Driscolls Jarðarber
J
250 g askja

229 kr..
2
SKOÐUN Guðlaugur Þór Þórðarson
segist sakaður um bull í ofsafengnum
skrifum. 20

LÍFIÐ Hálfíslenskar systur reka eigið
kvikmyndafyrirtæki í Svíþjóð og
vegnar vel. 42

SPORT Þorvaldur Árnason man ekki
eftir því að hafa dæmt í Vesturbænum. 38
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Olíufélögin treg til að lækka
Framkvæmdastjóri FÍB segir olíufélögin bíða í lengstu lög með að lækka eldsneytisverð. Skeljungur lækkaði
verð eftir að Fréttablaðið spurðist fyrir um svigrúm til verðlækkana. Hin olíufélögin eltu.
SAMKEPPNISMÁL Íslensk olíufélög

bíða yfirleitt þar til eitthvert
hinna félaganna lækkar olíuverð
þó fullt tilefni geti hafa verið til
lækkana um nokkra hríð, segir
Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda.
„Aðhaldið virðist ekki alveg
koma sem skyldi í innbyrðis baráttu milli félaganna. Þetta er auðvitað fákeppnismarkaður svo
aðhaldið þarf stundum að koma

Furðuleg afstaða
„Þöggun um samfélagsmein kann
ekki góðri lukku að stýra,“ segir
varaformaður Blaðamannafélags
Íslands um bréf lögreglustjórans
í Vestmannaeyjum sem vill ekki
að fjölmiðlar fái upplýsingar um
kynferðisbrot á Þjóðhátíð. 2

Ég var akkúrat að
vinna í lækkun þegar
þú hringdir.“
Heiðar Örn Gunnlaugsson, innkaupastjóri eldsneytis hjá Skeljungi

utan frá,“ segir Runólfur og bendir
á að fyrir hverja krónu sem álagning á eldsneyti hækkar fáist 350
milljónir króna úr vasa neytenda.
Í gær hafði verð á bensíni haldist óbreytt frá 9. júní en á sama

tímabili hafði verð á Brent-hráolíu lækkað um 8,5 prósent.
Þá hafði verð á dísilolíu haldist óbreytt frá 20. júní. Eftir að
Fréttablaðið fór að spyrjast fyrir
um hvort tilefni væri til verðlækkana hjá Skeljungi rétt fyrir
hádegi í gær lækkaði olíufélagið
verð á bensíni um fjórar krónur
og dísilolíu um sex krónur. Hin
olíufélögin fylgdu í kjölfarið og
lækkuðu eldsneytisverð til jafns
við Skeljung.
- ih / sjá síðu 8

Þetta er
auðvitað
fákeppnismarkaður svo
aðhaldið þarf
stundum að
koma utan
frá.“
Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri
Félags íslenskra bifreiðaeigenda

Stefna á Akureyri Fiskistofa
flytur úr Hafnarfirði til Akureyrar um
áramótin. Núverandi starfsmenn hafa
val um starfsstöð segir ráðuneytið. 4
Aldraðir dagforeldrar Ekkert
aldurshámark er sett á starfandi dagforeldra og eru nokkrir þeirra komnir
yfir sjötugt. Félag dagforeldra hefur
áhyggjur af þessu. 6

Skjótari rannsókn Lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins ætlar
að breyta verklagi við meðferð
kynferðisbrota og stytta rannsóknartímann. 8

18
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Manolo Blahnik
er einn
vinsælasti skóhönnu
ður
samtímans.
Nú
hafið framleiðsl hefur hann
u á afar
ar
fallegum kvenveskj
um.
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Yngsti sonur
Karólínu
prinsessu af
Mónakó
kvæntist sinni
heit
heittelskuðu um
síðustu helgi
síðust
í borgaraleg
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LÆRÐI AÐ
Á YOUTUB SAUMA
E

ÆTLA LANGT
Guðjón Geir
félagi við Róbert
Geirsson stofnað
i fatamerkið
um mitt síðasta Ómar Elmarsson fyrir
Inklaw Clothing
tveimur árum. Ð
ár og nú situr
KYNNINGARBLA
í
Anton Birkir
Merkið náði
Sigfússon gekk Guðjón við saumav
miklu flugi
f
élina frá
nýlega til liðs
við þá félaga morgni til kvölds.
kvöld
og ætla þeir
sér la
langt.

