Útey með því að
Eskil Pedersen, formaður ungliðahreyfingarinnar AUF, afhjúpaði minnismerki um unga norska
jafnaðarmenn sem fórnuðu lífi
sínu á Spáni í baráttu gegn fasismanumm því það voru liðin 75
ár frá lokum spænsku borgarstyrjaldarinnar. „Við verðum
að þekkja söguna til að skilja
samtíðina og geta mótað framtíðina,“ sagði Eskil alls óafvitandi um að innan örfárra stunda
yrði Útey að varanlegu tákni og
hann sjálfur að heimsþekktum
talsmanni. Lenín og Stalín lýstu
báðir sósíaldemókrata réttdræpa
stéttaróvini í ritverkum sínum

(eins og lesa má um í merkum
bókum Arnórs Hannibalssonar
sem margir vildu niður þagga)
– og heimshreyfing kommúnista
boðaði og framfylgdi útrýmingarstefnu. Nasistar skilgreindu
sósíaldemókrata sem réttdræpa
höfuðóvini og framfylgdu því
skipulega. Verknaðurinn á Útey
var afrit eldri fyrirmynda, í
alræði „riddara Anders Breivik“
er útrýming fjölmenningar sett í
stað kynþáttar.

Gerhardsen, Bratteli og skilgreining jafnaðarmanns
Ei nar Gerhardsen, leiðtogi
norskra jafnaðarmanna, fór nánast beint úr fangabúðum nasista
í Sachsenhausen í Þýskalandi í
embætti forsætisráðherra Noregs í stríðslok. Eftirmaður hans
á formannsstóli, Trygve Bratteli,
var fangi í Dachau. Norrænir
jafnaðarmenn lærðu fyrir löngu,
hertir í eldi sögunnar og öfganna,
að slaka ekki á í grunnhyggni eða
villast á lýðhyggju og lýðræði.
Það er skilgreining á jafnaðarmanni (ekki síst norrænum) að
hafna blóðugu heimsbyltingunni
og alræði hvort sem er yfirburðakynstofns eða öreiga. Hafna
hvers konar pólitísku ofbeldi en
vinna að umbótum innan ramma
stjórnarskrárbundins lýðræðis sem einn stjórnmálaflokkur
af mörgum. Og þess vegna vissi
Jens Stoltenberg af uppsafnaðri
reynslu kynslóðanna að útrýmingarstefnu tekst ætlunarverk
sitt í alræðisríkjum og samfélögum sem samþykkja eða umbera
meðulin ofbeldi, hatur og gerræði. Slík meðul verði skilyrðislaust að útiloka hversu fagurlega
sem framtíðarríkinu – þeim tilgangi sem helgar illa meðalið –
yrði hægt að lýsa. Hefði forsætisráðherra Noregs ekkert kunnað
að hugsa nema „hvað fólkið vildi“
hefði landið eignast vindhana en
misst áttavita.
Samfélagssýn norskra jafnaðarmanna
Við eigum því miður ekki orð á
íslensku um það sem Norðmenn
kalla nasjonsbygging og vísar til
stærsta verkefnis allra jafnt –
samfelldrar uppbyggingar ríkis,
samfélagsstofnana og sjálfsmyndar. Sjálfstæðisbarátta Norðmanna eins og Íslendinga var
samofin sókn frjálslyndisstefnunnar á 19. öld með frelsisréttindum og stjórnarskrám. Eidsvoll-stjórnarskráin norska frá
1814 gildir enn með breytingum
og velferðarríkið sem Verkamannaflokkurinn skapaði bættist þar við og lifir með stjórnarskránni sem frjálslyndisarfleifð
jafnaðarmanna með sama hætti
og gerðist í öðrum ríkjum Norðurlanda á 20. öld. Samkvæmt
texta norsku stjórnarskrárinnar
skulu allar breytingar samræmast anda hennar. Noregur, Sví-

AF NETINU

þjóð og Finnland urðu fyrir 20
árum fyrir mestu bankakreppu
sem þá hafði dunið yfir þróuð ríki
frá lokum síðari heimsstyrjaldar
og tóku á því verkefni með sama
hætti og öðrum. Sterkt ríkisvald
er umboðshafi almannahagsmuna og ásamt sterkri verkalýðshreyfingu mótvægi gegn stóreignasamsteypum innan agaðs
ramma um samvinnu.

Hatursstefna ekki stjórnmál
heldur afbrot
Höfuðeinkenni velferðarstefnu
norrænna krataflokka er að
tryggja grundvöll hennar með
öflugu atvinnulífi og traustum
ríkisfjármálum. Hugsjónin er
að við mótun samfélagsstofnana skipti þátttaka og framlag
hvers og eins máli, það sé heiður og skylda að taka virkan þátt
í stjórn sveitarfélaga, félagasamtaka og í stjórnmálaflokkum –
sem séu lykilstofnanir lýðræðisins. Í þessu felst hugmyndin um
lýðræði sem menningu sem sé
í raun búin til á hverjum degi í
samskiptum og framgöngu allra
einstaklinga, hópa og stofnana.
Þar eru allir með og eiga aðild
óháð kynþætti, litarhætti, fötl-

Yfirgnæfandi verkefni allra ríkisstjórna er að tryggja efnahagslegt og pólitískt öryggi. Við á
Íslandi ættum að gæta að okkur
og endurhugsa hvert við viljum
fara.

Beint lýðræði eða norrænt?
Hvers konar lýðræðishefð er nú
í sköpun af völdum hrunsins á
Íslandi? Mest er talað bæði frá
hægri og vinstri um beint lýðræði. Óteljandi margir kveðast
sjálfir tilkallaðir að tala fyrir
þjóðarviljann og grípa til aðgerða
fyrir hann, án þess að hafa verið
útnefndir til þess samkvæmt
ljósu umboði. Sumar viðvarandi birtingarmyndir þessa eru
í senn hatursfullar og ofbeldisfullar. Og gjörólíkir hlutir eru
lagðir að jöfnu: Almennar kosningar, Facebook-yfirlýsingar,
eggjakast og grjótkast á Alþingishúsið, málningarhellingar yfir
heimili og friðsamar með- eða
mótmælastöður eru ekki jafngildar aðgerðir í stjórnarskrárbundnu lýðræðisríki. Mun sú lýðræðishefð festast í sessi á Íslandi
að gera ekki mun á ofbeldi og
kappræðu eða á sjálftöku valds
og umboði?

Hæstiréttur í mótsögn við
sjálfan sig?
Ég taldi fráleitt að ógilda forsetakosningarnar vegna kæru
Öryrkjabandalagsins. Þessa ágalla
á kosningum má auðveldlega laga,
ef vilji stendur til. Það er reyndar
ekki víst að öryrki sem ekki getur
kosið hjálparlaust geri svo leynilegar með vin sinn, fjölskyldumeðlim eða aðstoðarmann en með
liðsinni starfsmanns kjörstjórnar.
Hins vegar voru vissar líkur á
að Hæstiréttur myndi ógilda
kosningarnar eftir að hafa tínt til
ýmsa smálega annmarka þegar
stjórnlagaþingskosningarnar voru
ógiltar.
En Hæstiréttur kemst að þeirri
niðurstöðu að ekki sé ástæða til
að ógilda forsetakosningarnar.
Eins og Ragnar Aðalsteinsson,
lögmaður Öryrkjabandalagsins,
bendir á kemst dómurinn að þeirri
niðurstöðu að ágallarnir hafi ekki
haft efnisleg áhrif á niðurstöður
forsetakosninganna.
En hvað þá með stjórnlagaþingskosningarnar?
Eða eins og Ragnar segir:
„Í ákvörðuninni þar sem kosningar
til stjórnlagaþings voru ógiltar var
ekkert minnst á þessa grein.”
eyjan.pressan.is/silfuregils
Egill Helgason

Mun sú lýðræðishefð festast í sessi á Íslandi að gera ekki mun á ofbeldi og kappræðu eða á sjálftöku valds og umboði?
Slík lýðræðishefð er í eðli sínu lýðhyggja og sögulega
eiga fæstir stjórnmálaflokkar nokkra samleið með
henni nema öfga- og hatursflokkar.
un, kyni, eignastöðu eða öðru,
svo fremi þeir virði grunnreglur lýðræðisins og samneytis við
nágranna. Þannig er hið pólitíska
svið samfélagsins markað: Með
opnum aðgangi fyrir alla en þeir
sem ekki virða forsendur þátttökunnar heldur kjósa ofbeldi
stíga um leið út af pólitísku sviði
inn á persónulegt svið afbrotaábyrgðar. Hatursstefna telst
ekki stjórnmál. Þannig er það
líka í þýsku stjórnarskránni sem
bannar starfsemi öfgahópa sem
virði ekki stjórnskipanina. Í norrænum ríkjum er bylting óhugsandi nema til að afnema hina norrænu skipan. Vafalaust ganga þó
einhverjir aðrir en Anders Breivik með slíka von í brjósti.

Ný öld öfganna?
Við lifum örlagaríka tíma þar
sem allt getur gerst. Ríkisstjórnir falla hver af annarri eins
og dómínó í Evrópu. Við síðustu
talningu lágu fleiri stjórnir jafnaðarmanna í valnum en hægri
manna því það hefur ekki gerst,
sem margir héldu, að jafnaðarmenn næðu pólitískri yfirhönd.

Lýðhyggja líka nefnd pópúlismi
Slík lýðræðishefð er í eðli sínu
lýðhyggja og sögulega eiga fæstir stjórnmálaflokkar nokkra
samleið með henni nema öfgaog hatursflokkar. Augljóst er að
þessi lýðræðishefð yrði engin
vörn ef á reynir á Íslandi. Innan
hennar gæti einstaklingur framið hatursfulla ofbeldisárás í yfirlýstu umboði meints þjóðarvilja
og réði þá bara stigsmunur en
ekki eðlismunur því hvort hún
teldist fordæmanleg sem brot
gegn lýðræðisreglum landsins.
Hver ætlar að standa upp og
segja stopp? Til Hreyfingarinnar sækir ríkisstjórnin úrslitastuðning og felur það ekki þótt
þingmenn þess flokks hafi varið
fyrir augum alþjóðar í sjónvarpi
hrottalega lífshættulega líkamsárás sem varðaði hámarksrefsingu fyrir dómstólum. Þar skilja
leiðir með Stoltenberg því hann
talar fyrir lýðræði sem umber
aldrei og með engum hætti
ofbeldisfullar aðgerðir.
Greinin „22. júlí kynslóðin í
stjórnmálum“ eftir Kristrúnu
birtist í blaðinu á morgun.

Allt síðasta vor sagðist ríkisstjórnin
vera að vinna að margháttuðum
lagfæringum í þágu heimilanna,
ýmist með fjármálastofnunum,
Íbúðalánasjóði eða lífeyrissjóðunum. Svo gerðist bara ekkert. Það
segir svo sína sögu að ríkisstjórnin
í sinni eymd, kenndi öllum öðrum
um nema sjálfri sér.
Þetta háttalag segir okkur bara
eitt, sem þó er þýðingarmikið að
við áttum okkur á: Ríkisstjórnin
mun ekkert frekar aðhafast í þessum málum. Og þó. Það er ekki
hægt að útiloka að í örvæntingu
sinni nú í haust, verði lagt af stað
í einhverja sýndarvegferð. Ekki af
skilningi í garð heimilanna. Heldur
vegna þess að ríkisstjórnarflokkarnir óttast kjósendur og munu
af þeim ástæðum setja af stað
eitthvert sjónarspil.
Verkleysi ríkisstjórnarinnar í
þessum málum á svo sem ekki að
koma á óvart. Að minnsta kosti
tvö ár eru liðin síðan að forsætisráðherrann sagði nóg að gert fyrir
heimilin. Það þyrfti ekkert frekar
að gera. Hörð viðbrögð stjórnarandstöðunnar á þingi og almennings í þjóðfélaginu, urðu síðan til
þess að brugðist var við. En allt
reyndist það meira og minna í
skötulíki.
ekg.blog.is
Einar K. Guðﬁnnsson

Fortjöld

Gerðu betri kaup á ferðavörum

Stefna ríkisstjórnarinnar:
Ekkert meira verði gert
fyrir skuldug heimili
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Kostir við Ingólfstorg
og nágrenni
Skipulagsmál
Hjálmar
Sveinsson
varaformaður
skipulagsráðs

R

eykjavíkurborg efndi síðasta haust, í samvinnu
við arkitektafélag Íslands, til
opinnar alþjóðlegrar samkeppni
um skipulag og uppbyggingu á
svæði í miðborginni sem teygir
sig frá Ingólfstorgi að Kirkjustræti. 68 arkitektar og arkitektateymi tóku þátt. Sá sem
hér skrifar sat í dómnefndinni.
Niðurstaða liggur nú fyrir og
um hana er deilt á síðum Fréttablaðsins og víðar. Eins og von er.

Samkeppniskosturinn
Í nokkur ár hafa staðið deilur
vegna þess að eigandi húsanna
við Vallarstræti og Thorvaldsenstræti vill nýta þær byggingarheimildir sem gildandi
deiliskipulag, svokallað Kvosarskipulag, færir honum.
Borgin hafði nokkra valkosti: Hún gat leyft húseigandanum að byggja það sem deiliskipulagið heimilar. Í öðru lagi
gat hún afturkallað byggingarheimildir sem hún sjálf hafði
úthlutað og mætt eigandanum
í dómsölum. Þar reynir á svokallaða „hlutlæga bótaskyldu“.
Það þýðir að borgin getur ekki
fellt niður byggingarheimildir
nema að taka þá áhættu að þurfa
að borga áætlað andvirði þess
byggingarmagns sem var heimilað í gildandi deiliskipulagi.
Það leiðir meðal annars til þess
að byggingarheimildir verða að
verðmætri söluvöru.
Þetta er afleit lögfræði en
nokkrir hæstaréttardómar virðast staðfesta þennan alíslenska
skilning á bótaskyldu. Borgin hefur í áraraðir reynt að fá
þessari grein í skipulagslögum
breytt, án árangurs.
Þriðji kosturinn var opin samkeppni. Ég tel að þetta hafi verið
skynsamleg leið. Samkeppnin
hefur sett fókus á þetta svæði
í Kvosinni sem hefur verið niðurnítt og lífvana árum og áratugum saman. Að mínu mati er
óbreytt ástand þarna ótækt og
ekki sæmandi höfuðborginni.
Samkeppnin skapar meiri þekkingu á svæðinu, eflir umræðu og
veltir upp óvæntum hugmyndum
og lausnum. Í því felast mikilvæg tækifæri fyrir borgina.
Forsendur og markmið
Sumum finnst að hagsmunir
eiganda húsanna við Vallarstræti og Thorvaldsenstræti

vegi of þungt. Það eru réttmætar áhyggjur vegna þess að
þetta er svo mikilvægur staður í borginni. En mikilvæg forsenda samkeppnisleiðarinnar er
auðvitað sú að húseigandinn sé
með í ráðum. Hann hefur skýran ráðstöfunarrétt yfir sínum
húsum. Ekki þó ótakmarkaðan.
Ekki kemur til greina að taka
húsin eignarnámi eða að borgin
reyni að kaupa þau fyrir hundruð milljóna.
Það mun vera einstakt hér
á landi að einstaklingur setji
skipulag á sínum eignum í
opna, alþjóðlega samkeppni.
Það er líka athyglisvert að verðlaunatillagan færir eigandanum
minna byggingarmagn en deiliskipulagið heimilar. Ástæðan er
sú að í forsendum keppninnar
var ekki farið fram á að tillögurnar uppfylltu þær heimildir.
Markmið samkeppninnar var
ekki að þjóna úreltu skipulagi og
ýtrustu kröfum eigandans, eins

Landsímahúsið verður endurnýtt sem hótel og tyllt ofan á það
mansard-þakhæð, eins og við
sjáum á Hótel Borg beint á móti.
Við Kirkjustræti er gert ráð
fyrir þriggja til fjögurra hæða
viðbyggingu þar sem bílastæðið er núna. Tillagan gerir enn
fremur ráð fyrir að byggð verði
hús með bröttu þaki milli gömlu
timburhúsanna við Vallarstræti.
Þar verður verslun, þjónusta,
skrifstofur, en ekki hótel. Og
svo er það þriggja hæða menningarhús með almenningsgarði á
annarri hæð sem tillagan gerir
ráð fyrir að rísi á gamla Hótel-Íslandsreitnum á suðurhluta
Ingólfstorgs.

Tveir fyrirvarar
Mikilvægt er að árétta að í
umsögn sinni setti dómnefnd
fram tvo fyrirvara. Í fyrsta lagi
er menningarhúsið tekið út fyrir
sviga og bent á að það sé á borgarlandi og tengist hóteláformum

Markmið samkeppninnar var ekki
að þjóna úreltu skipulagi og ýtrustu
kröfum eigandans, eins og sumir hafa
fullyrt eða látið í veðri vaka. Markmiðið var að gera
þetta svæði í hjarta borgarinnar meira aðlaðandi og
auðugra af mannlífi.
og sumir hafa fullyrt eða látið
í veðri vaka. Markmiðið var að
gera þetta svæði í hjarta borgarinnar meira aðlaðandi og auðugra af mannlífi.
Húseigandinn gætir sinna
hagsmuna og hann metur hvenær
gengið er á lögvarinn rétt sinn.
Hann er örugglega fullfær um
það. Að sama skapi hlýtur borgin
að árétta að eigandinn tók ákveðna
áhættu þegar hann keypti nánast
öll húsin á reitnum. Þeirri áhættu
má ekki velta yfir á borgina.