„Við Róbert
höfðum báðir
í fataverslun
unnið
um;
Herragarðinum ég í Blend og
og hann í Zöru.
Við vorum
því
geiranum en vel kunnugir fatafannst vanta
stráka. Við
horfðum mikið föt á
unnar úti í
til tískheimi og til
þess sem
við sáum á
netinu
ekki geta fengið en fannst við
það hér heima
heima.
Það varð til
þe
ð

FÍNNI GÖTUTÍSKA
Guðjón sækir
helst
blástur í hipphoppið.inn„Ég
myndi lýsa þessu
sem
fínni hipphopp-sk
hi h
otnum
ö

LÍF OG FJÖR Mikil stemning var í dalnum í gær þegar heimamenn í Eyjum kepptu um besta stæðið fyrir hvíta tjaldið sitt. Keppnin er hluti af hinni árlegu Þjóðhátíð
sem sett verður á föstudaginn. Starfsmenn og aðrir sjálfboðaliðar hátíðarinnar fengu tveggja mínútna forskot á aðra í kapphlaupinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR PÉTUR FRIÐRIKSSON

Þjóðgarðsvörður andmælir gagnrýni forstöðumanns Náttúruminjastofnunar:

Segir ásýnd þjóðgarðsins spillt
NÁTTÚRUVERND „Það sem Hilmar
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Malmquist setur fram í grein sinni
og í viðtali við Fréttablaðið í gær
er þvættingur,“ segir Ólafur Örn
Haraldsson, þjóðgarðsvörður á
Þingvöllum.
Ólafur vísar til aðsendrar
greinar Hilmars, forstöðumanns
Náttúruminjastofnunar Íslands,
sem birt var í Fréttablaðinu í
gær. Þar segir Hilmar að skólpvatn sytri úr þróm út í umhverfið
og í Þingvallavatn. Hann lagði til
að gestir sem heimsækja garðinn
létti á sér áður.
„Hann hefur ekkert fyrir sér
í þessu og engar upplýsingar til
að styðja sitt mál,“ segir Ólafur
sem kveður málflutning Hilmars
spilla ásýnd þjóðgarðsins.

Ólafur segir
að þjóðgarðurinn hafi verið í
forystu um að
bæta frárennslismál við Þingvallavatn.
„ Ekki bara
hjá okkur heldHILMAR J.
ur við allt vatnMALMQUIST
ið. Við höfum
hvatt til þess
að það væri allt lagfært og haft
forystu um að fá sveitarfélögin
til að taka á þessum málum hjá
sumarbústöðum,“ segir Ólafur og
bætir við að allt annað frárennsli
í þjóðgarðinum sé keyrt í burtu
sem kosti magar milljónir króna.
Ólafur segir að þær upplýsing-

Maður
segir ekki
fólki að fara á
klósettið áður
en það fer í
ferðalag.
Ólafur Örn Haraldsson, þjóðgarðsvörður á Þingvöllum.

ar sem Hilmar byggi grein sína
á séu margra ára gamlar. „Hann
hefur engar mælingar hjá sér og
veit ekkert hversu mikið kemur
inn eða fer út.“
fbj / sjá síðu 4
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Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum krafðist þagnar um kynferðisbrot á Þjóðhátíð í bréfi til viðbragðsaðila:

Segir afstöðuna þöggun um samfélagsmein
SAMFÉLAG „Furðuleg afstaða. Þögn

Austan gola eða kaldi á landinu, bjart
með köflum og skúrir á stöku stað
síðdegis. Þeir sem verða snemma í því
og fara til Vestmannaeyja á morgun fá
óblíðar móttökur því þar verður allhvass
vindur og rigning af og til.