Byggðamynstur
Ég tel að verðlaunatillagan byggi á skarpri greiningu
og djúpri þekkingu á byggðamynstri í Kvosinni og hinum
ósamstæða húsaklasa á Landsímareitnum og nágrenni. Þarna
er alfarið snúið frá þeirri hefð,
sem hér hefur lengi ríkt, að rífa
allt sem fyrir er og byggja allt
frá grunni. Skúlagötuskipulagið og Höfðatorgsreiturinn eru
skýrt dæmi um þá stefnu. Samkvæmt verðlaunatillögu ASKarkitekta er ekkert rifið nema
„Nasasalurinn“ sem verður þó
endurbyggður á sama stað, hugsanlega í upprunalegri mynd.

ekki neitt. Það þýðir að borgin
ræður því alfarið hvenær og
hvort þetta hús verður byggt.
Telja má ólíklegt að það verði
alveg á næstunni. Kannski verður það aldrei, sem mér þætti
synd því mér finnst hugmyndin
góð. Í öðru lagi segir í umsögninni að helsti veikleiki tillögunnar sé viðbyggingin sem rís
á bílastæðinu við Kirkjustræti.
Sagt er að endurskoða þurfi
útfærslu þess og ásýnd gagnvart Austurvelli, Kirkjustræti
og Víkurgarði.
Það er stór kostur við verðlaunatillöguna að hún er áfangaskipt. Það þýðir að hægt er að
taka eitt skref í einu. Ég trúi því
einlæglega að tillagan geti orðið
grundvöllur að skipulagi og uppbyggingu sem mun styrkja þjónustu í hjarta miðborgarinnar,
auðga mannlífið og bæta ásýnd
gatna, torga og húsa.
Að lokum skal undirstrikað
að á fundi húsafriðunarnefndar í júlíbyrjun var samþykkt
bókun þar sem segir að byggingarmagnið eins og það er sýnt
í verðlaunatillögunni geti fallið
vel að núverandi byggð við Ingólfstorg og nágrenni.
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Nýting náttúruauðlinda Íslands
gerðar. Hóflegt gjald af veiðiheimildum til ríkisins – þjóðarinnar mundi ríða sjávarútvegÁrni
inum á slig. Gjald sem er aðeins
Þormóðsson
hluti þess gjalds sem útgerðareldri borgari
menn krefjast af öðrum þegar
þeir leigja frá sér veiðiheimildir. Og hræðsluáróðurinn heldur áfram eftir að Alþingi samignarrétturinn er mikilvægþykkti veiðileyfagjald sem var
ur. Undir þessari yfirskrift
er leiðari Fréttablaðsins 2. sept.
mun lægra en lagt var upp með
2006, sem skrifaður er til stuðní upphafi.
ings tryggum eignarrétti útgerðHamrað er á því að drápsarinnar á aflaheimildum. Vísað
klyfjar hafi verið lagðar á útgerðvar til þess að Ragnar Árnason
ina. Fáir muni standast gjaldtökprófessor áætlaði þá að ríkið
una. Hvernig stenst það þegar
sparaði sér um þrjá milljarða
algengasta leiguverð sem veiðifengi sjávarútvegurinn að ráða
rétthafar taka af öðrum fyrir
veiðiréttinn er um 300 krónur
sér sjálfur án afskipta hins opiná kíló en gjaldið sem samþykkt
bera. Það álit prófessorsins átti
að vega þungt í þeirri röksemdavar er um 37 krónur á kíló? Fyrrfærslu að útgerðin ætti að fá sjávverandi sjávarútvegsráðherra
Sjálfstæðisflokksins hefur lýst
arauðlindina til fullrar eignar og
því yfir að komist flokkur hans
umráða.
til valda verði veiðileyfagjaldið
Útgerðin hefur lengi rekið
lækkað verulega. Það
öflugan áróður gegn
er líklega einsdæmi
því að þjóðin hefði öll
að stjórnmálamaður
umráð yfir mestu auðlýsi því yfir með jafn
li nd si nni, nýti ngu
afgera ndi hætti og
fiskimiðanna umhverfhann gerir að flokkur
is landið. Ráðstefna Útgerðin
var haldin árið 2006 í
hans verji sérhagsmuni
Reykjavík sem fjallaði hefur lengi
fárra gegn hagsmunum
um eignarrétt á nátt- rekið öflugan almennings.
Frjálshyggjumönnúruauðlindum Íslands,
sérstaklega sjávarauð- áróður gegn
um, sem einkum skipa
lindinni. Verkefni ráðsér í Sjálfstæðisflokki n n, hefu r löng u m
stefnunnar var einkum því að þjóðin
sviðið í aug um að
að sýna fram á, með hefði öll
ríkið – þjóðfélagið –
„fræðilegri“ umræðu,
eigi einhver verðmæti
þjóðfélagslega hag- umráð yfir
sem samfélagið getur
kvæmni þess að útgerðmestu
auðhaft tekjur af. Þannin ætti fiskimiðin eins
ig er með nytjastofnog hverja aðra fasteign lind sinni.
ana á Íslandsmiðum.
og stjórnaði sjálf allri
Þeirra skoðun er að
nýtingu þeirra og eftaflaheimildir eigi að
irliti. Niðurstaða ráðstefnunnar var einmitt sú. Enda
vera að fullu í eign og umráðum
var ráðstefnan, sem haldin var
útgerðarinnar, án gjaldtöku ríká vegum Rannsóknarmiðstöðvisins. Gróðinn skal renna óskiptar um samfélags- og efnahagsur til einstaklinganna sem eiga
mál (RSE), stofnun sem virðist
útgerðarfyrirtækin. Þessi skoðvera stýrt af forstjórum stórfyrun virðist vera ráðandi í þingirtækja, fjármálafyrirtækja og
liði Sjálfstæðisflokksins þannig
þekktum frjálshyggjumönnum,
að hlutverk þess liðs er að vera
miðað við skipan stjórnar samvarnarlið einkagróðans á kostnað
takanna, eingöngu haldin í áróðalmennings.
ursskyni. Lítið hefur farið fyrir
Eignarrétturinn yfir náttúruþeirri stofnun síðan og líklega er
auðlindum landsins er þjóðinni
hún flestum gleymd.
mjög mikilvægur þannig að einHafin var mikil áróðursherstökum útgerðarfyrirtækjum
ferð í fjölmiðlum, sem ætlað var
sem eiga búnað til fiskveiða eða
að sýna fram á að veiðiheimildir
þeim sem nýta með einhverjum
útgerðarinnar væru betur komnhætti náttúruauðlindir Íslands sé
ar sem formleg eign hennar en
gert að greiða sanngjarnt gjald
ekki sameign þjóðarinnar eins
til ríkisins fyrir afnotin. Þannog lög mæla fyrir um. Og undanig er eignarréttur þjóðarinnar á
farið hefur dunið á þjóðinni áróðöllum auðlindum landsins mjög
mikilvægur. Sérstaklega eignur, ósannur hræðsluáróður í þvíarrétturinn á öllum nytjastofnlíku magni að engin dæmi eru um
slíkt á Íslandi. Haldið var fram
um á Íslandsmiðum. Nytjastofnað fjöldagjaldþrot útgerðarfyrirum sem Íslendingar börðust um
tækja blasti við ef breytingar á
aldir við útlendinga um yfirráð
lögum um stjórn fiskveiða sem
yfir og háðu tíu „þorskastríð“
fyrirhugaðar voru til að hefta
til að halda lífsbjörginni í eigu
braskið með veiðiheimildir, yrðu
landsins.
Sjávarút vegsmál
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ARNARDÓTTIR,
47 SIGRÍÐUR
„Það er mikilvægt að ákveða að vera sigurvegari en ekki fórnarlamb.“
dagskrárgerðarmaður og rithöfundur, á afmæli í dag.

timamot@frettabladid.is

Ástkær móðir okkar,

SIGURLAUG AUÐUR
EGGERTSDÓTTIR
frá Vindheimum Skagafirði,

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð
Kópavogi mánudaginn 23. júlí.
Elín Jóhannesdóttir
Eggert Bogason

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

KRISTÍNAR G.
SIGURÐARDÓTTUR.
Sigrún Halla Karlsdóttir
Kristján Sveinsson
Sigurður Karlsson
Ellen María Ólafsdóttir
Magnús Þór Karlsson
Margrét H. Þórarinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir samúð og vinarhug
vegna andláts og útfarar elskulegrar móður
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

ODDNÝJAR DANÍELSDÓTTUR
frá Fossseli í Hrútafirði.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Eirar fyrir alúð
og umhyggju.
Daníel Bergur Gíslason
Brynjólfur Gíslason
Arndís Gísladóttir
Signý Gísladóttir
Kristín Gísladóttir
Ragnheiður Gísladóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Helga Björk Jónsdóttir
Ásgeir Sigurðsson
Ingvar Ágúst Þórisson
Halldór Kvaran
Haukur Haraldsson

Við sendum innilegustu þakkir fyrir samúð
og hlýhug vegna andláts og útfarar ástkærs
unnusta, sonar, bróður og tengdasonar,

BALDURS ÞÓRS RÍKHARÐSSONAR.
Sérstakar þakkir fá læknar og starfsfólk
hjarta- og gjörgæsludeildar Landspítalans
við Hringbraut.
Ásta Sigurðardóttir
Sigríður Tómasdóttir
Ríkharður Hólm Sigurðsson
Harpa Eggertsdóttir
Tómas Waagfjörð
Anna Guðný Guðmundsdóttir

Guðjón Sverrisson

Sigurður Ingvi Snorrason

SÍUNG SÖNGKONA „Ég var reyndar búin að vera í bílskúrsböndum og troða upp á vinnuskólahátíð í Kópavoginum með hljómsveit sem hét því
hræðilega nafni Geðfró,“ segir Sigga Beinteins sem fagnar tveimur afmælum í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SIGGA BEINTEINS: HELDUR UPP Á 30 ÁRA SÖNGFERIL Á FIMMTUGSAFMÆLINU

Orgaði alla útvarpsmessuna
„Ég tróð eiginlega fyrst upp þegar ég
var skírð, sex mánaða gömul í Langholtskirkju. Það var við útvarpsmessu
á annan í jólum hjá séra Árelíusi
Níelssyni og ég orgaði víst allan tímann. Var bara að láta landsmenn vita
að ég væri komin í heiminn!“ segir
söngfuglinn Sigríður Beinteinsdóttir
hlæjandi. Hún stendur á fimmtugu í
dag og er með stórtónleika í Háskólabíói í tilefni 30 ára söngferils. „Árið
1982 var ég með Kikk að syngja úti
um allt og inn á plötu. Ég var reyndar búin að vera í bílskúrsböndum og
troða upp á vinnuskólahátíð í Kópavoginum með hljómsveit sem hét því
hræðilega nafni Geðfró. Þú getur
spurt doktor Gunna hvernig það nafn
hafi komið til, hann var í sveitinni.
En þegar ég tala um þrjátíu ára söngafmæli miða ég við 1982 því þá fóru
hjólin að snúast.“
Sigríður fæddist í húsinu Laugabrekku í litlu hverfi upp með Elliðaánum, gegnt rafveitunni. Þar var hún
til sex ára aldurs og á góðar minning-

ar um leiki niðri við árnar með systkinum sínum, heimsóknir til vinar
síns sem vann á gröfu í sandgryfju
skammt frá og salibunur með vörubílunum sem óku möl úr gryfjunni. Hún
var að verða sex ára þegar hún flutti
burt. „Það átti að gera svæðið við
Elliðaárnar að útivistarsvæði og ég
held að flestum íbúum þar hafi verið
úthlutað lóðum í neðra Breiðholtinu.
Því fluttum við þangað,“ segir hún.
Sigríður segir mikið hafa verið
sungið og spilað í stórafmælum i fjölskyldunni. „Bróðir pabba spilaði í
hljómsveit sem hét Sóló og amma,
nafna mín, og systir hennar spiluðu á
píanó. Ég naut þess frá fyrstu tíð að
hlusta á þetta fólk og á tónlist yfirleitt,“ segir hún og kveðst sjálf hafa
sungið frá því hún man eftir sér og
kannski lengur.
Fimmtugsafmælið er heppilegur
tónleikadagur að mati Siggu sem hefur
safnað liði í Háskólabíó í kvöld. „Ég er
með átta manna hljómsveit og fullt af
sólósöngvurum og bakraddasöngvur-

um. Tónlistarfólk á Íslandi er svo gott
fólk, sem vinnur vel saman og er alltaf tilbúið að gefa af sér,“ segir hún og
nefnir sem dæmi Friðrik Ómar, Regínu Ósk, Ernu Hrönn Ólafsdóttur og
Pál Óskar. „Svo verður Björgvin Halldórs þarna með mér. Fyrsta hittarann söng ég með honum, Vertu ekki
að plata mig og Grétar Örvars kemur
að sjálfsögðu enda tengist hann og
Stjórnin hápunktinum á mínum ferli,
Eurovision í Zagreb 1990, þar sem við
Grétar sungum Eitt lag enn.“
Nú er Sigga tiltölulega nýorðin foreldri því hún á fimmtán mánaða tvíburasystkini með unnustu sinni, Birnu
Maríu Björnsdóttur. Hvað finnst
henni um það? „Það er bara yndislegast í heimi. Auðvitað krefjandi og
mikil vinna enda hefur svefninn verið
upp og ofan síðasta eitt og hálfa árið
en börnin bæta það svo sannarlega
upp. Það er stærsta hlutverk lífs míns
að fá að fylgja þeim eftir og hjálpa til
að koma þeim til manns.“
gun@frettabladid.is

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

HALLDÓRA GUÐBJÖRG
JÓNSDÓTTIR
(HÆDÝ)

Elsku besti vinur minn, ástkær faðir,
tengdafaðir, afi, langafi, langalangafi og
bróðir,

Köldukinn 16, Hafnarfirði,

sem lést 23. júlí á Landspítalanum,
verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju
mánudaginn 30. júlí kl. 13.00.
Jón Marteinsson
Ólöf Marteinsdóttir
Þorlákur Marteinsson
barnabörn og langömmubörn.

María Hjartardóttir
Vilhjálmur Ragnarsson
Unnur Bjarnþórsdóttir

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

JÓHANNES HARALDUR PROPPÉ
hjúkrunarheimilinu Mörk,
áður Hæðargarði 33, Reykjavík,

lést laugardaginn 21. júlí sl. Útförin fer fram
frá Fossvogskirkju mánudaginn 30. júlí nk.
og hefst athöfnin kl. 13.00.
Blóm eru vinsamlegast afþökkuð en þeim sem vildu minnast
hins látna er bent á líknarstofnanir.
Unnur Guðmundsdóttir Proppé
Sævar Guðmundur Proppé
Inga Jóna Sigurðardóttir
Fríða Proppé
Helgi Skúlason
Ragna Björk Proppé
Valur Friðriksson
Auður Brynja Proppé-Bailey
Jean-Pierre Pascal Bailey
barnabörn og barnabarnabörn.

BRAGI VESTMAR BJÖRNSSON
skipstjóri,
frá Sjónarhóli, Hafnarfirði,
til heimilis að Ásbúð 96, Garðabæ,

lést á heimili sínu 23. júlí síðastliðinn. Bálför
hans fer fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 31. júlí kl. 15.00.
Þeim sem vildu minnast hans er bent á Heimahlynningu LSH
sími: 543-1159.
Fyrir hönd aðstandenda,
Anna Luckas
Guðbjörg Birna Bragadóttir
Harpa Bragadóttir
Þóra Bragadóttir
Geir Bragason
Erna Dóra Bragadóttir
Guðmundur Ýmir Bragason
Karl Udo Luckas
Claudia M. Luckas
Frank D. Luckas

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

INGA MARÍA PÁLSDÓTTIR (STÚLLA)
Lækjarhvammi 5, Búðardal,

verður jarðsungin frá Hjarðarholtskirkju
laugardaginn 28. júlí kl. 14.00.
Hilmar Óskarsson
Auður Ásdís Jónsdóttir
Guðmundur Hreiðarsson
Unnur Ásta Hilmarsdóttir
Ásgeir Salberg Jónsson
Anna Lísa Hilmarsdóttir
Brynjar Bergsson
Óskar Páll Hilmarsson
Sunneva Ósk Ayari
barnabörn og barnabarnabörn.

Rolf Aage Larsen
Hafsteinn Ólafsson
Arnfinn Johnsen
Guðrún Hallgrímsdóttir
Rósa Linda Thorarensen
Þórður Bachmann
Gígja Magnúsdóttir

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
okkar ástkæra frænda og vinar,

EYJÓLFS EYJÓLFSSONAR
frá Botnum í Meðallandi,
Sundlaugarvegi 24, Reykjavík,

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

sem lést á hjúkrunarheimilinu Klausturhólum
5. júlí síðastliðinn. Sérstakar þakkir til alls
starfsfólks á hjúkrunarheimilinu fyrir einstaka og hlýja umönnun.
Fyrir hönd aðstandenda,
Birna Halldórsdóttir

STÓR OG MIKIL HÁLSMEN
Stór og fyrirferðarmikil hálsmen eru áberandi þessa
dagana. Mörg eru gyllt og sum skreytt marglitum
steinum. Þau eru sum hver borin yfir skyrtur og boli
og lífga sannarlega upp á.

GLÆSILEGUR

EINSTÖK SÝNING

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366

teg 11001 - nýr litur í frábæru sniði í C,D,E
skálum á kr. 5.800,- buxur í stíl á kr. 1.995,-

Þú mætir - við mælum og aðstoðum
www.misty.is
Opið frá 10-18 virka daga.
10-14 laugardaga

Hlaupasokkar
Opið virka daga í sumar frá kl. 9 -18
Stórhöfða 25 s 569 3100 s eirberg.is
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TÍMARITIÐ SUMARHÚSIÐ OG GARÐURINN KYNNIR Einstök afmælishátíð
verður í tilefni 20 ára afmælis blaðsins um næstu helgi og þarnæstu. Sýningin
verður í garðinum að Fossheiði 1 á Selfossi.

A

uður I. Ottesen ritstjóri segir að á
hátíðinni verði boðið upp á sýningu á ljósmyndum Páls Jökuls
Péturssonar utanhúss. Myndirnar eru
af plöntum sem flestar má sjá í garðinum að heimili þeirra að Fossheiði en
Auður, sem er garðyrkjufræðingur, hefur
skipulagt garðinn og hannað. Að auki
verður sýnt hvernig nota má lágvaxnar
fjallaplöntur, steinbrjóta, hnoðra og húslauka í steinkerum og sem þekjuplöntur
í beðum og í lóðrétta gróðurveggi.
Auður og Páll bjuggu í Reykjavík en
festu kaup á Fossheiði 1 í lok síðasta
árs. „Við höfum verið að standsetja
bæði húsið, sem er funkis-hús byggt
árið 1967, og hanna garðinn. Hér erum
við með heimili og vinnuaðstöðu. Í garðinum höfum við sett niður gríðarlegan
fjölda af plöntum sem Páll hefur myndað. Sú hugmynd kviknaði í framhaldinu
að vera með sýningu á þeim myndum
hér í garðinum,“ útskýrir Auður.
„Húsið rammar vel inn myndirnar í
garðinum og ég tel það afar sérstakt að
setja upp sýningu á stórum ljósmyndum
í einkagarði. Þetta verður samspil ljósmynda og plantna,“ segir Auður enn
fremur. Í garðinum er hún einnig með
matjurtagarð.
Tímaritið Sumarhúsið og garðurinn
kemur út fimm sinnum á ári en Auður
segir að blaðinu hafi alltaf verið vel tekið. „Við höfum góða útbreiðslu og með
afmælishátíðinni viljum við þakka fyrir
okkur og bjóða öllum áskrifendum okkar
til veislu. Auk þess eru allir velkomnir
að koma og skoða.“
Auður og Páll eru ekki óvön því að
halda sýningar. Þau sáu um stórsýninguna Sumarið í sjö ár. Sú sýning var
fyrst í Mosfellsbæ, síðan í Laugardalshöll og loks í Fífunni. „Það komu yfir 20
þúsund manns á þær sýningar og yfir
sextíu aðilar sýndu vörur sínar. Afmælissýningin okkar er lítil í samanburði við
Sumarið en engu að síður er margt að
sjá.
Í tímaritinu er lögð áhersla á sumarhúsið, garðinn og útivist hvers konar.

„Við viljum sýna fólki hvernig hægt
er að njóta tilverunnar úti við,“ segir
Auður. „Við erum þrautreynd og þrjósk
að halda úti útgáfu sérhæfðs tímarit og
höfum ótalmargt fram að færa,“ segir
hún enn fremur en þau hjónin hafa
sömuleiðis haldið fjölmörg vinsæl námskeið. Mörður Gunnarsson Ottesen
hefur unnið sem fastur pistlahöfundur
hjá tímaritinu en nýlega gerðist hann
meðeigandi.
Sýningin verður opin um helgina og
um verslunarmannahelgina, 4. og 5.
ágúst. Aðrir skoðunartímar eru samkvæmt samkomulagi. Opið er frá kl. 14
til 18 sýningardagana.

GLEÐI Á SELFOSSI
Auður og Páll hlakka
til að fá gesti í garðinn
sinn. Hann verður með
ljósmyndasýningu en
hún hefur hannað garðinn. Ljósmyndirnar eru
stórar og fallegar.

SUMAR ÚTSALA
12 mánaða
r
vaxtalausa*
r
greiðslu

20-50%
AFSLÁTTUR
Lök, sængurverasett,
heilsukoddar,
viðhaldskoddar,
gaflar, náttborð,
teppasett og fleira.

 SmU[R\NQHSK

Gerið gæða- og verðsamanburð

ÚRVAL STILLANLEGRA
HEILSURÚMA

SAGA/FREYJA OG ÞÓR
Hágæða heilsudýnur

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

PROFLEX
Queen rúm nú aðeins kr. 179.900

2x80x200
339.900 með okkar bestu
IQ-CARE heilsudýnum

FÓLK| TÍSKA
)DOOHJWVNDUWRJI\OJLKOXWLUiJyåXYHUåL

Tribal hágæða leðurarmbönd,
verð frá kr. 3.990

BÚIN AÐ SAFNA
Í MÖRG ÁR
Hárliturinn er náttúrulegur.