SJÁ SÍÐU 24

og þöggun um samfélagsmein
kann ekki góðri lukku að stýra,“
segir Óli Kristján Ármannsson,
varaformaður Blaðamannafélags
Íslands, um bréf Páleyjar Borgþórsdóttur, lögreglustjóra í Vestmannaeyjum, sem hún sendi til
allra viðbragðsaðila.
Í bréfinu brýnir hún fyrir þeim
að upplýsa fjölmiðla ekki um
hugsanleg kynferðisbrot á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Páley
leggur til að allir gæslumenn,

starfsmenn neyðarmóttöku, heilbrigðisstarfsmenn, sjúkraflutningsmenn og allir sem komi að
þessum brotum svari fjölmiðlum
á þá leið að engin heimild sé til
þess að veita slíkar upplýsingar.
„Fjölmiðlar hafa mikilvægu
hlutverki að gegna í almennri
þjóðfélagsumræðu og við að þoka
hlutunum til betri vegar. Afstaða
sem þessi lýsir algjöru skilningsleysi á því hlutverki,“ segir Óli
Kristján. Hann er blaðamaður á
Fréttablaðinu.

Páley segir í bréfinu að fjölmiðlar vilji helst fjalla um kynferðisbrot og það sé þungbært
fyrir aðila kynferðisbrots að
málið sé á forsíðum blaðanna.
Jafnframt kemur fram í bréfi
Páleyjar að hún hafi ákveðið, í
samráði við áfallateymi Þjóðhátíðar og félagsþjónustu Vestmannaeyjabæjar að lögreglan
muni ekki veita upplýsingar um
kynferðisbrot til fjölmiðla þessa
helgi frekar en gert er á öðrum
tímum.
- ngy

PÁLEY BORGÞÓRSDÓTTIR Í bréfi lögreglustjóra segir hún að fjölmiðlar vilji
helst fjalla um kynferðisbrot. MYND/AÐSEND

Fá forgang til að reisa
heilsulind í Reykjadal
Bæjarráð Hveragerðisbæjar samþykkti beiðni First ehf. um forgang að byggingarlóð
til byggingar heilsulindar í Ölfusdal. Hugmyndirnar ganga út á byggingu hostels
auk fjölbreyttrar aðstöðu fyrir náttúruböð. Undirbúningur er kominn vel á veg.
SAMFÉLAG „Við erum afskaplega

SLÖKKVISTARF Þessi flugvél slökkviliðsins varpar eldvarnarefni á bálið.
NORDICPHOTOS/AFP

Eldhaf ógnar lífi ferðamanna, heimamanna og skógardýra:

Skógareldar í Suður-Frakklandi
FRAKKLAND Allt að fimm metra hátt eldhaf leikur um skóga í Suður-

Frakklandi nærri borgunum Cannes og Nice. Skógareldarnir eru
afleiðing mikillar hitabylgju, vinda og þurrka sem hafa leikið skóga
á svæðinu grátt. Einnig hafa skógareldar geisað á Spáni sem og víðar
í Suður-Evrópu. Slökkvilið á svæðinu segir í tilkynningu að ástandið
valdi áhyggjum og erfitt sé að koma í veg fyrir fleiri elda.
Þúsundir ferðamanna hafa þurft að yfirgefa sumarhús á svæðinu
sem hefur verið rýmt.
- þea

Ljónaveiðar í Afríku:

Lögreglumál vekur deilur:

Tannlækni
hótað lífláti

Óvopnaður
skotinn í bíl

BANDARÍKIN Lögreglan í Minne-

BANDARÍKIN „Ég gerði ekki einu

sota í Bandaríkjunum rannsakar
nú líflátshótun sem barst tannlækninum Walter Palmer. Frá
þessu greindi Reuters í gær.
Tannlæknirinn vakti reiði
alþjóðasamfélagsins þegar hann
drap Cecil, vinsælt ljón í þjóðgarði í Simbabve, á þriðjudag.
Drápið var ólöglegt en Palmer
segist hafa haldið það löglegt þar
sem hann greiddi þjóðgarðsvörðum fyrir leyfið. Palmer hefur
áður veitt dýr í útrýmingarhættu.
Fjöldi hefur mótmælt drápinu
og þá hafa margir lagt tuskudýr í
ljónslíki við innganginn að tannlæknastofu Palmers.
- þea

sinni neitt,“ voru lokaorð Bandaríkjamannsins Samuel DuBose,
sem lögreglumaður skaut til bana
í Cincinnati nítjánda júlí.
Myndband, tekið úr myndavél
sem var föst við brjóst lögreglumanns, var birt á vefnum í gær.
Þar sést lögreglumaður stöðva
bifreið DuBose og biðja hann um
að koma sér út úr bílnum. Því
næst heyrist í lögreglumanninum
skjóta DuBose, sem lést við skotið. Lögreglumaðurinn sagði yfirmönnum sínum að hann hafi skotið því DuBose hafi ekið af stað og
dregið hann með sér en í myndbandinu sést að það er rangt. - þea

ánægð með áhugann sem aðilar
sýna Hveragerði og höfum beðið
eftir því að einhver sjái möguleika
á frekari uppbyggingu á staðnum,“
segir Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri í Hveragerðisbæ, um nýsamþykkta beiðni frá félaginu First
ehf. um sex mánaða forgang að
byggingarlóð í Ölfusdal til byggingar heilsulindar.
„Hugmyndin samrýmist vel
stefnu bæjarfélagsins um uppbyggingu heilsutengdrar ferðaþjónustu,“
segir Aldís. Bæjarráð Hvergerðis
samþykkti beiðnina á fundi sínum
á dögunum.
„Það er frábært að einstaklingar vilji nýta sér þá sérstöðu sem
Hveragerði hefur,“ segir Aldís sem
vonast til þess að verkefnið verði að
veruleika.
„Svæðið er í beinni sjónlínu frá
Kömbunum og þarna er rosalega
fallegt. Það er búið að gróðursetja
tugþúsundir trjáa og það stefnir allt
í að þetta verði ferðaparadís.“
Ólafur Sigurðsson, markaðs- og
þróunarstjóri First ehf., segir að
félagið hafi um nokkurt skeið unnið
að skoðun á þeim möguleika að setja
upp heilsulind á Íslandi.
„Ölfusdalur þótti álitlegur kostur til að staðsetja slíka starfsemi
og eru margar ástæður fyrir því,“
segir Ólafur og nefnir góða staðsetningu dalsins sem dæmi.
„Hveragerði er í leiðinni á marga
ferðamannastaði og svo er mikið af
fallegum gönguleiðum þarna.“
Nánar ganga hugmyndir First
ehf. út á byggingu 65 herbergja
hostels auk fjölbreyttrar aðstöðu
fyrir náttúruböð.
„Á hostelinu verður gisting ódýr

REYKJADALUR „Svæðið er í beinni sjónlínu frá Kömbunum og þarna er rosalega

fallegt,“ segir Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri Hveragerðisbæjar.

og þarna verða
baðlón með heitu
vatni, leirböð
og gufuböð auk
aðstöðu fyrir viðeigandi slökunarmeðferðir,“ segir
hann.
UndirbúnÓLAFUR
ingsvinna verk- SIGURÐSSON
efnisins er langt
komin og að sögn Ólafs er unnið að
verkefninu í samstarfi við Emblu
verkfræðistofu og nokkra arkitekta.
Ólafur segir að bankar og aðrir
fjármögnunaraðilar hafi tekið vel
í hugmyndirnar og að heildarfjárfesting sé áætluð um það bil einn og
hálfur milljarður.
„Í dag heimsækja 150.000 gestir
dalinn á ári og við reiknum með því
að fá 225.000 gesti á ári til okkar,“

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Það er
frábært að
einstaklingar
vilji nýta sér
þá sérstöðu
sem Hveragerði hefur.
Aldís Hafsteinsdóttir,
bæjarstjóri í Hveragerði

segir Ólafur og bætir við að markhópurinn sé einstaklingar á aldrinum átján til tuttugu og fimm ára.
„Þetta verður unnið í þremur
áföngum. Fyrsti áfanginn snýr að
bílastæðum og þjónustuhúsi sem
mun rísa á svæðinu. Annar áfangi
er böðin og sá þriðji er að byggja
hostelið,“ segir Ólafur sem stefnir
að því að svæðið verði tilbúið í maí
árið 2017.
nadine@frettabladid.is
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Á sjötta tug Íslendinga eru í Los Angeles þar sem Special Olympics fara fram:
30. október í 18 nætur

Frá kr.

139.900

Haustferð fyrir eldri borgara til

Kanarí
Kr. 139.900

Netverð á mann m.v. 2 í íbúð með einu svefnherbergi á Don Diego.
Skógarh
hlíð 18
8 • Sími 595 1000
10
www.heimsfer
erdir.iss

Sigurför fyrir sjálfsmyndina
SAMFÉLAG F immtíu og átta
manna hópur frá Íslandi er
staddur í Los Angeles í Bandaríkjunum þessa dagana í tilefni
af Special Olympics. Í íslenska
hópnum er 41 keppandi í níu
greinum. Special Olympics eru
íþróttaleikar fyrir fólk með
þroskahömlun.
Anna Karólína Vilhjálmsdóttir, framkvæmdastjóri Special Olympics á Íslandi, segir að
keppnin hafi byrjað í fyrradag og hafi haldið áfram í gær.
„Sumir eru að fá gullverðlaun
í fyrsta sinn á ævinni af því að
þeir eru að keppa við jafninga
sína,“ segir hún.
Anna Karólína segir þetta gott
dæmi um það hversu vel mótið
er skipulagt. „Það eru mörg
börn sem fara í gegnum grunnskóla og fá aldrei gullverðlaun.

Í LOS ANGELES Hluti

íslenska
hópsins sem
tekur þátt í
mótinu í Borg
englanna.
AÐSEND MYND

Það eru mörg tilefni til að fagna
þarna úti,“ segir hún.
Að sögn Önnu Karólínu er
meginmarkmið Íslendinganna
að fagna.
„Þau fá verðlaun fyrir fyrsta
til þriðja sætið og svo borða fyrir
4., 5., 6., 7. og 8. og við fögnum

alveg eins mikið þeim sem koma
heim með áttunda sætið,“ segir
Anna Karólína en bætir því við
að gullið sé alltaf vinsælast.
„Þetta er sigurför, ekki síst
fyrir sjálfsmyndina,“ segir Anna
Karólína um ferð Íslendinganna.
- jhh
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SPURNING DAGSINS

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur ákveðið að Fiskistofa starfi á Akureyri frá 1. janúar:

Ráða hóp nýrra starfsmanna á Akureyri
STJÓNSÝSLA Höfuðstöðvar Fiski-

eða í Hafnarfirði. Eyþór segir að
starfsmenn Fiskistofu muni þurfa
að fara í gegnum verkferla hjá
sér. „Hvernig starfsstöðin getur
gengið best í þessari dreifðu
starfsemi. Og líka hvernig samskiptum innan stofnunarinnar
verður háttað miðað við þessa
nýju sviðsmynd.“
Eyþór býst ekki við stórkostlegum breytingum á starfsmannahópnum. „Ég á ekki von á öðru
en að það verði sami venjulegi
stöðugleikinn og verið hefur. Eðli-

leg starfsmannavelta hefur verið
6-11 prósent og ég á bara von á að
það verði í þeim takti. Við erum
núna komin í þá stöðu að það
er enginn sem á það á hættu að
þurfa að flytja norður eða hætta.
Nú geta allir starfað hjá Fiskistofu áfram,“ segir hann. Eyþór
segir að það muni þurfa að ráða
inn töluverðan fjölda á Fiskistofu
á næstunni, því það hafi fækkað í
hópnum. Eðlilegur starfsmannafjöldi, miðað við fulla mönnun, sé
73 til 74.
- jhh