Töff vaﬁn leðurarmbönd
verð kr. 4.990

Skoðaðu úrvalið á www.leacollection.is

ÚTSALA

Í FULLUM GANGI!
NÝ SENDING AF DRÖGTUM!

Skipholti 29b • S. 551 0770

Útsalan
í fullum gangi
Flott föt fyrir
ﬂottar konur
st. 40 – 58

TÍMIR EKKI AÐ
KLIPPA LOKKANA

Verslunin Belladonna á Facebook

NÁTTÚRULEGT OG HEILBRIGT Aldís Eik Gerplustelpa með fallegt hár niður á
mitt bak. Hún lætur þó særa af því reglulega til að það haldi heilbrigði sínu.

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

Nýjar haustvörur
30% afsláttur

F

imleikastelpan Aldís Eik Arnarsdóttir hefur safnað hári í mörg ár
og er það nú komið langleiðina
niður á rass. Því miður getur Aldís ekki
deilt neinum ráðum um hvernig hægt
sé að örva hárvöxtinn eða hvernig eigi
að hugsa um hárið þar sem að hún er
það vel af guði gerð að það gerist alveg
náttúrulega. Hún lætur þó særa neðan
af hárinu nokkrum sinnum á ári þar sem
að hún segir að það geti oft verið þreytandi að vera með svona sítt hár. Hún
tímir þó ekki að klippa það stutt.

Það sem gerir hár Aldísar enn flottara
er fatasmekkurinn hennar sem hægt er
að lýsa sem venjulegum með svolitlu
tvisti. Aldís verslar aðallega í Forever
21, Monki, H&M og Topshop. „Ég tími
mjög sjaldan að kaupa föt hérna heima,
úti er þetta svo miklu ódýrara,“ segir
Aldís. Í sumar er Aldís búin að vera að
æfa með Gerplu og njóta lífsins með fjölskyldunni. Hún er þó farin að hlakka til
að byrja aftur í Versló og hitta krakkana.
„Lærdómurinn má samt bíða,“ segir hún
■ gun@365.is
með bros á vör.

STÓRÚTSALA
MEIRI VERÐLÆKKUN
40% afsláttur af öllum fatnaði og skóm

OFTAST MEÐ HÁRIÐ
UPPSETT Aldís er
oftast með hárið uppsett en hefur það slegið
spari.
MYND/ERNIR

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ
sem býður auglýsendum að kynna
vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi: 365 miðlar
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
Sölumenn:
Jónína María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is s 512 5473
Sverrir Birgir Sverrisson
sverrirbs@365.is, s 512 5432
Elsa Jensdóttir
elsaj@365.is s. 512-5427

Save the Children á Íslandi

Skokkar
st. 36-46
áður 16.990,-

Túnika
st. 42-48
áður 14.990,-

nú 11.890,-

nú 10.490,-

Glæsilegur þýskur og danskur kvenfatnaður í stærðum 36-52.
Vandaðir ítalskir og þýskir leðurskór í stærðum 36-42.

Vertu vinur okkar á Facebook
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4 |FÓLK |TÍSKA
Í NEW YORK
Isabella Rossellini
ásamt dóttur sinni,
Elettru, í New York.
Dóttirin hefur fetað
í fyrirsætufótspor
móður sinnar.

SURI CRUISE SMEKKLEGASTA BARNIÐ
■ Skarar enn og aftur fram úr í

tískunni
Íslandsvinurinn Suri Cruise hefur aftur
verið valin smekklegasta barn fræga
fólksins samkvæmt vefsíðunni twistedtwee.
com.
Eins og alþjóð veit þá er Suri dóttir stórleikaranna Toms Cruise og Katie Holmes.
Fataskápur Suri er stútfullur af fötum
frá heimsins þekktustu fatahönnuðum
og er talið að fataskápurinn hennar sé
tveggja milljóna dollara virði, eða 246
milljóna íslenskra króna.
Á eftir Suri á listanum yfir smekklegustu börn fræga fólksins kemur
Blue Ivy Carter, dóttir Beyoncé og
Jay-Z, Willow Smith, dóttir Wills Smith, og
Harper Beckham. Suri þykir bera höfuð og
herðar yfir keppinauta sína enda á hún
ekki langt að sækja það.

ISABELLA KVÍÐIR
ÞVÍ EKKI AÐ ELDAST
60 ÁRA Leikkonan og fyrirsætan Isabella Rossellini varð sextug 18. júní síðastliðinn. Hún dvaldi fyrir skemmstu á Sikiley þar sem hún fylgdist með hátískusýningu Dolce & Gabbana fyrir komandi haust og vetur.

I

sabella vakti athygli ljósmyndara
þar sem hún mætti óförðuð í hádegisverð á veitingahúsi í Taormina
á Sikiley. Hún er því greinilega óhrædd
við að sýna aldurshrukkur þrátt fyrir að
hafa verið andlit Lancôme-fyrirtækisins
í 14 ár.
Isabella er dóttir sænsku Hollywoodstjörnunnar Ingrid Bergman og ítalska
leikstjórans Robertos Rossellini. Hún
á tvíburasystur, Isottu Ingrid Rossellini, sem starfar sem prófessor í ítalskri
sögu. Þær systur eiga einn albróður,
Robertino Ingmar, auk hálfsystkina.
Ingrid Bergman lést árið 1982 þá 67 ára
að aldri.
Isabella Rossellini hefur leikið í
fjölmörgum kvikmyndum auk þess að
stunda fyrirsætustörf. Þá hefur hún
unnið við ritstörf. Frægustu kvikmyndir
sem hún hefur leikið í eru Blue Velvet
og Wild At Heart en báðar myndirnar

voru framleiddar af David Lynch sem
var á tímabili unnusti hennar.
Árið 1979 giftist hún leikstjóranum
Martin Scorsese en hjónabandið entist
aðeins í þrjú ár. Eftir það átti Isabella
í sambandi við Jon Wiedemann og
eignaðist einkadóttur sína, Elettru, með
honum. Dóttirin er nú 28 ára og hefur
fetað í fótspor móður sinnar í fyrirsætuheiminum. Þá ættleiddi Isabella dreng,
Roberto, sem er fæddur 1992.
Nýlega var frumsýnd kvikmyndin
Late Bloomers þar sem Isabella fer með
aðalhlutverk á móti William Hurt. Kvikmyndin fjallar um hjón á besta aldri
sem lenda í hinni svokölluðu miðaldurskreppu. Isabella sagðist í blaðaviðtali
ekki sjá sjálfa sig í þessu hlutverki þótt
aðalpersónan, Mary, væri jafnaldra
hennar. Hún segist ekki hafa áhyggjur af
aldri sínum. „Það liggur fyrir öllum að
eldast og lítið við því gera.“ ■ elin@365.is

FYRIRSÆTA OG
LEIKKONA
Þessi mynd var tekin
um 1990 af Isabellu
Rossellini.

BRESKAR KONUR Á
HÆSTU HÆLUNUM
Nýleg könnun hefur leitt í ljós að breskar konur ganga í
hæstu hælaskónum en þeir eru að meðaltali 8,4 sentímetrar. Fast á hæla þeirra fylgja spænskar konur.

N

ýleg könnun fyrirtækisins
Compeed, sem framleiðir vörur
fyrir fætur, hefur leitt í ljós að
breskar konur ganga á hæstu hælunum og eru þeir að meðaltali 8,4
sentímetrar. Fast á hæla þeirra fylgja
spænskar konur sem ganga að meðaltali á 8,1 sentímetra hælum. Í hátískuheiminum teljast slíkar hæðir ekki
miklar. Frægir skóhönnuðir eins og
Christian Louboutin og Manolo Blahnik framleiða flesta sína skó með 12
sentímetra hæl og tískudrottningar á
borð við Victoriu Beckham og Cheryl
Cole láta sjaldan sjá sig í lægri en 20
sentímetra hælaskóm.

Háhælaðir skór hafa verið
afar vinsælir síðastliðin
fjögur ár en sala á flatbotna
skóm fer þó vaxandi. Það
má eflaust þakka útvíðum og
þægilegum fötum sem komin eru
í tísku enda passar ekki alltaf að
ganga í 20 sentímetra pinnahælum við þau.
Ekki er þó við öðru að búast en
að háhælaðir skór haldi velli enda
hafa konur í gegnum tíðina sóst
eftir því að virka hávaxnari en
þær eru. Margar fyllast við það
sjálfsöryggi og finnst þær verða
■ gun@365.is
kynþokkafyllri.

ALLTAF Í HÆLUM
Victoria Beckham og
Cheryl Cole láta sjaldan
sjá sig á lægri en 20
sentímetra hælum.
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ÚT Á GRANDA

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

Frábær
rafmagnsmótor
frá Jaxon

JAXON slöngubátur
Jaxon Hulk slöngubátur 320 cm. 4 - 5 manna, 3 hólf + uppblásinn
kjölur. eiginþyngd 48 kg. breidd 150 cm. lengd 320 cm. burðargeta
566 kg. þolir allt að 15 hö. mótor,
árar, pumpa, harður botn, 2
bekkir,
b
be
kkir, kemur í tösku,
tö
ösk
sku,
u, 2 ára
ábyrgð. CE vottaðir,
votta
taði
ðir,, 7 ára
rreynsla
eyn
y sla á íslandi. Tek
Tekur
kur
u ekki
nema 10 - 12 mínú
mínútur
að setja saman. Frábærir
og þægilegir bátar
og ekkert
ekkerrt kerru
ke vesen takk.!!
279.000 kr.
r.

¦ ¦

48 punda þrýstingur
eða um 1 hestafl.
5 gírar áfram og 3 aftur
á bak sýnir hleðslu á
rafgeimi.

Bjóðum upp á Léttgreiðslur.

Jaxon marion

FRÍR
rafm.mótor
ef keyptur er bátur

Jaxon poseidon

Verð aðeins
3.590 kr.

Vöðlutilboð

Fullt verð 47.900 kr

TILBOÐ 39.900 kr.
(Takmarkað magn)

Jaxon spin spr.

$
 ¦

verð aðeins
7.490 kr.

Hvítmaðkur

Jaxon Splendit

Jaxon spin
sprinters 8 legu
kasthjól með
aukaspólu
og hátt
gírað.
fullt verð
8.900 kr.

Jaxon poseidon
6 legu strandveiði hjól með
rústfríum
legum auka
spólu fæst í
2 stærðum

Jaxon marion 3
legu kasthjól
með auka
spólu

Silungaﬂugur 195 kr
Straumﬂugur 285 kr
Laxaﬂugur
345 kr

Við erum með langt um betri
verð á ﬂugum en aðrir og
lækkum verð á þessu ári

$
 ¦

Tilboð
6.900 kr.

Jaxon Roxan

Jaxon Splendit 8
legu kasthjól með
aukaspólu og 2
ára ábyrgð
fullt verð
8.900 kr.

$
 ¦

Tilboð
6.900 kr.

Flugustangarsett

6 legu strandveiðihjól af stærri
gerðinni með
aukaspólu
tekur 320
metra af
0,40 línu
okkar langbesta
strandveiðihjól

$ Verð 15.900 kr.
 ¦

Flökunarhnífur

fyrir dömur og herra

Stöng, lína, hjól

Herra Taimen 3ja laga
vöðlur með skóm.
Fullt verð 43.900.

sett fyrir línu 5-6 aðeins

Tilboð 34.900 kr.

19.900 kr.

Dömu 3ja laga Taimen
vöðlur og skór.
Fullt verð 42.930 kr.

(fyrir silung)

Tilboð 34.900 kr.

sett fyrir línu 8 aðeins
Vertu með leinivopnið
í veiðitúrnum.
Hvítmaðkinn stenst enginn
heilbrigður silungur.

23.900 kr

1.990 kr.

Sætishlífar í bílinn

Frábær klofstígvél
Frábær klofstígvél frá Jaxon
og lang ódýrust í bænum
fullt verð 7.900 kr.

I.G stangahaldarar
á bílinn

PVC efni og vandað stígvél

hvergi betra
verð!

hvergi betra verð !!

Barnavöðlur

Kynningarverð
aðeins 7.900 kr
fullt verð 9.900 kr.

aðeins 5.900 kr.

Tilboð 7.500 kr.

Lang ódýrustu
vöðlurnar
í bænum

tilboð
aðeins 5.500 kr.

Loksins komnar barnavöðlur
Vandaðar barnavöðlur á unga
veiðifólkið
stærðir 22 – 35 (allt niður í 2 ára)
3 litir bleikar, bláar og grænar

2 stk í pakka

Tilboð
2.500 kr.

(fyrir laxa og silunga)

ALLAR SCIENTIFIC ANGLERS FLUGULÍNUR MEÐ 25% AFSLÆTTI
Flotlínur frá

Frábær flökunarhnífur í
hörðu hulstri.
Þú þarft bara einn hníf
í veiðitúrinn og það
er þessi.

7.900 kr

smá
auglýsingar

smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl.
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17

8–17

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

Mótorhjól

HONDA Vfr 800. Árgerð 2007, ekinn
10 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 1.290.
Rnr.271245.

GLÆSILEGUR !

Mazda 6 S/D Advance 5/2008
ek.40þús. Sjálfskiptur, 1 eigandi,
Gullfallegur bíll. Ásett verð 2.990.000.-

Hvítur BMW 120I árg. 05/2007 ek.
aðeins 36 þ.km sjálfskiptur, mjög vel
búin Leður, glerlúga ofl Verð 2990 !!!
(eftir lokun 8648989).

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

MERCEDES BENZ E280 4 Matic
ELEGANCE árgerð 1997. Ekinn 295
þús.km. Skoðaður til júní 2013 en
þarfnast viðgerðar. Ný sumardekk.
Verðhugmynd 200 þús.kr. Gerið tilboð.
Bíllinn er staðsettur í Reykjanesbæ.
Sími 858-9100.

MMC Pajero int.turbo diesel. 7manna.
Árgerð 1997, dísel, 5 gírar. Verð
520.000. Rnr.105189. Visa rað-36mán
ekkert út!

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og
bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is
VW Golf Comfortline 8/2006 ek.45þús.
NÝ TÍMAREIM!! Ásett verð 1.790.000.-

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
Mikið úrval bíla með
möguleika á allt að 90% láni.
www.bilahollin.is

PALOMINO I-colt. Árgerð 2008, Verð
1.490.Fortjald markísa sólarsella og
mikið meira mjög fallegt og vel með
farið 1 eigandi Rnr.218297.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
Opið til kl. 21 á
fimmtudögum.
www.nyja.is

Til sölu Yamaha XVS-1100A DragStar
árg. 2008. Ekið 2400 km. Með gleri á
stýri, töskum og krómi. Aðeins bein
sala kemur til greina. Ásett verð 1890þ.
Góður staðg.afsl. Uppl. Í síma 8565566
Til sölu Kawaski KX 85CC árg. ‘07 lítil
notað í toppstandi. 200þús. Uppl. í s.
695 2900.

Til sölu Hobby 400 árg. 2006 heitt vatn,
rafgeymir, lítið og nett hýsi hentugt fyrir
fólksbíla. Verð 1980 raðn.121276.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í
ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is

Fjórhjól

MAZDA Rx-8. Árgerð 2007 ekinn 25
Þ.KM 6 gírar 240 hö algjör moli Tilboð
dagsins 2.600.000 Möguleiki á 90 %
fjármögnun

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

BMW 3 318i s/d e90. Árgerð 2010,
ekinn 15 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 4.590.000. Rnr.164908.

HONDA S2000 coupé 240h.ö.. Árgerð
2007, ekinn 50 Þ.KM, bensín, 6 gírar.
Verð 2.990.000. Rnr.506194.

Bílasala Selfoss
Hrísmýri 3, 800 Selfoss
Sími: 482 1416
Söluumboð Heklu og Öskju
www.bilasalaselfoss.is

VIKING 1706 epic. Árgerð 1998, ekinn
-1 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
550.000. Rnr.110596.

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

Ford Transit 9 manna 2.2 Dísel Árgerð
7/2010, ekinn 52þ.km, bsk. Verð
3.990.000kr m/VSK og 3.390.000 til
leigubílstjóra! Nánari upplýsingar í síma
586-1414.

TILBOÐ !

Honda Accord Elegance 2.0 árg. 2009
ek. aðeins 38 þ.km sjálfskiptur ofl verð
3.4 mil., nú á tilboði 2950 !!!

FORD F150 Platinum 4x4, Árg 5/2011,
ek 15 Þ.KM, bensín, sjálfsk, 35”
breyttur, Einn með öllu og flottasta
týpan, Stórglæsilegur bíll, Ásett verð
10.900.000. Rnr.117869. Er á staðnum,
Til sölu Mercedes Benz Sprinter árg.’06.
Ek. aðeins 76000 km ! Í fullkomnu lagi
skoð. 13, en lakk þarfnast viðhalds.
Skoðum skipti. Uppl. Í s. 8937911.

JAGUAR XKR Coupe . Árg 4/2008,
ek. 10 Þ.KM, 420hö, Sá flottasti, Ein
með öllu, Fluttur inn nýr, Ásett verð
14.900.000. Rnr.114909. Er á staðnum.

Subaru Legacy Luxury Árgerð 2007,
ekinn 78þ.km, ssk, leður, lúga o.m.fl..
Fallegur bíll sem er á staðnum! Verð
2.750.000kr. Raðnúmer 132509. Sjá
nánar á www.stora.is

Götuskráð fjórhjól

Polaris Sportsman 500 árg. 2007 ek.5
þ.km nýleg reim, góð dekk og annar
gangur fylgir, spil með fjarst, ný smurt,
brúsaf og nýr rafgeymir. verð.1250þ.
Skoða skipti á ódýrara mótorhjóli uppl.
í síma 867 9344 Sigurður.

Hjólhýsi

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

Walker Esprit 1005
fortjald á hjólhýsi!

Bílar til sölu

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.

Til sölu vel með farinn Volvo V50 1.6
Diesel bíll árgerð 2008, keyrður 65.000
km Engin skipti. Upplýsingar í síma 893
9682. Ásett verð 2.650.000.-

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

Bílar óskast
0-250 staðgreitt

Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða allt.
Jeppa, fólksbíl. Má þarnast lagfæringar.
Sími 857 9326.
M.BENZ Cls 350 . Árgerð 2005, ekinn
73 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
5.290.Svakalegur bíll !!! Rnr.112621.

Til sölu

Til sölu

Kawasaki Vulcan 2000 árg. 2006 Eins
og nýtt og hlaðið aukabúnaði. Hjólið er
til sýnis hjá motorhjól.is Ögurhvarfi 2.
Sími 5529300.

Til sölu VW Golf árg. ‘99. Ek. 209
þ. Nýskoðaður, ný tímareim. V. 350þ.
Uppl. í s. 893-5517.

Óska eftir bíl fyrir allt
að 150 þús. í peningum
strax!!!!

HOBBY 650 KFU PRESTIGE árg. 2008.
Kojuhús. Markísa með hliðum og fronti
- Sólarsella - Stór rafgeymir - Boiler
fyrir gas og rafmagn - Miðstöð með
Ultraheat. Eitt með öllu. Verð 3,700.
S: 898-2111.

Fólksbíl smábíll eða jeppi allt kemur
til greina! Má vera bilaður tjónaður
óskoðaður eða bara orðin sjúskaður!
eða bara í lagi! og þer vantar að losna
við hann strax! fyrir allt að 150 þús.
staðgreitt! s. 691 9374.

Sendibílar
M.BENZ E 500. Árgerð 2003, ekinn 217
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 2.950.
Fallegur og Góð þjónusta Rnr.112560.

Í Ferðaþjónustuna. F Econoline 1996.
Hópferðaskoðaður. Leiðsögukerfi. 38”
breyttur. V. 3.6millj. Uppl. 863 0300.

Gistiheimilið Njarðvík hjólhýsaleiga.

Eitt hjólhýsi laust vikuna 26.júlí
til
1.ágúst.
Helgarleiga
að
verslunarmannahelgi lokinni S: 421
6053 & 691 6407 www.gistiheimilid.is
gistiheimilid@gistiheimilid.is

Club Car Precedent Excel
Þessir tveir eru til sölu, annar
tilbúinn í golﬁð og hinn hentar vel
í allskonar snatt og forfæringa,
skúffan má bera 200 kíló.