Hilmar J. Malmquist, forstöðumaður Náttúruminjasafns Íslands, vill að þeir sem
ferðast um Gullna hringinn pissi áður en
lagt er af stað. Hann segir skólpvatn sytra úr
þróm Þingvalla og á vatnasvið þjóðgarðsins.

stofu munu flytjast til Akureyrar um næstu áramót.
Eyþór Björnsson fiskistofustjóri mun flytjast til Akureyrar
og starfa þar ásamt starfsmönnum sem þar eru fyrir, öðrum
sem óska eftir flutningi norður á Akureyri og nýjum starfsmönnum sem ráðnir verða. Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir
að starfsmenn Fiskistofu sem nú
starfa í Hafnarfirði muni hafa
val um starfsstöð, á Akureyri

SMÁBÁTUR Frá síðustu könnun hefur
verð lækkað mest hjá N1.

Rangt að skólpvatn
leki í Þingvallavatn

Hilmar, á fólk að taka gullna
bunu fyrir Gullna hringinn?
Já, það er gulls ígildi að gera það.

N1 er með lægsta verðið:

Bátaolía heldur
áfram að lækka
NEYTENDUR Verð á litaðri bátaolíu
heldur áfram að lækka, samkvæmt
mánaðarlegri athugun Landssambands smábátaeigenda.
N1 er áfram með lægsta verðið og
býður nú lítrann á 137,80 krónur.
Það er 4,8 prósenta lækkun frá síðustu verðkönnun.
Þá kemur fram í frétt sambandsins að munur á hæsta og lægsta
verði sé 2,75 prósent.
Frá síðustu könnun hefur verð
lækkað mest hjá N1, eða um 7
krónur.
Sambandið mun halda áfram
verðathugun og hvetur félagsmenn
til að vera á verði varðandi afslætti
sem fyrirtækin bjóða frá því verði
sem hér er birt.
- ngy

Minntist heimsóknar Kalams:

Samúðarkveðja
til Indlands
UTANRÍKISMÁL Ólafur Ragnar

Grímsson, forseti Íslands, sendi
í gær forseta Indlands, Pranab
Mukherjee, samúðarkveðjur frá
sér og íslensku þjóðinni vegna andláts fyrrverandi forseta Indlands,
Abduls Kalam. Þetta kemur fram í
tilkynningu frá forsetaembættinu.
Í kveðjunni minnist Ólafur
Ragnar á heimsókn Kalams til
Íslands árið 2005, sem var fyrsta
heimsókn indversks þjóðhöfðingja
til Íslands og reyndar til Norðurlanda, og þakkaði þá vináttu og
stuðning sem hinn látni forseti
hefði sýnt Íslendingum og samvinnu Íslendinga og Indverja. - jhh

Þjóðgarðsvörður á Þingvöllum segir skrif forstöðumanns Náttúruminjastofnunar
Íslands, þar sem hann segir frárennslismál í þjóðgarðinum í ólagi, þvætting. Ekkert skólpvatn leki út í Þingvallavatn, allt frárennsli sé keyrt í burtu úr garðinum.
NÁTTÚRUVERND „Það sem Hilm-