Fellihýsi

19019 ehf

s. 893-3393

VW Passat 2.0 comfort line . Árgerð
2003, ekinn 151 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. TILBOÐ 590. Listaverð 855.
Rnr.218198.

Til sölu Toyota Prius árg. 2011 ek. 7300
eðalbíll sem eyðir nánast engu. Verð
4.990.000. Er í 5 ára ábyrgð. Skoða
skipti. S. 8611267.

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Til sölu Coleman Redwood Laredo
fellihýsi árg. ‘00 með markhýsu,
fortjaldi, sólarsellu, miðstöð og ísskáp.
Verð 700þús. Uppl. s. 849 1555 e.kl. 17.
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Vinnuvélar

Hjólbarðar

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

Varahlutir

VW - Skoda - Varahlutir

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

Pawel ræstingar!

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11
220 hfj. S. 534 1045.

Smápartar.is

Smápartar er partasala sem sérhæfir sig
í pörtum fyrir Subaru og Skoda,eigum
orðið þó nokkuð af góðumvarahlutum
í Imprezu ;97 til ;02 einig í Legasy 97
og 99.Erum einnig með Skoda Octavía
04 og 06.Einnig kaupum við Subaru og
Skoda til niðurrifs. Nánari upplýsingar í
síma 5675040 eða 7785040 nú eða á
WWW.smapartar.is

Ný og notuð dekk í miklu úrval 13”,
14”, 15” 16”, 17”, 18”, 19” og 20”. VAKA
S: 567 6700.

Lyftarar

Japanskar vélar
Bílapartasala

Tjaldvagnar

Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
bíla. Opið 8-18 virka daga. S. 565 3400
& 893 2284. www.japanskarvelar.is /
www.carparts.is japvel@carparts.is

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

Doosan D25S-5 diesel 3,3L Yanmar, fullt
frílyft, 3fallt mastur, aukaúttak. Einnig
Íslenskur snúningur galvaniseraður Til
afgreiðslu strax. Fjaðrabúðin Partur ehf
585-2500 og 567-8757

Til sölu Raclet Allegra tjaldvagn
árg. 2007. Eldhúseining, fortjald og
yfirbreiðsla. Vel með farinn. Verð 550þ.
Uppl. Í síma 899-4496.

Erum með varahluti fyrir Benz, VW,
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot,
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum.
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og
lau. 12-16.

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla.
Dráttarbeisli í Primera ‘98, Elantra ‘98,
Almera ‘98 Legacy ‘98, carisma’98. S.
896 8568.
Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11.
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01,
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97-’99,
Primera ‘98, Terrano ‘98, Ford 250 ‘99,
Megane 01. Vectra ‘98, Astra ‘97, Corsa
‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. Benz 230E
‘97. Volvo 460 ‘93, Ford Mondeo ár
‘00. Transporter ‘99, Audi A4 ‘94, golf
95-98. Kaupi bíla til niðurrifs. sími
661 5270.

Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími
512-4010 www.vy.is
Öll almenn þrif, flutningsþrif,
gólfbónun, steinteppa, teppahreinsun
og stigagangar. S. 842 6522

Viðgerðir
AB Bremsur og viðgerðir
Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Uppl. s. 555 6020

Garðyrkja

AB - PÚST
Almennar pústviðgerðir og sérsmíði.
Fljót og góð þjónusta. Skemmuvegur
26, Bleik gata. S 555 6020

Pípulagnir
Faglærðir Píparar

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

Hreingerningar
Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun
og Gluggaþvottur. Gerum verðtilboð.
www.hreingerningar.is S. 772 1450

Þjónustuauglýsingar

Sími 512 5407
²TSALAN Å FULLUM GANGI
AF VÎRUM FR¹ ,AUMA

Ál hjólapallar / veggjapallar
Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar
Akralind 8
www.kvarnir.is
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ALHLIÐA FASTEIGNAVIÐHALD
Smíðavinna · Pípulagnir · Raflagnir · Málningavinna
Múrviðgerðir · Flísalagnir · Hellulagnir · Jarðvinna
Lóðavinna

29

viðarhöfði 2 110 reykjavík sími 445 4540/697 4540
bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

Tilboð þér að kostnaðarlausu.
Uppl. í síma: 820 8888

Alla fimmtudaga og laugardaga
gunny@365.is arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Húsaviðhald

Óskast keypt
Staðgreiðum gull,
demanta og úr.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

NUDD OG HEILSA

DETOX - ÚTHREINSUN á öllum
líkamanum. NUDD upp f. hné á eftir.
Opið frá 12-18 alla virka daga nema sun.
S. 823 8280. www.nuddogheilsa.is

Þjónusta

Til sölu

Síld og fiskur
Starfsfólk óskast til að taka
til pantanir og einnig við
vörudreifingu í söludeild okkar í
Dalshraun 9, Hafnarfirði.
Upplýsingar gefur Sófus í síma
863 1938 einnig á netfangið:
sofus@ali.is

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699
8000 eða í Pósthússtræti
13 ( við Austurvöll ), Verið
velkomin

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

Öflugir
fjarstýrðir
bensínog
rafmagnsbílar í úrvali. Tómstundahúsið,
Nethyl 2, sími: 5870600, www.
tomstundahusid.is Finnið okkur á
facebook.

Atvinna í boði

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.

Smíðavinna
Dóra Dröfn Skúladóttir, hefur opnað
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti
50b. Með Diploma í Hugrænni
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla
daga í síma 841-7010. Netfang: hamir@
simnet.is.

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

Dýrahald
Sjónvarp

Óska eftir smiðum, góð
verkefnastaða.
Uppl. s. 696 0558.

Kokkur óskast
Vantar kokk eða vanan
matreiðslumann. 100% starf,
þarf að geta byrjað sem fyrst.
Umsóknir sendist á
thjonusta@365.is merkt
„veitingahús”

Einkamál

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

Sólpallar, skjólgirðingar og öll almenn
smíðavinna. Góð verð og vönduð
vinna. Brynjar s:862-8621

Vélar og verkfæri

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

Tröppuviðgerðir

Múrviðgerðir, málun og tröppuviðgerðir
(hitastrengur). Hinrik, s. 892 9499.
Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari.
Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar
s. 824 1238.

Beagle
hvolpar
undan
vel
ættuðum foreldrum eru að leita að
góðum heimilum. Verða afhentir
heilsufarsskoðaðir, bólusettir, örmerktir
og með ættbók frá HRFÍ. Uppl. í síma
663 2712.

Spádómar
Spásíminn 908 5666

Stjörnuspá.
Tarot.
Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.
Spái í spil, ræð drauma, ekkert mínutu
gjald. Tímapant. s. 891 8727 Stella.

Karlmaður á besta aldri óskar eftir að
kynnast símavinkonu. 100% trúnaður.
S. 8574360.

Konur sem leita
tilbreytingar nota Rauða
Torgið.

Múrarar

Góður árangur, 100% leynd, ókeypis
þjónusta. Síminn er 555-4321.

MÚRVERK

Ung kona leitar eldri manns í mjög...
innilegri auglýsingu. Rauða Torgið, s.
905-2000 og 535-9920, augl.nr. 8603.

Tökum að okkur múrviðgerðir og
flísalagnir. 40 ára reynsla. Björn sími
896-3035.

Rafvirkjun
Sérverslun með
náttúruvænar og
andlegar vörur

Jarðvinna Jarðvinna
öll almenn jarðvinna.
Véló ehf
s. 823 7473.

Glymskrattinn

Úrval af saltkristalslömpum, lífrænum
snyrti- og húðvörum, blómadropum,
himalaya
baðsalti,
reykelsum,
ilmkertum,
slökunargeisladiskum,
englaspilum, o.fl. Ditto, Smiðjuvegi
4 (græn gata), 200 Kópavogi. Opið
mán-fös 12-17. www.ditto.is

EINN sharpei hvolpur eftir sem leitar að
góðu heimili. Frábært eintak. Upplýs.
821-9262
Yndislegur Siberian husky til sölu
eða gefins Nánari uppl Hjá Huldu í s
8220116 e. kl. 17

með Smutty Smiff
föstudagskvöld
kl. 22

Húsnæði í boði
2 herb. íbúð í efra Breiðholti til leigu.
3 mánuðir fyrirfram. Uppl. í s. 8977151
eftir kl. 17.

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

Málarar
Málningarþjónusta
Reykjavíkur

20% afsláttur fyrir eldri borgara og
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S.
778 0100.

Regnbogalitir
Málningarþjónusta

Getum bætt við okkur verkefnum.
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

Meindýraeyðing
Drepum geitungana

Geitungasíminn 555 666 2

Heilsuvörur
RAFVIRKJUN S. 896 6025

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

Trésmíði
Vantar þig smið?

Öll almenn smíðavinna úti og inni.
Vönduð vinnubrögð. Stefán s. 8603975

Önnur þjónusta

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

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg

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

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

Útsala
20% - 70% afsláttur

Allir síðir sumarkjólar með 40% afsl.
Kjóll á mynd 4.494,- m/afsl. Jakki
5.593,- m/afsl. Allir skór á 2.990,Súpersól Hólmaseli 2 587-0077 / 5672077 Erum á facebook.

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

Nudd

Til leigu er 4ja herb. lúxusíbúð í 105
rvk, í göngufæri frá miðbæ. nýjar
innréttingar, laus 5. sept, S. 695-1111
og 699-8888.

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

Sumarbústaðir
Sumarhúsalóðir í Kjósinni
Til sölu sumarhúsalóðir í landi
Möðruvalla 1 (Norðurnes) í Kjós.
Nánari upplýsingar á nordurnes.info og
símum 5616521 og 8921938.

ÓDÝR HEIMILISTÆKI

Ísskápar,
þvottavélar,
þurkarar,
frystikystur. Einnig ódýr reiðhjól,
barnahjól, þríhjól og hlaupahjól. S. 896
8568.
16fm góður frystiklefi með vél og
blásara. Verð 500þús. Uppl. s. 864
1514.
4 öryggismyndavélar + sever. Kr.
100þús. +VSK. Einnig hægt að fá 8
vélar + sever kr. 160þús +VSK Uppl.
s. 864 1514.

Geymsluhúsnæði
www.geymslaeitt.is

TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698
8301 www.tantra-temple.com

Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun.
S: 564-6500.

Geymslur.com

Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

Save the Children á Íslandi
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BBQ FLAME COOKING WITH FIRE
GASGRILL
4 ryðfríir brennarar : 48.000 BTU
1 innfeld gas hliðarhella : 12.000 BTU
Rafstýrður kveikjari
Postulín grillgrind úr pottastáli, tvískipt
Hitamælir í loki
Ryðfrítt stál lok
Skápur úr stáli samlitaður loki
ásamt stálhöldum
4 hjól - 2 læsanleg
Slanga og tengi fyrir gaskút
Álbakki fyrir ﬁtu
Gaskútur fylgir ekki
Afhent ósamsett

LÆKKAÐ VERÐ!
NÚ:

R
K
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4:/::

KRÆSINGAR
& KOSTAKJÖR
www.netto.is | Mjódd · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

26. júlí 2012 FIMMTUDAGUR

22

krossgáta
6

7

9

3

4

8

10

12

13

15

16

20

LÓÐRÉTT
1. lummó, 3. stefna, 4. trjátegund,
5. drulla, 7. starfræksla, 10. ar, 13.
skarð, 15. rótartauga, 16. einatt, 19.
eldsneyti.
LAUSN

„Ó, er þetta konan þín?“

Svæðisskipulagið mótar stefnu og leikreglur skipulagsyfirvalda fyrir þau málefni sem eru mikilvæg á
svæðisvísu og snerta hagsmuni fleiri en eins aðila í
samvinnu- nefndinni. Samvinnunefndin hefur skilgreint
megin áherslur skipulagsvinnu og út frá þeim þau
viðfangsefni sem skipulagsáætlunin skal vinna að.
Viðfangsefni skipulagsins eru:
- Atvinna
- Auðlindir
- Veitur og samgöngur
- Flugvallarsvæðið
- Samfélag
Ábendingar og athugasemdir við tillöguna skal senda til
samvinnunefndarinnar á netfangið oto@sandgerði.is.
Einnig er hægt að senda athugasemdir merktar Svæðisskipulag Suðurnesja á póstfangið, Bæjarskrifstofur
Sandgerðisbæjar, Vörðunni, Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði.
Frestur til að gera athugasemdir eða koma með
ábendingar við tillögu að svæðisskipulaginu er til og
með 13. september 2012.
Samvinnunefndin vonast til þess að sem flestir kynni
sér þá stefnumörkun sem unnið hefur verið að fyrir
Suðurnesin og þær áherslur og aðgerðir sem talið er
nauðsynlegt er að ráðast í á næstu árum til að ná
settum markmiðum.

menn eða nýjustu afrekum Russells okkar.
Samskipti hjóna eru nú einu sinni þeirra
einkamál, ekki satt?

að líkum lætur er honum sleppt að loknum
yfirheyrslum, getur farið heim og haldið
áfram að misþyrma konunni. Þetta er nú
einu sinni hans kona og af fréttaflutningi
af barsmíðunum að dæma var það eina sem
litið var mjög alvarlegum augum í málinu það að barnið skyldi verða áhorfandi að
ofbeldinu. Enda aldagömul hefð fyrir því að
karlar berji sínar eigin konur og hefur til
skamms tíma ekki þótt neitt tiltökumál.

MÉR er minnisstætt atvik sem gerðist á

SEM betur fer er það viðhorf að breytast og á yfirborðinu að minnsta kosti er
farið að líta á heimilisofbeldi sem þjóðfélagsmein. Alltof oft heyrist þó sú
skoðun að konur geti nú bara sjálfum
sér um kennt. Hvað eru þær að vilja í
sambúð með manni sem ber þær? Þær
hljóta bara að vilja láta berja sig, annars væru þær löngu farnar. Sá flókni
valdastrúktúr sem skapast í ofbeldissamböndum er gjörsamlega virtur að
vettugi og stórum hluta ábyrgðarinnar varpað á herðar kvennanna
sem fyrir ofbeldinu verða. Samfélagið yppir öxlum og snýr sér að
því að óskapast yfir „einhverju sem
máli skiptir“ eins og ummælum
knattspyrnumanna um íþróttafrétta-

AUGLÝSING Á TILLÖGU AÐ
SVÆÐISSKIPULAGI SUÐURNESJA
2008-2024
Samvinnunefnd um Svæðisskipulag Suðurnesja hefur
samþykkt að auglýsa tillögu að Svæðisskipulagi Suðurnesja 2008-2024 ásamt umhverfisskýrslu í samræmi
við 24. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan er
aðgengileg á heimasíðu Sambands sveitarfélaga á
Suðurnesjum (www.sss.is) og allra sveitarfélaganna
sem eiga aðild að nefndinni. Á heimasíðunni verður
jafnframt hægt að nálgast viðbrögð við athugasemdum og
ábendingum sem bárust við drög að svæðisskipulaginu.
Tillagan mun auk þess liggja frammi á bæjarskrifstofum
allra sveitarfélaganna og hjá Skipulagsstofnun.

K

arlmaður ræðst á sambýliskonu sína
BAKÞANKAR
í bíl fyrir framan barn þeirra. Konan
Friðriku
undan og kallar til lögreglu. MaðurBenónýs kemst
inn er handtekinn og fluttur á brott en ef

LÁRÉTT: 2. kúba, 6. úr, 8. tau, 9. ker,
11. rr, 12. ókyrr, 14. skott, 16. ot, 17.
frá, 18. fum, 20. ég, 21. tróð.
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17

19

LÁRÉTT
2. land, 6. rún, 8. þvottur, 9. kirna, 11.
tveir eins, 12. óróleg, 14. rófa, 16. pot,
17. af, 18. óðagot, 20. persónufornafn, 21. traðkaði.
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18
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LÓÐRÉTT: 1. púkó, 3. út, 4. barrtré,
5. aur, 7. rekstur, 10. ryk, 13. rof, 15.
tága, 16. oft, 19. mó.
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1

skemmtistað hér í borg fyrir allmörgum
árum. Ég var þar í góðra vini hópi ásamt
sambýlismanni mínum og allir í góðu stuði.
Eitthvað sem ég sagði eða gerði fór þó í
taugarnar á sambýlismanninum, sem veittist að mér með hnefann á lofti og hellti yfir
mig svívirðingum. Dyraverðir brugðust
skjótt við og stukku á manninn í þeim tilgangi að varpa honum á dyr. Hann brást
hinn versti við og benti þeim vinsamlegast
á að vera ekki að skipta sér af því sem þeim
kæmi ekki við, þessi kona væri konan hans
og þetta „samtal“ einkamál. Þeir lyppuðust
niður á stundinni. „Ó, fyrirgefðu, er þetta
konan þín?“ sögðu þeir í kór og hröðuðu sér
í burtu. Alveg með það á hreinu að þetta
væri ekki þeirra mál.

ÖLLUM þessum árum seinna sit ég hér
í appelsínugulri blússu og skrifa þennan
pistil á appelsínugula deginum „sem ætlað
er að vekja fólk til umhugsunar um kynbundið ofbeldi“ eins og það er orðað. Vonandi skilar það okkur eitthvað áleiðis en til
þess að einhver breyting verði þurfa allir
dagar að vera appelsínugulir og ofbeldi alltaf ofbeldi, jafnvel þótt það sé „bara konan
hans“ sem fyrir því verður.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Vel gert Þór-Pedro! En
hefurðu séð Prison Break
í sjónvarpinu?
Nú, Þá skaltu vita þetta!
já! Það verður erfiðara
að fá MIG burt úr
markinu!

Ég hef staðið í markinu fyrir þetta lið
síðan Mjólkurtönn hvarf á meðan
á Dana-bikarnum stóð árið 84. En
alveg rólegur, Þór-Pedro. Þú færð
kannski að hlaupa í skarðið þegar
líður á timabilið.

Já... kannski Bull! Þeir eru að hvíla
bara strax á mig fram að stórleiknum
laugardag? gegn Dynamo Blöðru-

Þú stendur
í markinu á
laugardag,
Þór-Pedro!

hálskirtli í næstu viku.

Ekki satt?

Snilld!

■ Gelgjan
Hættu að segja
að ég hafi týnt
kreditkortinu
þínu!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég „týndi“ því
ekki, ókei?

Það datt einfaldlega úr vasanum
mínum á meðan ég var í gamnislag
við Hektor á bílastæðinu og var ekki
þar þegar ég ætlaði að sækja það.

Mér
skjátlast
sem sagt.

■ Handan við hornið

„Týnt“ hljómar eins
og þetta sé mér að
kenna!

Eftir Tony Lopes

Ohh! hvers vegna fær
þetta lið í sjöunda
himni alltaf að
skemmta sér
svona vel?

Samvinnunefnd um svæðisskipulag Suðurnesja
■ Barnalán
Bíííb!
bíííb!

RÆDDU UM ÞÁ
ÁHÆTTU SEM FYLGIR
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN
www.saft.is

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Nei, hæ elskan! Mér
sýndist þetta vera þú!

Nú er nóg
Vegna þess að
komið. Ég
einhver segir
ætla í megrun. hæ við þig?

Vegna þess að einhver
þekkti mig aftan frá í
kílómetra fjarlægð.

ÍSLENSKT
KJÖT
Við gerum meira fyrir þig

100% AKJÖT!
NAUT

Glæsilegt
Úrval,
gæði
úrval meðlætis
og þjónusta
í kjötborði
íNóatúns
Nóatúni

LAMBASÚPUKJÖT,
1. FLOKKUR
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ÍSLENSKT
KJÖT

100% AKJÖT!
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ÍSLENSKT
KJÖT

ÖMMU
FLATKÖKUR,
5 STK. Í PK.

140
KR./PK.
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HAMBORGARI,
200 G
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LAMBAFRAMHRYGGJASNEIÐAR

A. MABELS
MUFFINS,
3 TEGUNDIR

224

!
FERSKUR

KR./STK.

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

KR./KG
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FERSKIR
Í FISKI
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I
FIS

789

HEKLUBLEIKJA,
FLÖK

I

ÍM HEILL,
FERSKUR
KJÚKLINGUR

TILBÚNMAÍRNÚTUM!
Á5

2915

KR./KG

581

MYLLU
KLEINUR,
10 STK. Í PK.

399
KR./PK.

LAMBI
WC RÚLLUR,
6 STK. Í PK.

MCCAIN
SUPERQUICK
FRANSKAR

SS CAJ P´S
LAMBALÆRISSNEIÐAR

25% A MAGN!
MEIR

KR./PK.

Hamraborg – Nóatún 17 – Hringbraut – Austurver – Grafarholt

699
KR./PK.
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Djassað í Samgöngusafninu á Skógum
Jazzhátíð verður í Skógum undir
Eyjafjöllum á laugardaginn. Fernir tónleikar eru á dagskránni,
þrennir í Skógakaffi og einir í
Fossbúð.
Skógakaffi er í Samgöngusafninu
og þar á Tríó Björns Thoroddsen
fyrstu tónana klukkan 14, ásamt
Sigurði Flosasyni. Tónsmiðja Suðurlands tekur við keflinu klukkustund síðar og áfram verður djassað innan um gömlu farartækin til
klukkan 17. Aðaltónleikar kvöldsins, með Andreu Gylfa og Sálgæslunni, fara svo fram í Fossbúð og
hefjast klukkan 21.
„Við erum með metnaðarfulla

dagskrá að venju,“ segir Sigurður Flosason, listrænn stjórnandi
hátíðarinnar Jazz undir fjöllum
sem hefur verið árviss viðburður
síðustu níu sumur. Hann segir tónleikana í kaffiteríu byggðasafnsins fremur óformlega, þar geti fólk
komið og farið þegar því henti en
kvöldtónleikarnir í félagsheimilinu verði aðeins hátíðlegri.
Sigurður bendir á að tónlistarfólk af Suðurlandi komi fram síðdegis. „Við viljum halda tengingu
við svæðið, að þeir sem eru að fást
við tónlist af þessu tagi á Suðurlandi finni þetta sem sína hátíð og
geti komið þar fram.“
- gun

Bækur ★★★★★
Klækir
Sigurjón Pálsson

Verðlaunabók
dur von
sem veldur
vonbrigðum

ÚR TÓNSMIÐJU SUÐURLANDS Söngkonurnar Fríða Hansen og Margrét Harpa Jóns-

dóttir frá Selfossi eru í framlínunni.

Klækir hefur undir-titilinn Spennusaga og hlaut
nýverið Blóðdropann, hin íslensku
glæpasagnaverðlaun, en
verðlaunabókin
er framlag Íslands
til Glerlykilsins,
norrænu glæpasagnaverðlaunanna.
Eins og það séu nú ekki næg
meðmæli, þá eru birt á innanverðri
bókarkápu lofsamleg ummæli
ýmissa um söguna. Dr. Anna Heiða
Pálsdóttir tekur svo djúpt í árinni
að segja að Halldór Kiljan Laxness
hafi varla getað skrifað betur en
Sigurjón. Er furða þótt maður hefji
spenntur lesturinn?
Sagan byrjar líka ákaflega vel.
Höfundur nýtir sér þjóðsögur til
þess að gefa henni dulúðugan blæ,
og upphafið er sláandi. Aðalpersónan Mörður er þá barn að aldri
og dvelur í Breiðavogi, heimili fyrir
vanrækt börn. Þar er Mörður misnotaður hrottalega, en sá viðbjóður
hefur skjótan (og já, skelfilegan)
endi. Áhugavert er síðan að fylgjast
með því hvernig Mörður spjarar
sig eftir þá erfiðu lífsreynslu. Hann
flytur til Kaupmannahafnar, kynnist
Steinunni, sem verður barnsmóðir
hans og eiginkona, en segir fljótlega
skilið við hana og dótturina Hröfnu
og gerist múslimi. Ein af aðalpersónum bókarinnar er svo ekki þessa
heims, heldur einhvers konar fylgja
úr ætt Steinunnar, sem gegnir því
hlutverki að vara Steinunni, Mörð
og Hröfnu, við ýmiss konar hættum.
Á kápu segir að „fléttan fari í
gang“ eftir að Hrafna Marðardóttir
sýnir vanhugsuð „íslensk“ viðbrögð
(hvað sem það á nú að þýða) þegar
hún, fullorðin kona, er við störf í
Afganistan og bjargar lífi „senators“
sem síðar á eftir að verða forseti
Bandaríkjanna. Meinið er þó að
þetta gerist ekki fyrr en eftir miðbik
bókarinnar og satt best að segja er
sagan mun áhugaverðari áður en
„fléttan fer í gang“.
Bókin er 351 síða, en skiptist í 64
kafla. Sögusviðið breytist í sífellu
og flakkað er á milli Afganistan,
Kaupmannahafnar og Reykjavíkur,
Washington, Herat og Grímsnessins. Sjónarhornið er stundum hjá
persónum sem lesendur fá sáralítið
að kynnast og slíkar persónur eru
of margar. Höfundi færist of mikið í
fang í sagnagleði sinni þegar talibanar, forseti Bandaríkjanna, CIAútsendarar og Vigdís Finnbogadóttir
eru öll (ásamt mörgum fleirum)
þátttakendur í æsilegri atburðarás,
sem snýst um Hröfnu Marðardóttur.
Aðkoma Vigdísar þykir mér óþörf og
stendur hún m.a. á æði furðulegu
eintali við sjálfa sig: „Við Íslendingar
erum ekki vanir öðru en að tala við
kóngana milliliðalaust. En hvernig
ég kemst á einum degi inn í „Oval
Office“ í Hvíta húsinu? Það má
guð almáttugur vita. Ja, nú eru góð
ráð dýr, Vigga litla. Það er víst ekki
heiglum hent að banka upp á hjá
mest vaktaða þjóðhöfðingja heims.“
(303)
Frágangur bókarinnar er alls ekki
nógu góður. Bæði eru óþarflega
margar innsláttar- og málvillur í
textanum og svo er stíllinn furðu
tætingslegur. Á köflum skrifar höfundur sannkallað gullaldarmál – og
fornt að sama skapi – en svo slakar
hann á kröfunum þegar minnst
varir. Til dæmis er illskiljanlegt hvers
vegna hann kallar öldungadeildarþingmanninn alltaf „senatorinn“ og
skrifstofu forsetans „Oval Office“
þegar góð og gild íslensk orð yfir
þessi fyrirbæri liggja á lausu.
Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir

Niðurstaða: Spennusaga sem
byrjar ágætlega, en er engan
veginn nægilega vel unnin og
verður fyrir vikið bæði ótrúverðug
og þvæluleg.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Fimmtudagur 26. júlí 2012
➜ Tónleikar
12.00 Friðrik Vignir Stefánsson,

organisti Seltjarnarneskirkju, leikur á
hádegistónleikum í Hallgrímskirkju.
Miðaverð er kr. 1.500 en frítt fyrir félaga
í Listvinafélagi Hallgrímskirkju.
16.30 II (Uni og Jón Tryggvi) leika
fyrir gesti á næstu tónleikum í Pikknikk
tónleikaröð Norræna hússins. Frítt er á
tónleikana sem haldnir eru í gróðurhúsi
Norræna hússins.
20.30 Píanóleikarinn Ingi Bjarni
Skúlason heldur tónleika í Þjóðmenningarhúsinu. Verða þetta eins konar
kveðjutónleikar þar sem hann flyst til
Hollands næsta haust til að stunda
framhaldsnám í jazzpíanóleik. Aðgangseyrir er kr. 1.000.
21.00 Tónleikamaraþoni Jónasar Sigurðssonar lýkur í kvöld með uppákomu
í félagsheimilinu Fjarðarborg á Borgarfirði Eystri.

➜ Uppákomur
20.00 Álfheiður Ingadóttir formaður

Þingvallanefndar mun ræða um störf
og stefnu Þingvallanefndar í síðustu
fimmtudagskvöldgöngu sumarsins.
Gönguferðin hefst á Valhallarreitnum og
eru allir velkomnir.

➜ Tónlist
12.00 Dúettinn Guðmundsdætur

halda lokatónleika í Dómkirkjunni. Það
eru þær Chrissie Telma Guðmundsdóttir fiðluleikari og Hrafnhildur Marta
Guðmundsdóttir sellóleikari sem skipa
dúettinn. Aðgangur er ókeypis.

20.00 Hljómsveitin My Sweet Baklava
treður upp á Reykjavík Backpackers,
Laugavegi 28. Aðgangur er ókeypis en
tekið verður við frjálsum framlögum í
útgáfusjóð sveitarinnar.
21.00 Söngkonan Sigríður Thorlacíus
kemur fram á Heitum fimmtudögum á
Græna Hattinum á Akureyri. Með henni
verður Guðmundur Óskar Guðmundsson gítar- og bassaleikari og samstarfsmaður hennar úr Hjaltalín. Miðaverð er
kr. 1.500.
21.30 Hljómsveitin 1860 verður með
tónleika á Café Rosenberg. Kynnt verður
nýtt efni af væntanlegri breiðskífu þeirra
í bland við eldri lög. Aðgangseyrir er kr.
1.000.
22.00 Hljómsveitin Kiriyama Family
kemur fram á Mærudögum á Húsavík,
en tónleikarnir verða haldnir á Gamla
Bauk.

22.00 Agent Fresco, RetRoBot og
svissneska hljómsveitin Kapnorth
spila á tónleikum á skemmtistaðnum
Faktorý. Eru tónleikarnir liður í tveggja
ára afmælisfögnuði staðarins og er
aðgangur ókeypis.
22.00 Bítladrengirnir blíðu halda tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8.
Aðgangseyrir er kr. 1.000.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is og einnig er
hægt að skrá þá inni á visir.is.

Opið laugard. kl. 10-14
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Reykholtshátíð í sautjánda sinn
Tólf tónlistarmenn koma fram á hinni árlegu
Reykholtshátíð sem hefst á morgun og stendur fram á sunnudag. Þetta er í sautjánda sinn
sem hátíðin er haldin en hún fer jafnan fram
síðustu helgina í júlí ár hvert.
Einvalalið innlendra og erlendra tónlistarmanna leiðir saman hesta sína á hátíðinni í
ár, þar sem finnskir listamenn í fremstu röð
verða meðal gesta. Sirkka Lampimäki, sem
þykir ein fjölhæfasta söngkona Finnlands
nú um mundir, flytur fjölbreytta efnisskrá
með sönglögum við undirleik Eliisu Suni.
Réka Szilvay, einn fremsti fiðluleikari Finna,
heldur tónleika ásamt píanóleikaranum Heini
Kärkkäinen en þær munu meðal annars flytja
eitt þekktasta verk tónbókmenntanna, Kreutzer-fiðlusónötuna eftir Beethoven. Þá verður

Joseph Ognibene hornleikari meðal gesta og
Vovka Ashkenazy flytur Brahms-píanókvintettinn.
Af íslenskum flytjendum má nefna Þóru
Einarsdóttur sem heldur tónleika ásamt Steinunni Birnu Ragnarsdóttur píanóleikara og
strengjum Reykholtshátíðar, þar sem meðal
annars verða fluttar nýjar útsetningar á
íslenskum einsöngslögum. Auk þeirra koma
fram strengjaleikararnir Auður Hafsteinsdóttir, Bryndís Halla Gylfadóttir, Þórunn
Ósk Marínósdóttir og Helga Þóra Björgvinsdóttir. Á dagskrá hátíðarinnar eru meðal
annars verk eftir Sibelius, Kuula, Brahms,
Beethoven, Ysaÿe, Jón Nordal, Bartók, íslensk
sönglög og fleiri. Nánari upplýsingar um
hátíðina má finna á reykholtshatid.is.

REYKHOLT Finnskir tónlistarmenn í fremstu röð verða

meðal gesta á sautjándu Reykholtshátíðinni nú um
helgina.
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12 ÁRA

aldursmunur er á leikkonunni Demi Moore og nýja kærastanum hennar. Myndir
náðust af Moore í fríi með nýsjálenska leikaranum Martin Henderson, sem er 37 ára
gamall og því nokkrum árum eldri en fyrrum eiginmaður Moore, Ashton Kutcher.

bio@frettabladid.is

Bíó ★★★★★
Red Lights
Leikstjórn: Rodrigo Cortés
Leikarar: Cillian Murphy, Sigourney Weaver, Robert De Niro, Elizabeth Olsen, Toby Jones, Joely Richardson

DRUNGALEG HETJA Leðurblökumaðurinn er mættur aftur til leiks.

Heiðarleg tilraun
Þessi hrollvekjandi spennutryllir segir frá Dr. Margaret Matheson og aðstoðarmanni hennar, Tom Buckley, en saman fletta þau ofan af miðlum og spámönnum sem féfletta auðtrúa almenning. Einn þeirra hefur þó reynst doktornum
erfiður og er það hinn heimsfrægi Simon Silver, sem um þessar mundir snýr
aftur úr sjálfskipaðri útlegð sinni frá sviðsljósinu.
Red Lights er kjánaleg á köflum en verður ekki meint af. Andi yfirnáttúrukvikmynda 8. áratugarins svífur yfir vötnum og þá aðallega þeirra sem fallnar
eru í gleymsku. Sumar þeirra voru meingallaðar en tókst engu að síður að skapa
magnað andrúmsloft. Mig langar að nefna myndir á borð við Audrey Rose
og The Sentinel. Red Lights fellur í sama flokk og mögulega ómeðvitað. Hún
rembist í það minnsta aldrei við að vera „retró“.
Cillian Murphy er klaufaleg týpa af náttúrunnar hendi og hentar það ágætlega
hér. De Niro er í hlutlausum að vanda, en Sigourney Weaver tekst að gera
heilmikið úr litlu. Hún er frábær leikkona og það er frábært að aðstandendur
myndarinnar hafi veðjað á hæfileikakonu á sjötugsaldri í hlutverk persónu sem
gæti verið á hvaða aldri sem er. Karlarnir hafa komist upp með þetta árum
saman og vonandi er hlutverkapólitíkin í Hollywood loksins að breytast.
Myndin nær þó aldrei að verða merkileg, en gerir engu að síður heiðarlega
tilraun til að draga hrollvekjuna upp á æðra plan. Of lengi hefur hún spólað í
hjólförum póstmódernískra sniðugheita og hrollvekjuhundar eru orðnir óþreyjufullir í bið sinni eftir einhverju betra. Þrátt fyrir gallana eru góðu sprettirnir í Red
Lights margir og ég er sannfærður um að Rodrigo Cortés á frábæra mynd uppi í
Haukur Viðar Alfreðsson
erminni.
Niðurstaða: Þó ýmislegt vanti er stemningin til staðar.
www.norraenahusid.is – 551 7030

Pikknikk
tónleikar
í dag kl. 16.30
Robert the Roommate
spilar

Leðurblökumaðurinn með
endurkomu á hvíta tjaldið
Þriðja kvikmynd leikstjórans Christophers Nolan um
Leðurblökumanninn, The
Dark Knight Rises, var
frumsýnd í gær.
The Dark Knight Rises gerist átta
árum eftir að Leðurblökumaðurinn tókst á við Jókerinn í The
Dark Knight og hefur hetjan verið
í felum síðan þá. Bruce Wayne
hefur dregið sig í hlé á heimili
sínu, Wayne Manor, og fyrirtæki
hans, Wayne Enterprises, er á
barmi gjaldþrots. Leðurblökumaðurinn er þó dreginn úr fylgsni sínu
þegar glæpamaðurinn Bane lætur
á sér kræla og ræðst á hlutabréfamarkað Gotham City og gerir þar
með fyrirtæki Wayne gjaldþrota.
Kattarkonan Selina Kyle leiðir Batman til Bane og upphefst að nýju
bardagi milli góðs og ills í Gothamborg.
Kvikmyndin er þriðja og síðasta
mynd breska leikstjórans Christophers Nolan um Leðurblökumanninn, en Nolan bar hugmyndina um
þríleikinn undir Warner Bros og
leikstýrði í kjölfarið Batman Begins, frá árinu 2005, og The Dark

BÚNINGURINN ÚR 110 EININGUM
■ Tólf manns misstu lífið og 59
særðust þegar maður hóf skothríð
í kvikmyndasal í bænum Aurora í
Colorado þann 20. júlí.
Fórnarlömbin, sem höfðu sótt miðnætursýningu á The Dark Knight
Rises, voru öll nema tvö innan við
þrítugt og það yngsta var aðeins
sex ára. Í kjölfarið var fyrirhuguðum
frumsýningum í París, Mexíkó og
Japan frestað.
Knight, frá árinu 2008. Handritin
skrifaði Nolan ásamt yngri bróður
sínum, handritshöfundinum Jonathan Nolan.
Sem áður fer stórleikarinn
Christian Bale með hlutverk Leðurblökumannsins og Michael Caine
fer með hlutverk yfirþjóns Wayne,
Alfreds Pennyworth. Anne Hathaway leikur Kattarkonuna og
Tom Hardy tekur að sér hlutverk
illmennisins Bane. Með önnur hlutverk fara gæðaleikararnir Gary
Oldman, Marion Cotillard, Joseph
Gordon-Levitt og Morgan Freeman.
Leðurblökumaðurinn á sér
marga aðdáendur og kemur því

■ Búningur Leðurblökumannsins
samanstendur af 110 einingum
sem þurfti að endurnýja reglulega á
meðan á tökum stóð.
■ The Dark Knight Rises var tekin
upp víða og má þar helst nefna
Jodhpur á Indlandi, í borgunum
London, Nottingham og Glasgow
í Bretlandi og loks í Los Angeles,
New York, New Jersey og Pittsburgh
í Bandaríkjunum.
lítið á óvart að The Dark Knight
Rises hefur fengið góða dóma víðast hvar og þeir gagnrýnendur sem
fóru síður lofsamlegum orðum
um myndina fengu holskeflu fúkyrða yfir sig frá einlægum aðdáendum myndanna. Þeirra á meðal
var gagnrýnandi The Associated
Press, Christy Lemire. „Ég held
að aðdáendur Leðurblökumannsins
séu mjög ástríðufullir og umhugað um þessar persónur. Leðurblökumaðurinn hefur verið til í
meira en 70 ár og það er ástæða
fyrir því,“ sagði Nolan er hann
kom aðdáendum ofurhetjunnar til
varnar.