ar Malmquist setur fram í grein
sinni og í viðtali við Fréttablaðið í
gær er þvættingur,“ segir Ólafur
Örn Haraldsson, þjóðgarðsvörður
á Þingvöllum.
Ólafur vísar þar til aðsendrar
greinar Hilmars, forstöðumanns
Náttúruminjastofnunar Íslands,
sem birtist í Fréttablaðinu í gær,
þar sem hann segir að ráða þurfi
bót á fráveitu skólps við Þingvallavatn. Þar sytri skólpvatn úr
þróm út í umhverfið og í Þingvallavatn. Niturmagn aukist
þannig í vatninu sem kunni að
hafa alvarlegar afleiðingar fyrir
allt lífríki vatnsins og hrein- og
tærleika þess. „Vísbendingar um
þessa þróun í Þingvallavatni eru
því miður nú þegar fyrir hendi,“
skrifaði Hilmar.
Hilmar lagði til að gestir sem
heimsækja garðinn verði hvattir
til að létta á sér heima, á hóteli
eða í skipi áður en þeir mæta.
Ólafur segir málflutning Hilmars spilla ásýnd þjóðgarðsins.
„Hann hefur ekkert fyrir sér í
þessu og engar upplýsingar til að
styðja sitt mál. Það sem er rétt er
að öllu skólpi og frárennsli er ekið
í burtu og fer ekki út í jarðveginn.
Einu staðirnir sem það gerist er á
tjaldsvæðunum þar sem jarðvegurinn er fimm metra þykkur og
þar er fullgildur viðtakari þannig
að það leitar ekkert út í Þingvallavatn,“ segir Ólafur.
Þjóðgarðsvörður bætir við að
allt annað frárennsli í þjóðgarðinum sé keyrt í burtu sem kosti
magar milljónir króna.
Ólafur segir þær upplýsingar
sem Hilmar byggi grein sína á

FERÐAMENN HALDI Í SÉR Ólafur Örn Haraldsson þjóðgarðsvörður á Þingvöllum
segir það aulabrandara að leggja til að gestir Þingvalla létti á sér áður en þeir koma.

FISKISTOFA Ákvörðun ráðherra um að

flytja stofnunina sætti harðri gagnrýni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LANDSBANKINN Höfuðstöðvar við
höfnina vekja deilur.

Umdeildar höfuðstöðvar:

Bankasýsla vill
boða til fundar
STJÓRNSÝSLA Svo kann að fara að
boða þurfi til sérstaks hluthafafundar í Landsbankanum vegna
áforma innan bankans um að
byggja nýjar höfuðstöðvar. Að því
er sagði í kvöldfréttum ríkissjónvarpsins í gær íhugar Bankasýsla
ríkisins nú alvarlega að óska eftir
slíkum hluthafafundi. Bankasýslan fer með 98 prósenta hlut í
Landsbankanum þannig að boðað
verður til hluthafafundar óski
Bankasýslan þess. Vestmannaeyjabær hefur þegar óskað eftir
slíkum fundi en á ekki nema 0,15
prósent í bankanum. Minnst 5
prósent eign þarf til að geta krafist hluthafafundar.
- gar

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

séu margra ára gamlar og ekkert til í þeim. „Hann hefur engar
mælingar hjá sér og veit ekkert
hversu mikið kemur inn eða fer
út.“
Ólafur segir að þjóðgarðurinn
hafi verið í forystu um að bæta
frárennslismál við Þingvallavatn.
„Ekki bara hjá okkur heldur
við allt vatnið. Við höfum hvatt til
þess að það væri allt lagfært og
haft forystu um að fá sveitarfélögin til að taka á þessum málum
hjá sumarbústöðum.“
Ólafur segir tillögu Hilmars um að ferðamenn létti á sér
fyrir komu í garðinn aulabrandara. „Maður segir ekki fólki
að fara á klósettið áður en það
fer í ferðalag. Hilmar er vísindamaður sem við höfum stutt

Hilmar er
vísindamaður
sem við
höfum stutt
mjög rækilega
við bakið á
og svona
aulabrandarar um jafn
alvarlegt mál eru mjög
óviðeigandi.
Ólafur Örn Haraldsson
þjóðgarðsvörður á Þingvöllum.