Fuglaskoðun laugardaga kl. 14.00.
Pikknikkveitingar fást í mótttökunni.
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Uppnám vegna framhjáhalds
Uppnám er í Twilight-heimi vegna
fregna af framhjáhaldi leikkonunnar Kristen Stewart með leikstjóra
sínum úr myndinni Snow White and
the Huntsman, Rupert Sanders.
Aðeins eru nokkrar vikur síðan
Robert Pattinson og Kristen, sem
eru búin að vera saman í tæp fjögur ár, fóru loks að haga sér eins og
kærustupar en þau reyndu lengi vel
að leyna sambandi sínu. Síðasta Twilight-myndin, Breaking Dawn – part
II kemur í kvikmyndahús í nóvember og í ljósi þess að ódauðleg ást
Edwards og Bellu, leikin af Robert
og Kristen, er rauði þráðurinn í
gegnum myndirnar eru líkur á að
framhjáhaldið muni skaða kynningarferli hennar. Þann 17. júlí síðastliðinn náðust myndir af leikkonunni 22
ára gömlu í lostafullum leikjum við
Rupert sem er 41 árs tveggja barna
faðir og giftur breskri leikkonu og
fyrirsætu, Liberty Ross.
Myndirnar birtust í blaðinu US
Weekly í gær en Robert var tilkynnt um þær fyrir fram og komu
svik kærustunnar þá flatt upp á

hann. Aðeins fimm dögum áður en
hún var gómuð mætti Kristen með
Robert í viðtal á MTV þar sem þau
virtust ekki sjá sólina hvort fyrir
öðru og fimm dögum eftir atvikið
þóttu þau einnig ástfangin
upp fyrir haus, þá á Teen
Choice Awards.
Stewar t og Sa nders eru miður sín vegna
málsins og hafa þau bæði
sent út yfirlýsingar með afsökunarbeiðnum. Þar lýsir
Kristen meðal annars yfir ást sinni á
Pattinson í tvígang.
Heimildarmenn
nánir henni vilja
meina að um einnar stundar gaman
hafi verið að ræða
en slúðurheimar
telja framhjáhaldið að minnsta kosti
ná aftur í desember,
þegar tökum á Mjallhvítar-myndinni lauk. - trs

RUPERT OG ROBERT Myndir af
Kristen Stewart í keleríi með
leikstjóranum Rupert Sanders
birtust í US Weekly í gær. Kærasti
hennar Robert Pattinson hafði
ekki hugmynd um hliðarsporið.
NORDICPHOTOS/GETTY
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Iðjuþjálfi aðstoðar við val á skólatöskum
Fimmtudaginn 26.07.12 Eymundsson Smáralind
kl. 16-18
Föstudaginn 27.07.12
Eymundsson Norður-Kringlunni kl. 16-18

Jeva töskurnar þarf vart að kynna
enda mest seldu skólatöskurnar.

+5%
aukafsláttur fyrir
Vildarklúbbinn

Nýtt merki hjá Eymundsson. Hágæða
skólatöskur „Hinar norsku Jeva“.

Enginn ætti að verða fyrir vonbrigðum
með Eastpak. Hentar eldri nemendum.

Vild
Vildarklúbbur
Eymundsson er góð hugmynd
fyr
r námsmenn. 5% afsláttur af öllum vörum
fyrir
au
uk spennandi sértilboða á skólavörum í ágúst.
auk

Ótrúlega flottar töskur sem börnin
elska. Vinsælli með hverju árinu.
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Þeytir skífum af ástríðu
fyrir dansóðan landann

R MIÐA Á

ÞÉ
TRYGGÐU

Francesca Lombardo er
plötusnúður á uppleið og
þeytir skífum á Faktorý
annað kvöld fyrir íslenska
dansunnendur.

35.000 MAnns!

- TV, KVIKMYndIR.Is
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L
ÍsöLd 4 2d ÍsL.TAL KL. 3.20
L
Ted
KL. 8 - 10.20
12
spIdeR-MAn 3d
KL. 5 - 8 - 10.50
10
HLUTI AF HVERJUM SELDUM
BÍÓMIÐA ALLAN JÚLÍ
- rennur til Barnaheilla

- VJV, sVARTHöfÐI
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ÍsöLd 4 2d ÍsL.TAL KL.5.50
L
Ted
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L
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10
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www.laugarasbio.is

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

POWERSÝNING
KL. 10.10

35.000 MANNS!
LAUGARÁSBÍÓ
THE DARK KNIGHT RISES
TED
INTOUCHABLES - ISL TEXTI
ÍSÖLD 4: HEIMSÁLFUHOPP 3D

Sýningartímar
3.50, 7, 10.10(P)
5.50, 10.15
4, 8, 10.20
4

STÆRSTA MYND ÁRSINS

Steindór Jónsson, Kanilsnæld
ur og Atli Kanill um upphitun.
Aðgangur er ókeypis á kvöldið
sem mun án efa enda í ógleyman
legum dansi.

Sena

Hljómsveit sem eldist
með reisn

HOLLYWOOD REPORTER

SÉÐ OG HEYRT

ÁLFABAKKA

THE DARK KNIGHT RISES
kl. 1 - 2 - 4:30 - 5:30 - 6 - 8 - 9 - 10 - 10:20 - 11:20
DARK KNIGHT RISES VIP kl. 1 - 4:30 - 8 - 11:20
MAGIC MIKE
kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
DREAMHOUSE
kl. 8
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
MADAGASCAR 3 ísl. Tali
MADAGASCAR 3 ísl. Tali
kl. 1:30 - 3:40
UNDRALAND IBBA ísl. Tali kl. 1:30
DARK KNIGHT RISES
LOL
DREAM HOUSE

AKUREYRI

kl. 4:30 - 8 - 11:20
kl. 6
kl. 8 - 10:20

SELFOSSI

THE DARK KNIGHT RISES kl. 8 - 11:15
DREAMHOUSE
kl. 8 - 10:10

Hljómsveitin Mannakorn hefur veið starfandi
síðan um miðjan áttunda áratuginn þegar fyrsta plata sveitarinnar, samnefnd
henni, leit dagsins ljós. Í blómabrekkunni er níunda plata Mannakorna með
nýju efni og sú fyrsta síðan hin ágæta Von kom út fyrir þremur árum. Sem
fyrr eru það þeir fóstbræður Pálmi Gunnarsson (röddin) og Magnús Eiríksson
(höfundurinn) sem fara fyrir sveitinni, en auk þeirra koma margir valinkunnir
tónlistarmenn við sögu, þar á meðal Ellen Kristjánsdóttir sem syngur tvö lög,
Stefán Már Magnússon og Eyþór Gunnarsson. Auk textanna hans Magga
Eiríks er á plötunni nýtt lag við ljóðið Í kirkjugarði eftir Stein Steinar.
Helstu einkenni Mannakorna eru góðar laga- og textasmíðar, vel útsettar
og fluttar. Lögin á Í blómabrekkunni eru með þessum klassíska blæ sem
Maggi er þekktur fyrir. Útsetningarnar minna líka um margt á fyrri afrek; það
er smá kántrí hér og svolítill blús þar. Það er samt einn munur. Mannakorn
í dag (hljómsveit að nálgast fertugt) er rólegri og þroskaðri heldur en
Mannakorn á Brottför klukkan 8. Það heyrist bæði á tónlist og textum. Það
eru engin Göngum yfir brúna eða Braggablús á nýju plötunni. Popparar vilja
margir halda endalaust í æskuna (og eru svo sem ekki einir um það), en
Mannakorn eldist með reisn.
Í blómabrekkunni er fín Mannakornaplata. Lög og textar svíkja ekki, útsetningarnar eru hágæða og tilgerðarlausar og Pálmi syngur jafn vel og áður.
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DARK KNIGHT RISES
1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10:10 - 11:10
TED kl. 3:20 - 5:40 - 10:30
MAGIC MIKE
kl. 8
kl. 2 - 4
ÍSÖLD 4 ísl. Tali
MADAGASCAR 3 ísl. Tali kl. 1 - 3



2D
2D
2D
3D
2D

12

DARK KNIGHT RISES kl. 5:30 - 6 - 9 - 10 2D
MAGIC MIKE
kl. 8 - 10:20
2D
MADAGASCAR 3 ísl. Tali kl. 5:50
3D

12

12

KEFLAVÍK

2D
2D



hallfridur@frettabladid.is

Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Fleiri frábær lög og textar frá Magga Eiríks og Pálma Gunn.

Angelinu Jolie og Brad Pitt er
ætlað að eyða ævinni saman ef
marka má orð vinar þeirra, skart
gripahönnuð
arins Roberts
Procop. Hann
hannaði trú
lofunarhring
Jolie og hefur
þekkt parið í
nokkur ár.
„Þau vissu
frá upp
hafi að þeim Ástfangin Angelina
var ætlað að Jolie og Brad Pitt eru
eyða ævinni afskaplega ástfangin.
nordicphotos/getty
saman. Þó
sambandið
hafi verið fullt af spennu til að
byrja með þá hafa þau þroskast í
traust par sem sinnir fjölskyldu
sinni fyrst. Það er dásamlegt að
sjá hversu ástfangin þau eru. Þau
eru yndislegt fólk sem dregur
fram það besta í hvort öðru og
þegar maður er með þeim finnur
maður fyrir þessari sterku ást,“
sagði Procop í viðtali við US
Weekly.
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KRINGLUNNI

DARK KNIGHT RISES kl. 7 - 10:20
DREAMHOUSE
kl. 8 - 10

„Ég hef verið plötusnúður í tíu
ár og byrjaði á því mér til skemmt
unar en nú hefur það orðið að aðal
ástríðu minni,“ segir Francesca.

Afskaplega
ástfangin

Mannakorn
Í blómabrekkunni

KVIKMYNDIR.IS

EMPIRE

Á uppleið Francesca Lombardo þeytir skífum á Kanilkvöldi á Faktorý á morgun en
hún sló nýverið í gegn í heimi danstónlistar.

Tónlist HHHHH





„Ég held að það verði frábær upp
lifun að kynnast landinu og tón
listarunnendum þess,“ segir hin
ítalska Francesca Lombardo sem
þeytir skífum annað kvöld á Fak
torý.
Kanilhópurinn skipuleggur
komu hennar til landsins en hann
hefur staðið fyrir danskvöldum
með hústónlist undanfarið rúmt
ár á Faktorý og flutt inn fjölda
erlendra plötusnúða.
Francesca sló nýverið í gegn
eftir að hafa skrifað undir samn
ing hjá plötufyrirtækinu Cross
town Rebels, sem er eitt það
umfangsmesta í danstónlist. Með
samningnum er hún komin með
sömu umboðsskrifstofu og nöfn á
borð við Art Department, Jamie
Jones og Maceo Plex.
Fyrsta plata hennar á vegum
fyrirtækisins kom út fyrir viku og
nefnist Changes. Hún hefur fengið
afar góð viðbrögð og situr í fjórða
sæti á lista Beatport yfir hústón
list, en síðan er stór í sölu dans
tónlistar á Netinu. Breiðskífa með
lagasmíðum hennar er væntanleg
á næsta ári.
„Ég er með mjög litríkan stíl,“
segir hún og nefnir að hún semji
tónlist eftir líðan sinni og sæki
innblástur til Depeche Mode,
Aphex Twin og Plastikman meðal
annarra.
Francesca á að baki fjölbreytta
reynslu í tónlist en hún hóf klass
ískt píanónám og óperusöng ung
að árum. „Þrátt fyrir þetta hef
ég alltaf heillast af raftónlist og
tækjum,“ segir hún og rifjar upp:
„Ég fann mig í rauninni aldrei í
klassískri tónlist.“
Hún mun spila tónsmíðar sínar
í bland við aðra tóna hústónlistar
annað kvöld og sjá Jón Eðvald,
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L

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
Miðasala: 412 7711  www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas

HEIMSFRUMSÝNING!

FIMMTUDAGUR: RED LIGHTS 17:40, 20:00, 22:20  BERNIE 17:50,
20:00, 22:10  UNG (GOODBYE FIRST LOVE) 20:00  SUMARTÍÐ
(SUMMER HOURS) 17:50  COOL CUTS: LEGENDS OF VALHALLATHOR 18:00  COOL CUTS: JAR CITY 20:00  TÓNLEIKAR: THE
HEAVY EXPERIENCE 21:30 (FRÍTT INN)  BLACK’S GAME (ENGLISH
SUBS) 22:00

Frábær sálfræðitryllir í anda The Sixth Sense

12
16

ROBERT DE NIRO | SIGOURNEY WEAVER

RED LIGHTS

JACK BLACK SLÆR Í GEGN SEM

BERNIE

TÓNLEIKAR KL. 21:30: THE HEAVY EXPERIENCE. FRÍTT INN!

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.

SUMAR
TILBOÐ
GLÆSILEGUR NÝR 4BLS SUMARBÆKLINGUR

SMELLT
Á KÖRFUNU
A
NETBÆKLI
NGU
RÁ
WWW.TOLV
U
T
MEÐ GAGN EK.IS
V
KÖRFUHNAIRKUM
PP

ENN
BETR
VERÐA

4GB MINNISLYKILL

Örsmár og glæsilegur Silicon Power
Touch T01 minnislykill úr höggvörðu stáli

990
8GB 1.990 • 16GB 2.990

MEST
SE
MP3 LDI
SPILAR
OKKAR INN

Birt með fyrirvara um breytingar, innsláttarvillur og myndabrengl

4GB
GB
BM
MP3
P SPILAR
SPILARI
PILARI

4GB MP3 spilari með endurhlaðanlegri
rafhlöðu, ﬂott heyrnartól og hálsól fylgja

4.990
ÚRVAL MP3 SPILARA

Á
S
TI
MINNS

NI
AF SINND
TEGU

2TB FLAKKARI
LaCie Minimus er glæsilegur 2TB USB
3.0 ﬂakkari í höggvörðu burstuðu álhúsi

24.900
10X MEIRI HRAÐI MEÐ USB3

OPNUNARTÍMAR

Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga
11:00 - 16:00

Reykjavík • Borgartúni 31 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900
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ALFREÐ FINNBOGASON og félagar hjá sænsku meisturunum Helsingborg eru komnir í 3. umferð forkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu eftir 3-0 sigur á TNS frá Wales í síðari leik liðanna í Svíþjóð í gær.
Alfreð var líflegur í sóknarleik Svíanna, átti meðal annars skot í rammann á marki Wales-manna.

sport@frettabladid.is
Ólympíuleikarnir í London:

Ballið er byrjað
FÓTBOLTI Keppni á Ólympíuleik-

unum í London, sem settir verða
formlega á morgun, hófst í gær
þegar sex leikir fóru fram í knattspyrnukeppni kvennalandsliða.
Bretar unnu 1-0 sigur í opnunarleiknum gegn Nýja-Sjálandi.
Mesta athygli vakti þó viðureign Norður-Kóreu og Kólumbíu
sem fresta þurfti um rúma
klukkustund. Fáni Suður-Kóreu
var fyrir mistök birtur á risaskjá
leikvangsins við litla hrifningu
Norður-Kóreumanna sem gengu
af velli í mótmælaskyni.
- ktd

ÞRENNA Sigurður Marinó skoraði þrjú
mörk í 5-1 sigri Þórs á Bohemians í
síðustu umferð keppninnar. MYND/AUÐUNN

Stærsti leikur í sögu Þórs:

Við neitum að
gefast upp
FÓTBOLTI Þór mætir Mladá Boleslav í síðari viðureign liðanna í 2.
umferð forkeppni Evrópudeildar
í knattspyrnu á Þórsvelli í kvöld
klukkan 19.15. Fyrri leik liðanna
ytra lauk með 3-0 sigri tékkneska
liðsins og möguleikar heimamanna því litlir.
Sigurður Marinó Kristjánsson, leikmaður Þórs, segir Akureyringa engu að síður spennta og
þokkalega bjartsýna.
„Þetta er stærsti leikur sem
Þór hefur spilað á Íslandi. Við
lítum á þetta þannig að allt er
hægt í fótbolta. Við neitum að
gefast upp þó staðan sé erfið,“
segir Sigurður sem tók ekki
illa í tillögu blaðamanns að láta
stuðningsmennina standa fyrir
trumbuslætti utan við hótel gestanna á Akureyri í nótt.
„Við vorum einmitt að ræða
það hvað við gætum gert til þess
að valda þeim ónæði í nótt. Þú ert
sennilega með bestu hugmyndina. Ég ber hana undir formann
Mjölnismanna,“ segir Sigurður
léttur.
„Við höfum engu að tapa og
verðum bara að reyna að koma
þeim á óvart,“ segir Sigurður. - ktd

STEFNI BARA Á AÐ VINNA ÞETTA
Gísli Sveinbergsson og Birgir Björn Magnússon, fimmtán ára afrekskylfingar, eru hvergi smeykir fyrir
baráttuna við bestu kylfinga landsins. Íslandsmótið í höggleik hefst í dag á Strandarvelli á Hellu.
GOLF Allir bestu kylfingar lands-

ins verða í baráttunni næstu fjóra
daga um Íslandsmeistaratitilinn í
höggleik í golfi. Mótið hefst í dag á
Strandarvelli á Hellu og það vekur
athygli að tveir 15 ára kylfingar
úr Keili verða á meðal keppenda
á mótinu. Birgir Björn Magnússon
og Gísli Sveinbergsson eru klárir í
slaginn gegn mun eldri og reyndari
kylfingum – og Gísli ætlar sér ekkert annað en sigur á mótinu.
„Ég stefni bara á það að vinna
þetta, annars væri ég ekkert að
fara í þetta mót,“ sagði Gísli og
brosti þegar rætt var við þá félaga
á æfingasvæðinu Hraunkoti í Hafnarfirði. Birgir Björn var ekki til í
að slá slíkri fullyrðingu fram: „Ég
ætla bara að sjá hvernig ég stend í
samanburði við þá bestu.“
Á undanförnum árum hefur fjöldi
barna og unglinga sem leggja allt í
sölurnar fyrir golfíþróttina aukist
verulega. Gísli og Birgir Björn eru
við keppni og æfingar nánast alla
daga allt sumarið og árangurinn
hefur ekki látið á sér standa.
Gísli sigraði um sl. helgi á
Íslandsmótinu í höggleik í flokki
15-16 ára en Birgir Björn endaði í
öðru sæti, tveimur höggum á eftir
Gísla. Þeir eru því í fremstu röð á
Íslandi í sínum aldursflokki.
„Ég hef tekið þátt á einu móti á
Eimskipsmótaröðinni í flokki fullorðinna, það var í fyrra, og ég endaði í 18. sæti,“ sagði Gísli en Birgir Björn tók þátt á fyrsta mótinu á
Eimskipsmótaröðinni sem fram fór
á Hólmsvelli í Leiru. „Það gekk nú
ekkert alltof vel en ég var í kringum fertugusta sætið,“ sagði Birgir
en hann er með 3,6 í forgjöf. „Ég
stefni á að reyna að lækka forgjöf-

ina á Hellu, það hefur nefnilega
ekkert gengið of vel í sumar hjá
mér.“
Gísli er með 2,2 í forgjöf en til
samanburðar er Birgir Leifur Hafþórsson með -3,2 í forgjöf. „Ég er
búinn að lækka mig um 2 í sumar
og þetta hefur gengið bara fínt,“
sagði Gísli en hann óttast ekkert
að leika í ráshóp með mun eldri og
reyndari kylfingum. „Nei, þetta er
bara eins og hvert annað mót, og
ég er ekkert að stressa mig yfir
þessu.“
Þeir félagar gera lítið annað
en að æfa golf, Birgir er reyndar
í körfubolta á veturna enda er
hann með hæðina í það, rúmlega 1,90 m á hæð. Gísli er
aftur á móti í handboltanum og leikur sem
leikstjórnandi.
„Golfið er númer
eitt, og við erum
báðir búnir að setja
okkur markmið að komast á
háskólastyrk í Bandaríkjunum,“ sagði Gísli. „Og síðan er
það bara PGA-mótaröðin,“ bætti
Birgir við án þess að depla auga.
Gísli og Birgir voru ekki lengi að
svara hver myndi fagna Íslandsmeistaratitlinum ef Gísla tekst
ekki að landa titlinum. „Axel
Bóasson,“ sagði Birgir og Gísli
kinkaði kolli og var sammála því.
„Og kannski Birgir Leifur ef þetta
gengur ekki upp hjá mér,“ sagði
Gísli og brosti enn og aftur.
Alls eru 150 keppendur á Íslandsmótinu, 123 karlar og 27 konur.
Bein útsending verður frá lokakeppnisdögunum á Stöð 2 sport og
hefst útsending kl. 15 báða dagana.
seth@frettabladid.is

TVEIR EFNILEGIR Keilisstrákarnir Gísli Sveinbergsson og Birgir Björn Magnússon eru
klárir í slaginn fyrir Íslandsmótið í höggleik sem hefst í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FH-ingar eiga góðan möguleika á sæti í þriðju umferð forkeppni Evrópudeildar fyrir seinni leikinn gegn AIK:

Vonandi eftirminnilegur dagur fyrir FH
FÓTBOLTI FH mætir AIK frá Sví-

þjóð í síðari viðureign félaganna í 2. umferð forkeppni Evrópudeildarinnar í knattspyrnu í
Kaplakrika í kvöld klukkan 19.15.
Fyrri leiknum í Svíþjóð lauk með
1-1 jafntefli og möguleikar Hafnfirðinga á áframhaldandi þátttöku því ágætir.
„Við náðum mjög góðum úrslitum úti í Svíþjóð og spiluðum vel.
Varnarlega spiluðum við mjög vel
og gáfum okkur góðan möguleika
á hagstæðum úrslitum hérna
heima. Vonandi fáum við fullt af
fólki í Krikann og gerum þetta að

STÓRLÆKKAÐ VERÐ
Á ÖLLUM FERÐAVÖGNUM

mótstaða fyrir sænska
liðið.
„Þetta er stærsta félagið
í Svíþjóð. Við höfum um
14 þúsund félaga, höfum
flesta stuðningsmenn,
spilum á þjóðarleikvanginum og eigum góða sögu.
Því reikna allir með því
að við förum áfram og
vinnum á morgun,“
segir A ndreas
Alm þjálfari
AIK.
Helgi
Valur Daní-

eftirminnilegum degi,“ segir
Gunnleifur Gunnleifsson
fyrirliði og markvörður FH.
Eftir nokkuð þunga sókn
heimamanna framan af
leik í Svíþjóð skoraði Atli
Guðnason og þögn sló
á þjóða rleik va ng
S v í a , R å s u nd a leikvanginn. Þögn
breyttist fljótlega
í baul og greinilegt að stuðningsmenn AIK áttu
von á allt öðru
en að FH yrði

elsson var í byrjunarliði AIK í
fyrri leiknum en sat á bekknum
í deildarleik síðastliðinn sunnudag.
„Það er mikil pressa. Eftir
fyrri leikinn var mikið hraunað
yfir okkur í blöðunum og sagt
að þetta ætti ekki að geta gerst.
Mér finnst það svolítið fráleitt
að við eigum að geta labbað yfir
íslensk lið. Auðvitað vitum við
leikmenn sjálfir að þetta er ekki
svo einfalt. Það er minni munur
en blaðamenn og stuðningsmenn
halda,“ segir Helgi Valur.
- ktd

UTAN VALLAR
Eiríkur Stefán Ásgeirsson á Ólympíuleikunum í London
segir sína skoðun

Ólympíudraumurinn

VERÐDÆMI:
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kr. 2.390.
Útsöluverð

PALOMINO

ÚTSALA

a kr. 21.500 *
Mán.greiðsl

* Forsendur Ergo:
Mánaðarleg greiðslubyrði miðast við bílasamning Ergo,
70% fjármögnun til 84 mánaða m.v. gullvildarkjör
og 9,55% óverðtryggða vexti

Eyjarslóð 5 101 Reykjavík S: 511 2200 www.seglagerdin.is

Næstu átján dagana eða svo mun
ég, ásamt Valgarði Gíslasyni ljósmyndara Fréttablaðsins, flytja
fréttir af gengi íslensku keppendanna á Ólympíuleikunum í Lundúnum sem settir verða annað kvöld. Í
þann rúma áratug sem ég hef verið
starfandi í íþróttafréttamennsku
hef ég ávallt haft það fyrir augum
að fá að starfa með þessum hætti á
Ólympíuleikunum, því fyrir mér er
þetta ekki síður langþráður draumur en hjá íþróttamönnunum sem
hér keppa.
Íslensku afreksmennirnir sem
hér munu keppa eru 27 talsins og
keppa þau í sex íþróttagreinum.
Alls eru um tíu þúsund íþróttamenn á leikunum og keppa þau í 39
íþróttagreinum. Þá má geta þess

að um 20 þúsund fjölmiðlamenn
og -konur verða starfandi á leikunum og búið er að selja 8,8 milljónir
aðgöngumiða.
Þó fengu ekki allir sem sóttu um
miða á leikana, enda fjölmargir
Bretar sem vilja komast í tæri við
þennan stórviðburð í sínu heimalandi. Eins og gefur að skilja komast mun færri að en vilja á vinsælustu keppnisgreinarnar. Fjölmargir
Bretar hafa samt ákveðið að kaupa
miða á keppnisgrein sem þeir hafa
ekki endilega mikla þekkingu á, til
þess eins að komast í snertingu við
Ólympíuleikana.
Við blaðamenn njótum þó þeirra
forréttinda að hafa í raun greiðan
aðgang að nánast öllum þeim viðburðum sem við kjósum að fjalla

um. Blaðamannapassinn sem ég
verð með um hálsinn meðan á leikunum stendur veitir mér í raun
frelsi til að fylgjast með nánast
öllum þeim greinum sem keppt er
í á leikunum.
Það eru mikil forréttindi að geta
starfað við það að fylgjast með
íþróttum sem er jú helsta áhugamál
okkar íþróttafréttamanna. Fyrir
það hef ég ávallt verið þakklátur
en líklega aldrei meira en nú. Fram
undan er mesta íþróttaveisla heims
og að fá að standa í miðri hringiðunni er í raun ólýsanlegt.
Englendingar hafa tekið okkur
fjölmiðlafólki vel og er ekki annað
að sjá en að mikil eftirvænting ríki
hér í landi eftir að veislan geti loksins hafist.

FORD MONDEO Trend frá 3.990.000 kr.
FORD MONDEO Titanium frá 4.310.000 kr.
Nú fæst Ford Mondeo á frábæru verði. Kauptu í dag Ford Mondeo. Hann er rúmgóður,
ríkulega útbúinn, bensín eða dísil og fæst bæði sjálfskiptur og beinskiptur. Veldu sparneytinn Ford Mondeo. Hagkvæmur í rekstri. Ávalar og fallegar línur. Grípandi hönnun.
Framúrskarandi aksturseiginleikar. Lipur, þægilegur og sparneytinn. Vertu í hópi þeirra
bestu. Spyrðu um 5 ára verksmiðjuábyrgð. Veldu Ford, nýtt tákn um gæði.
ford.is
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FORD MONDEO TREND
FRÁ

29.191 kr./mán.

* Ford Mondeo Trend 5 dyra 1,6TDCi dísil, 115 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 114 g/km. Miðað er við
óverðtryggðan bílasamning til 7 ára og uppítökubíl / útborgun að verðmæti 2.300.000 kr. Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Hlutfallstala kostnaðar 11,73%.
Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.
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7 STANGIR

2.238 LAXAR

eru í Hofsá og er ánni skipt upp í sjö svæði og
teygir efsta svæðið sig langt inn Hofsárdal og upp á heiði.

veiddust í Hofsá
sumarið 1992 og er það met.

golfogveidi@frettabladid.is

Lygilegur veiðidagur feðga í Hofsá
Breskir feðgar sem voru við
veiðar í Hofsá í Vopnafirði
upp úr miðjum mánuðinum
upplifðu ótrúlegan dag
saman. Á morgunvaktinni
veiddi sonurinn 100 sentímetra lax í Sigurðarstreng
og á kvöldvaktinni gerði
faðir hans aðeins betur því
hann tók 101 sentímetra lax
í Skakkabrotshyl. Trausti
Hafliðason spjallaði við þá
feðga.

Eftir morgunvaktina voru þeir
feðgar nokkuð sáttir enda hafði
sonurinn þá landað þessum silfurbjarta og lúsuga stórlaxi. Þeir
vissu ekki hvað beið þeirra.
Þegar þeir feðgar komu inn í
veiðihúsið Árhvamm eftir kvöldvaktina birti yfir öllu og öllum.
Það sást á fasi þeirra að eitthvað
stórkostlegt hafði gerst.

Ekkert sérstök saga
„Þetta er svo sem ekkert sérstök
saga,“ segir Anthony. „Ég var bara
þarna í rólegheitum með mína einhendu, sem þér að segja er fyrir
línu númer sjö. Svo veit ég ekki
fyrr en mikill gusugangur rýfur
kyrrðina og ég fæ þessa svakalegu töku. Ég hugsaði strax með
Piers og Anthony Pollard komu
í fyrsta skiptið til Íslands í byrjun
mér, þetta er stór fiskur – líklega
júlí. Þeir feðgar hafa veitt mikið
sá stærsti sem ég hef veitt.“
saman í gegnum árin. Í samtali
Anthony segist af fenginni
reynslu vel hafa gert sér grein
við Fréttablaðið segist Piers hafa
fyrir því að sigurinn væri ekki
verið með veiðidellu frá því hann
unninn þó laxinn væri búinn að
var smágutti. Hann hafi oft farið
með pabba sínum að veiða þegar
taka.
hann var yngri og eftir að hann
„Raunar var svolítið langt í það
varð fullorðinn hafi þeir feðgá þessum tímapunkti því eftir að
ar farið árlega saman
hafa togast á við laxinn
í veiðiferðir hingað og
í smá tíma tók hann á
þangað. Mest hafi þeir
rás og hélt af stað niður
veitt í Englandi og Skotána. Ég er frekar slæmlandi. Hann segir að
ur í mjöðminni þannig
Þegar sá
fyrir fimm árum hafi
að ég lét Hilmar leiðgamli kveður
sögumann hafa stöngþeir síðan hætt að fara
ina. Hann bókstaflega
saman að veiða. Engin
mig og heldur
hljóp á eftir laxinum
sérstök ástæða hafi
til veiða á
verið fyrir því – það
niður flúðirnar og staðhafi bara gerst.
næmdist í Höfðamelshimnum þá
hyl, sem er líklega
„Um síðustu jól kom
mun ég alltaf
einum 4-500 metrum
pabbi síðan að máli við
mig og sagði „Piers,
fyrir neðan staðinn þar
eiga þennan
næsta sumar förum við
sem laxinn tók upphafdag í minnsaman að veiða“,“ segir
lega.
ingunni.
Piers. „Úr varð að við
Þegar ég kom tók ég
keyptum okkur daga í
strax við stönginni á
PIERS POLLARD
Laxá í Aðaldal og Hofsá.
nýjan leik en viti menn,
Breskir veiðimenn vita
eftir stuttan tíma fór
laxinn aftur af stað. Hann var
töluvert mikið um Hofsá þar sem
aldeilis ekki reiðubúinn að gefKarl Bretaprins veiddi þar svo
árum skiptir. Það skemmir heldast upp fyrir mér strax – það var
ur ekki fyrir að vita að þetta er
augljóst. Eins og áður rauk hann
uppáhaldsáin hans. Ég veit núna
niður ána og Hilmar leiðsögumaðaf hverju. Hofsá er ótrúleg á og
ur tók stöngina aftur og hljóp eins
ef ég mögulega get þá ætla ég að
og fætur toguðu á eftir fiskinum
koma aftur á næsta ári og vera
sem róaðist ekki fyrr en hann var
kominn niður í Beinagilsstreng.“
helst lengur en bara í þrjá daga.“
Sá öflugasti
Piers segist fjórum sinnum áður
hafa veitt 100 sentímetra langan lax en enginn þeirra komist í
hálfkvisti við þann sem tók Rauða
frances-inn í Sigurðarstreng á
dögunum.
„Þvílíkt afl og kraftur. Ég hefði
aldrei trúað þessu hefði ég ekki
haldið sjálfur um stöngina. Ég
bara hreinlega verð að upplifa
þetta aftur.“

Smellur – hnúturinn gaf sig
Þegar þarna var komið hafði
fiskurinn líklega dregið Anthony
og hans föruneyti eina 800 metra
niður Hofsá.
„Hilmar var skiljanlega lafmóður þegar ég loks kom og tók
aftur við stönginni. Laxinn var
líklega einnig orðinn svolítið
þreyttur því hann ákvað að halda
kyrru fyrir í Beinagilsstreng.
Þegar þarna var komið notaði ég

HOFSÁ Í VOPNAFIRÐI Margir telja Hofsá eina bestu fluguveiðiá í heimi, einn af þeim er Karl Bretaprins. Hún er svo sannarlega

kynngimögnuð og fögur að sjá ofan af Burstafelli.

FRÉTTABLAÐIÐ/TRAUSTI

Veiðihúsið Árhvammur við Hofsá endurbætt
Hofsá á aðalupptök sín á heiðarsvæði sunnan Fossdals
og fellur áin í Vopnafjörð, skammt innan við kaupstaðinn. Veitt er á sjö stangir í ánni og frá árinu 1974
hefur meðalveiðin verið í kringum 1.100 laxar á ári.
Mesta veiðin var árið 1992 þegar 2.238 laxar veiddust en

alla mína reynslu og kunnáttu við
að þreyta fiskinn, þó vissulega
hafi Hilmar átt stóran þátt í því
eftir hafa hlaupið 800 metra með
fiskinum niður flúðir.“
Laxinn var samt ekki alveg á
því að gefast strax upp.
„Enn á ný rauk hann aðeins
af stað en þó sem betur fer ekki
langt. Ég sá aftur á móti að ég var
nánast með alla línuna úti og þegar
ég er að rembast við að draga inn
þá heyri ég skyndilega smell.
Hilmar spyr hvað hafi gerst.
Ég lít í kringum mig og sé bara
lausa línu hanga fram af stönginni en aðra línu úti í á. Hnúturinn við undirlínuna hafði gefið
sig. Hilmar sá þetta fljótt og kastaði sér beinlínis út á eftir línunni
út í á þar sem hann nær tökum
á henni. Þarna togaðist hann á
við stórlax með berum höndum
en gaf mér og syni mínum þó
nægan slaka til að geta hnýtt línuna á nýjan leik við undirlínuna.
Það tókst sem betur fer og eftir
nokkrar mínútur í viðbót lönduð-

minnsta veiðin var árið 1982 þegar 141 lax veiddist.
Í vetur voru miklar endurbætur gerðar á veiðihúsinu
Árhvammi. Nú eru þar sjö tveggja manna herbergi með
baðherbergi og tvö eins manns herbergi sem eru með
aðgang að sérsnyrtingu. Þá var sett upp sána í húsinu.

TVEGGJA MANNA TAK Hilmar og

Anthony með 101 sentímetra lax sem
tók í Skakkabrotshyl en kom á land 800
metrum neðar, eða í Beinagilsstreng.

PIERS POLLARD Sonur Anthonys með
100 sentímetra lax við Sigurðarstreng í
Hofsá.

um við loks þessum stórkostlega
laxi. Eins og ég sagði þá er þessi
saga ekkert sérstök,“ segir Anthony, kíminn á svip.

Eitt er þó víst að þessi dagur verður
skýr í huga þeirra um aldur og ævi.
„Þetta var stórkostlegur dagur,“
segir Piers. „Þegar sá gamli kveður mig og heldur til veiða á himnum
þá mun ég alltaf eiga þennan dag í
minningunni.“
Það þarf auðvitað ekki að taka
það fram að báðum löxunum var
sleppt. Sá seinni þurfti hins vegar
góðar 20 mínútur til að ranka við
sér og synda út í hyl á nýjan leik.

Hlógu saman í korter
Anthony og Piers segjast hafa hlegið
saman í svona korter eftir að þetta
allt gerðist. Þeir feðgar tóku heilan
helling af myndum þennan dag, en
eitthvað var fókusinn að stríða þeim
því myndirnar voru allar úr fókus.
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Southland

VIÐ TÆKIÐ TINNA R. STEINSDÓTTIR ELSKAR BRESKT SJÓNVARP

Auglýsingar sem bæta og kæta

Önnur þáttaröðin af þessum stórgóðu
lögguþáttum. Í fyrsta þættinum
leitar lögreglan að eldri borgara
sem dópisti hefur rænt.
Skotbardagi á hraðbraut ógnar leynilegri
lögregluaðgerð og
Chickie er með nýjan
félaga sem skýtur
ungling og veldur
miklu uppþoti.

Síðustu helgi eyddi ég í heimsókn hjá systur minni
sem býr í sveit. Þar sem ég er vandræðalega
mikið borgarbarn, kann lítið tengt bústörfum
og er þeim kosti gædd að geta eytt heilu dögunum í að gera ekkert var frekar augljóst að
helginni minni í sveitinni yrði eytt fyrir framan
sjónvarpið með litla frændann í annarri og
nammipoka í hinni, eins og vanalega þegar ég
kíki í heimsókn.
Á heimili systur minnar er allt
annar sjónvarpsheimur en ég er
vön því þar er gervihnattadiskur!
Breskur hreimur ómaði því í
eyrunum mínum alla helgina
og ég var ekki að hata það.
Það má ýmislegt um Breta

segja (til dæmis að þeir eldi upp til hópa ekkert
voðalega góðan mat) en það verður ekki af þeim
tekið að þeir eru fáránlega fyndnir, sérstaklega í
auglýsingagerð. Það voru nokkur atvik um helgina
þar sem ég gat ekki annað en hlegið upphátt yfir
auglýsingunum á skjánum (annað en ég hef vanist
úr íslensku sjónvarpi þar sem ég fyllist oft löngun
til að skokka á veggi þegar auglýsingarnar byrja). Ég mæli með að íslenskir
auglýsingagerðarmenn leggist í áhorf á
breskt sjónvarp og taki niður punkta um
hvernig skuli gera þetta. Á meðan ætla
ég að hoppa í flugvél og kaupa
mér líftryggingu í Bretlandi,
auglýsingin seldi mér mikilvægi
hennar nefnilega alveg!

STÖÐ 2
16.35 Herstöðvarlíf (Army Wives)
17.18 Konungsríki Benna og Sóleyjar
17.29 Geymslan
17.53 Múmínálfarnir
18.02 Lóa
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Hvolpalíf (4:8) (Valpekullet) Norsk

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.45 Malcolm in the Middle (3:25)
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (108:175)
10.20 Extreme Makeover: Home Edition (13:25)

þáttaröð um hvolpahóp sem fylgst er með
frá goti og fyrsta árið hjá nýjum eigendum.

11.50 Glee (13:22)
12.35 Nágrannar
13.00 Mr. Woodcock Gamanmynd um

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Gómsæta Ísland (4:6) (Delicious

ungan mann sem snýr aftur á heimaslóðir til
þess að reyna koma í veg fyrir að móðir hans
giftist gamla íþróttakennaranum hans sem
gerði honum lífið leitt í menntaskóla.

Iceland) Matreiðsluþáttaröð í umsjón Völundar Snæs Völundarsonar.

20.05 Flikk Flakk (4:4) Á aðeins tveimur dögum ráðast íbúar Vestmannaeyja og
Hornafjarðar í umfangsmiklar framkvæmdir í
samstarfi við færustu hönnuði landsins. Þeir
mála, smíða, gróðursetja, hreinsa og gera
upp gömul hús sem fá nýtt hlutverk. Á sama
tíma er boðið upp á matarveislur og listamenn bæjarins með tónlist og ýmsum uppákomum.

20.55 Líf vina vorra (4:10) (Våra vänners
liv) Sænskur myndaflokkur um fjóra vini og
dramatíkina í einkalífi þeirra.

22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Glæpahneigð (137:138) (Criminal Minds VI) Atriði í þáttunum eru ekki við
hæfi barna.

23.05 Loforðið (4:4) (The Promise) (e)
00.50 Fréttir
01.00 Dagskrárlok

08.00 The Last Song
10.00 Wild West Comedy Show
12.00 Babe
14.00 The Last Song
16.00 Wild West Comedy Show
18.00 Babe
20.00 Bjarnfreðarson
22.00 Year One
00.00 The Prophecy 3
02.00 Hero Wanted
04.00 Year One
06.00 Kit Kittredge: An American Girl

14.40 Smallville (12:22)
15.25 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 Friends (2:25)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 Simpson-fjölskyldan
19.40 Arrested Development 3 (5:13)
20.05 Masterchef USA (10:20) Áhugakokkar keppast við að vinna bragðlauka Gordons Ramsay og hinna í dómnefndinni á
sitt band. Ýmsar þrautir eru lagðar fram sem
reyna á hugmyndaflug og færni þátttakenda.

22.20 Southland (1:6) Önnur þáttaröðin
um líf og störf lögreglusérsveitarinnar í L.A.

23.05 Dallas (6:10)
23.50 Rizzoli & Isles (6:15)
00.35 The Killing (11:13)
01.20 Treme (3:10)
02.20 Cutting Edge 3: Chasing The
Dream Rómantísk gamanmynd.

03.50 Mr. Woodcock
05.15 Simpson-fjölskyldan
05.40 Fréttir og Ísland í dag

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40
Veðurfregnir 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 09.45
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir
10.13 Litla flugan 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið
í nærmynd 12.00 Fréttir 12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50
Dánarfregnir 13.00 Alltaf að rífast 14.00 Fréttir
14.03 Ljóðabókin syngur 15.00 Fréttir 15.03
Útvarpssagan: Leyndardómar býflugnanna 15.25
Góður matur - Gott líf 16.00 Síðdegisfréttir 16.05
Liðast um landið 17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00
Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 Spegillinn
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00
Sumartónleikar evrópskra útvarpsstöðva 21.30
Kvöldsagan: Þrítugasta kynslóðin 22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20
Útvarpsperla: Meðal annarra orða - hafið 23.20 Til
allra átta 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN
17.20 Enski deildarbikarinn: Man. City
- Liverpool Útsending frá fyrri leik liðanna í
undanúrslitum Carling Cup.

19.05 Tvöfaldur skolli Skemmtilegur
golfþáttur þar sem Logi Bergmann og Þorsteinn Hallgrímsson skoða golfíþróttina frá
ýmsum sjónarhornum.

19.45 Pepsi deild kk: Stjarnan - KR
21.35 Ken Venturi á heimaslóðum
Skemmtilegur þáttur þar sem David Feherty
heimsækir Ken Venturi, fyrrum atvinnukylfing
og sjónvarpsmann, og tekur við hann einlægt
og skemmtilegt viðtal á heimaslóðum.

22.20 Pepsi mörkin Öll mörkin og umdeildu atvikin í leikjum Pepsi deildar karla í
knattpsyrnu. Hörður Magnússon stýrir þættinum og honum til halds og trausts eru Hjörvar Hafliðason, Tómas Ingi Tómasson og Reynir Leósson.
23.35 Pepsi deild kk: Stjarnan - KR

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
15.25 The Biggest Loser (11:20) (e)
16.45 Being Erica (12:13) (e)
17.30 Rachael Ray
18.15 The Firm (22:22) (e)
19.05 America‘s Funniest Home Vid-

06.20 Keeping Up Appearances 07.20 My Family
08.20 New Tricks 10.05 Deal or No Deal 10.40
EastEnders 11.10 Extreme Makeover: Home
Edition 11.55 QI 12.55 Keeping Up Appearances
13.55 My Family 14.55 The Graham Norton Show
15.40 QI 16.40 Extreme Makeover: Home Edition
17.25 The Graham Norton Show 18.10 QI 19.10
The Best of Top Gear 20.00 Rev 20.30 Twenty
Twelve 21.00 The Graham Norton Show 21.45
Live at the Apollo 22.29 The Best of Top Gear
23.20 Rev 23.50 Twenty Twelve

eos (25:48) (e)

19.30 30 Rock (23:23) (e)
19.55 Will & Grace (5:24) (e)
20.20 Happy Endings (5:13) (e)
20.45 Rules of Engagement (2:15)
Bandarísk gamanþáttaröð um skrautlegan
vinahóp. Audrey er áhyggjufull yfir niðurstöðum frá lækninum á meðan Jeff hefur mun
meiri áhyggjur að því hvort hann komist út
með strákunum um helgina. Adam eignast
nýjan vin sem Jennifer þolir alls ekki.

11.05 Søren Ryge præsenterer 11.35 Aftenshowet
13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10 Jamies
køkken 14.00 Professor Balthazar 14.10 Olivia
14.20 Timmy-tid 14.30 Landet for længe siden
15.00 Hun så et mord 15.50 DR Update - nyheder
og vejr 16.00 Ønskehaven 16.30 TV Avisen med
Sport 17.05 Aftenshowet 17.45 Sommervejret
18.00 Gintberg på kanten 18.30 80‘erne tur retur
19.00 TV Avisen 19.25 Sommervejret 19.30 OL
2012 20.00 Emils damer 20.30 Ægte mennesker
21.30 Damages 22.10 Damages

21.10 Vexed (2:3) Breskir sakamálaþætt-

17.55 Man. Utd. - Chelsea
19.40 PL Classic Matches: Man Utd Leeds, 1998

20.10 Premier League World 2012/13
20.40 Liverpool - Newcastle
22.25 Season Highlights 2008/2009
23.20 Man. City - Blackburn

ir sem fjalla um rannsóknarlögreglumennina Kate og Jack. Morð á þunglyndum bankastarfsmanni leiðir Kate og Jack innan veggja
sjúkrastofnunar og vísbendingar benda þeim
fljótlega í áttina að sjúklingum innan veggja
sjúkrahússins.

22.00 The River (6:8)
22.50 Jimmy Kimmel
23.35 Law & Order: Criminal Intent
(8:16) (e)

00.20 Unforgettable (14:22) (e)
01.10 Camelot (7:10) (e)
02.00 Pepsi MAX tónlist

20.50 The Closer (12:21)
21.35 Fringe (6:22) Fjórða þáttaröðin um
Oliviu Dunham, sérfræðing FBI í málum sem
grunur leikur á að eigi sér yfirnáttúrlegar skýringar. Henni til aðstoðar er vísindamaðurinn
Dr. Walter Bishop og sonur hans Peter.

FM 92,4/93,5

19.50 The Doctors (166:175)
20.30 In Treatment (64:78)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.45 New Girl (24:24)
22.10 2 Broke Girls (12:24)
22.35 Drop Dead Diva (8:13)
23.20 Gossip Girl (24:24)
00.00 True Blood (1:12)
00.55 In Treatment (64:78)
01.20 The Doctors (166:175)
02.00 Fréttir Stöðvar 2
02.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.00 ESPN America 07.00 Opna breska
meistaramótið 2012 (3:4) 12.00 Inside the
PGA Tour (30:45) 12.25 Opna breska meistaramótið 2012 (4:4) 19.00 RBC Canadian Open - PGA Tour 2012 (1:4) 22.00 Inside the PGA Tour (30:45) 22.25 RBC Canadian Open - PGA Tour 2012 (1:4) 01.25
ESPN America

10.10 99 % ærlig 11.20 Ut i naturen 12.00
Solskinnsolympiaden 1912 13.00 NRK nyheter
13.10 Folk 13.40 OL i London 14.30 NRK nyheter
14.40 OL i London 15.45 Tegnspråknytt 15.50
Oddasat - nyheter på samisk 15.55 OL i London
16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30
Apestreker 18.25 Trafikken som slagmark 18.55
Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.30
Sommeråpent 20.15 OL-studio 21.00 Kveldsnytt
21.15 Kalde føtter 22.05 Tinas sommerkjøkken
22.50 Kokende kaffe og amerikansk juss

11.45 Undercover Boss 12.35 En sång om glädje
13.20 Den stora kustresan 14.00 Rapport 14.05
Gomorron Sverige 14.55 Det ljuva livet i Alaska
15.40 Vikten av hår 15.55 Sportnytt 16.00
Rapport 16.10 Regionala nyheter 16.15 Minnenas
television 17.15 Mitt i naturen 17.20 Sverige i dag
sommar 17.30 Rapport 17.52 Regionala nyheter
18.00 Här är ditt kylskåp 18.30 OS i London
19.00 OS i London 21.00 Helt hysteriskt 21.30
Rapport 21.35 Inför OS London 22.05 Det ljuva
livet i Alaska 22.50 Nordkalotten 365

20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakista
21.30 Perlur úr myndasafni

OMEGA
18.00 Að norðan

Dagskrá allan sólarhringinn.

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

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
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 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær
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FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
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FYRIR HEIMILIÐ
frábær tilboð dagana 26. júlí - 1. ágúst.

10%

TUR

AFSLÁT

116.990
FULLT VERÐ: 129.990

ALICIA svefnsóﬁ. Limegrænt áklæði. B:157 D:85 H:90 cm.
Dýna: 130x200 cm.

10%

6.990

VERÐ FRÁ:

2.990

TUR
AFSLÁT

116.990

SPIZY vasi, stór.

SPIZY púðar. Margir litir.

FLOTT VÖRULÍNA

FULLT VERÐ: 129.990

ALICIA svefnsóﬁ. Blómaáklæði. B:157 D:85 H:90.
Dýna: 130X200 cm.

í smávörudeild

10%

TUR
AFSLÁT

116.990
FULLT VERÐ: 129.990

ALICIA svefnsóﬁ. Svart áklæði. B:157 D:85 H:90 cm.
Dýna: 130x200 cm.

10%

1.990

SPIZY glerugla. Bleik eða svört.

SPIZY kanna. Margar gerðir.

TUR

AFSLÁT

116.990

2.790

490

SPIZY Lotus kertastjaki.
Nokkrir litir.

40%

TUR

AFSLÁT

FULLT VERÐ: 129.990

ALICIA svefnsóﬁ. Rautt áklæði. B:157 D:85 H:90 cm.
Dýna: 130x200 cm.

1.795

4.290

SPIZY borðlöber.
Svartur og hvítur.
Full verð: 2990.

10%
TTUR
AFSLÁ

116.990
FULLT VERÐ: 129.990

ALICIA svefnsóﬁ. Grátt áklæði. B:157 D:85 H:90 cm.
Dýna: 130x200 cm.

SPIZY púði. Dökkbleikur með röndum.

40%

TUR

AFSLÁT

10%

TUR

AFSLÁT

116.990
FULLT VERÐ: 129.990

ALICIA svefnsóﬁ. Dökkgrátt áklæði. B:157 D:85 H:90 cm.
Dýna: 130x200 cm.

0% VEXTIR

71.990

FULLT VERÐ: 119.990

COLE La-z-boy stóll. Vínrautt, natur, svart eða
röndótt áklæði. B:80 D:73 H:102 cm.

129.980
RIALTO La-z-boy stóll. Vínrautt, grænbrúnt
eða brúnt áklæði. B:80 D:90 H:105 cm.

159.980
PINNACLE La-z-boy stóll. Svart eða hvítt
leðuráklæði einnig til í natur, brúnu, svörtu
eða grænu áklæði. B:82 D:81 H:102 cm.

Húsgagnahöllin
Húsga
býður nú upp á vaxtalaus lán til allt að 12 mánaða

HÚSGAGNAHÖLLIN Bíldshöfða 20 Ǧ Reykjavík Ǧ sími 585 7200 OPIÐ Virka daga 10-18 laugardaga 12-18 SUNNUDAGA LOKAÐ.

„Mér
finnst gott
að grilla
kjúkling
sem er
maríneraður í jerkmauki eða
lambafille
með
fiturönd,
sem hefur
verið marínerað eftir kúnstarinnar reglum og helst með einhverju sterku.“
Haukur S. Magnússon, annar ritstjóri
Reykjavík Grapevine.
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Djúpið heimsfrumsýnd í Toronto
Djúpið, kvikmynd Baltasars Kormáks, verður heimsfrumsýnd á
alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni
í Toronto í september. Myndin
verður sýnd í flokknum Special
Presentations sem heldur utan
um stærstu myndir hátíðarinnar
eftir kvikmyndagerðarmenn sem
eru leiðandi í fagi sínu í heiminum.
Myndin er innblásin af einstöku afreki Guðlaugs Friðþórssonar sem synti í land eftir að
Hellisey VE sökk sex kílómetra
undan Vestmannaeyjum árið
1984. Fjórir vinir Guðlaugs fórust í skipsskaðanum en afrek

T Ó N L E I K A

hans hefur fylgt þjóðinni
síðan. Ólafur Darri Ólafsson
fer með aðalhlutverk myndarinnar sem verður frumsýnd
hér á landi 21. september.
Baltasar Kormákur
er nú staddur í New
Orleans í Bandaríkjunum þar sem tökur
á næstu mynd hans,
2 Guns, fara fram.
Mark Wahlberg og
Denzel Washington
ÓLAFUR
fara með aðalhlutDARRI
verkin í myndinni
ÓLAFSSON
sem er væntanleg á
næsta ári.
- afb

FRUMSÝNIR STÓRMYND Djúpið er sýnd í flokki stórmynda á
alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Toronto í september. Baltasar
Kormákur leikstýrir myndinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Á R S I N S

721<
%(11(77
Í ELDBORGARSAL HÖRPU
FÖSTUDAGINN 10. ÁGÚST

LEIKIÐ Í LONDON Hér gefur að líta skjáskot úr væntanlegu tónlistarmyndbandi söngkonunnar Þórunnar Antoníu þar sem hún

leikur á móti fyrirsætunni og læknanemanum Elmari Johnson.

MYND/NARVI CREATIVE

ELMAR JOHNSON: HÉLT AÐ ÞETTA ÆTTI AÐ VERA SVAKA ÁSTARSENA

Engin kvöð að þykjast
vera ástfanginn af Þórunni
„Við vildum hafa myndbandið
bjart og fallegt og að það fengi
fólk til að dilla sér og brosa. Rauði
þráðurinn er ástfangið par í helgarferð,“ segir söngkonan Þórunn
Antonía Magnúsdóttir um væntanlegt myndband við lag sitt So High.
Upptökur fóru fram í London
fyrir rúmri viku og með útgáfu
þess fylgir hún eftir nýju breiðskífunni, Star-Crossed, sem kom í
verslanir í vikunni. Fyrirsætan og
læknaneminn Elmar Johnson leikur kærasta Þórunnar og var hlutverkið frumraun hans sem leikara. Hann segir reynsluna hafa
verið skemmtilega og lúxus að fá
að dvelja í fimm daga í Lundúnum.
„Þetta var æðislega gaman og
góður hópur. Þau eru algjört fagfólk þannig þetta gat ekki klikkað,“

segir hann og bætir við að tenging hafi myndast auðveldlega milli
hans og Þórunnar. „Það var engin
kvöð að þykjast vera ástfanginn af
henni.“
Elmar og Þórunn kyssast sem
ástfangið par myndbandsins og
segir hann það hafa verið lítið
mál. „Já, við kyssumst en það var
miklu minna en ég bjóst við. Ég
hélt að þetta ætti að vera svaka
ástarsena en það var meira spilað
á einhverja tengingu frekar en líkamlegt aðdráttarafl,“ segir hann.
Narvi Creative, sem er skipað Ellen Loftsdóttur og Þorbirni
Ingasyni, sér um leikstjórn og
framleiðslu og fengu þau Ágúst
Jakobsson, einn reyndasta tökumann landsins, til liðs við sig en
hann hefur skotið myndbönd fyrir

nöfn á borð við Björk, Sigur Rós,
Beck, Johnny Cash og Snoop Dog.
Narvi gerði myndband GusGus við
lagið Over síðastliðið sumar og
hafa tæplega tvær og hálf milljón
manns horft á það á Youtube.
„Við stefnum á fimm milljónir
með þessu,“ segir Ellen hlæjandi
en Narvi annast ýmis verkefni á
sviði tísku og auglýsinga.
„Ég bjó í London í sjö ár og við
vildum fá alþjóðlega tilfinningu
í myndbandið sem Wow Air lét
verða að veruleika,” segir Þórunn
stödd í Los Angeles við upptökur
með hljómsveitinni Thenewno2
en hún syngur í þremur lögum á
nýrri plötu þeirra. Aðrir gestasöngvarar eru RZA, Regina Spector, Ben Harper og Holly Marilyn.
hallfridur@frettabladid.is

Opna öfluga vefsíðu um tónlist
ÖRFÁIR
MIÐAR
LAUSIR!

HVAR VERÐUR ÞÚ 10. ÁGÚST?
MIÐASALA Í MIÐASÖLU HÖRPU, Á HARPA.IS, MIÐI.IS OG Í SÍMA 528 5050.

S HELGASON
steinsmíði síðan 1953

SKEMMUVEGI 48 200 KÓPAVOGUR SÍMI:557 6677

WWW.SHELGASON.IS

„Mér fannst eitthvað vanta til að skrásetja þessa
íslensku tónlistarsenu sem er í gangi og hefur verið
mjög öflug síðustu ár,“ segir tónlistarspekingurinn
Ólafur Halldór Ólafsson, betur þekktur sem Óli Dóri.
Hann hefur sett á laggirnar vefsíðuna straum.is sem
verður með virka og daglega tónlistarumfjöllun.
Óli Dóri er ritstjóri síðunnar og hefur áralanga
reynslu af kynningu nýrra og ferskra tóna í útvarpsþætti sínum Straumi, sem er á dagskrá X-ins 97,7 á
mánudagskvöldum milli klukkan tíu og tólf. „Ég hef
verið með þáttinn í sex ár með hléum og hann hefur
gengið mjög vel,“ segir hann en heimasíðan er ákveðið framhald af góðri umfjöllun Straums.
Vefsíðan fór af stað um helgina og standa Ernir
Eyjólfsson ljósmyndari, Jón Örn Loðmfjörð, sem sér
um forritun, og Davíð Roach Gunnarsson greinahöfundur að síðunni ásamt ritstjóranum og eru fleiri
pennar að bætast í hópinn.
Umfjölluninn verður alhliða og lýtur bæði að
íslenskri og erlendri tónlist í formi kynninga, ritaðra
viðtala og myndbandsviðtala.

STRAUMUR Óli Dóri, stjórnandi útvarpsþáttarins Straums á
X-inu 97,7, ritstýrir virkri og daglegri tónlistarumfjöllun á nýju
vefsíðunni straum.is.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

„Við ætlum að reyna að hafa vikuleg myndbandsviðtöl og erum búnir að taka eitt við Skúla mennska. Við
heimsóttum hann í aukavinnuna en hann er pylsusali,
sem er mjög skemmtilegt. Við ætlum líka að reyna að
sýna daglegt líf fólks sem er í þessum geira,“ segir
Óli Dóri.
- hþt
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

FRÉTTIR AF FÓLKI
Í sund með fjölskyldunni
Leikkonan Jennifer Connelly er
stödd hér á landi að leika í kvikmyndinni Noah, eins og fram hefur
komið í Fréttablaðinu. Hún er hér
ásamt eiginmanni sínum, leikaranum Paul Bettany, og sonum þeirra.
Þau skelltu sér í sund í vikunni
þegar sólin skein á höfuðborgarbúa
og varð laugin úti á
Seltjarnarnesi fyrir
valinu. Þau fóru
þó ekki til að
liggja í sólbaði
heldur skelltu
sér í rennibrautina ásamt
íslenskum
börnum sem
höfðu ekki
hugmynd um
að þau væru
að renna
sér með
Hollywoodstjörnum.

Óttast um útgerðarmenn
Hrollur fór um marga sem bera
hag útgerðarinnar fyrir brjósti þegar
listi yfir mestu skattgreiðendur
landsins barst frá Ríkisskattstjóra í
gærmorgun. Aldrei þessu vant var
útgerðarmenn hvergi að finna á
listanum og menn gátu ekki annað
en velt fyrir sér hvort fyrirætlanir
stjórnvalda í fyrra um fyrningu
aflaheimilda hefðu komið svona
skelfilega illa við sjávarútveginn að
kvótakóngarnir og -drottningarnar
væru nú á vonarvöl. Svo reyndist
þó ekki vera, því að skattstjórinn
hafði einfaldlega sent úr rangan
lista án alls landsbyggðafólks.
Þegar listinn var færður í samt lag
mátti vitanlega finna á honum
gamalkunn nöfn
Guðbjargar
Matthíasdóttur úr
Eyjum og
Samherjafrænda.
- afb, sh

Mest lesið
1 Veiddi stærsta fisk sem veiðst
hefur á stöng í N-Ameríku
2 Bæjarins Bezta torg opnar
3 Hæstiréttur að búa til nýja
meginreglu?
4 Forseti Argentínu afboðar
komu sína á Ólympíuleikana
5 Umdeildar umferðareyjar
teknar niður

nýjar vörur frá

Boltinn
á Xinu 977

– alla virka daga
kl. 11 - 12

VÍSIR

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

LÍFIÐ

Meiri Vísir.

UMRÆÐAN