mjög rækilega við bakið á og
svona aulabrandarar um jafn
alvarlegt mál eru mjög óviðeigandi,“ segir Ólafur að lokum.
fanney@frettabladid.is

Vörurnar teknar úr sölu:

Innkalla sex
fæðubótarefni
NEYTENDUR Matvælastofnun
hefur innkallað sex tegundir af
fæðubótarefnum tafarlaust, að
kröfu heilbrigðisyfirvalda. Efnin
eru ýmist með lyfjavirkni eða
B-flokkaðar af Lyfjastofnun. Þau
geti því fallið undir lyfjalög.
Samkvæmt eiganda Dedicated
hafa vörurnar verið teknar úr sölu
í verslunum en ekki hefur enn
borist dreifingarlisti frá fyrirtækinu. Það var eftir ábendingu frá
Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur
til kollega sinna á Suðurlandi sem
MAST greip til þessara ráða. - ngy

Afganar tilkynntu í gær um dauða Mohammeds Omar, leiðtoga talíbana:
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Áhrif andláts Omars eru óljós
AFGANISTAN Óljóst er hvaða áhrif

fregnir af andláti Mohammeds
Omar, leiðtoga talíbana í Afganistan, hafi á starfsemi talíbana.
Í tilkynningu afgönsku ríkisstjórnarinnar frá því í gær er
greint frá andláti hans. Afganar segja reyndar að Omar hafi
verið látinn í rúmlega tvö ár en
það hafi loks fengist staðfest
núna.
Mohammed Omar var leiðtogi
talíbana í borgarastríðinu sem
hófst eftir brotthvarf sveita
Sovétríkjanna frá Afganistan
árið 1989. Í kjölfar stríðsins tóku
talíbanar völdin í landinu.
Þá var Omar einnig náinn
bandamaður Osama Bin Laden,
fyrrverandi leiðtoga al-Kaída.
Bandalag þeirra leiddi til innrásar Bandaríkjanna og bandamanna þeirra í Afganistan árið

2001 en í kjölfar innrásarinnar
fór Omar í felur.
Philip Mudd, háttsettur starfsmaður leyniþjónustu Bandaríkjanna á árunum í kjölfar árásanna
á Tvíburaturnana 11. september
2001, sagði það að elta Omar hafa
verið líkt og að elta draug.
Lítið er vitað um stjórn Omars
yfir talíbönum. Frá því honum
var steypt af stóli hefur hann
aldrei birst opinberlega og öll
ummæli eignuð honum hafa
aðeins birst í rituðu formi, ekki
með myndskeiði. Því er erfitt að
segja til um hvaða áhrif andlát
hans hafi á starfsemi talíbana.
- þea

LÚMSKUR Einungis tvær myndir eru til
af Mohammed Omar. Þó er ekki fullvíst
að þær séu af honum.
NORDICPHOTOS/GETTY

OSLO / BUBERG
SVEFNPOKI
Þægilegur svefnpoki sem
hægt er að opna og nota
sem sæng eða teppi.
Stærð: 190 x 75 sm.
Þyngd: 1000 gr.
Poki fylgir með.
Vnr. 4715200
Hitaþol svefnpokans
Þægindamörk +15/+25°C
Lágmarkshiti +5°C

OSLO/BURBERG

1.995

Hitaþol svefnpokans
Þægindamörk -5/+10°C
Lágmarkshiti -17°C

SVARTSKOG SVEFNPOKI
Virkilega vandaður svefnpoki á
frábæru verði! Stærð: 225 x
55/85 sm. Má þvo í vél.
Poki fylgir með.
Vnr. 4701300

VELOUR VINDSÆNGUR
Virkilega góðar og vandaðar
vindsængur með velour efni.
Nokkrar stærðir. Vnr. 4733600,
4733200, 4734100,
4735900

Frábært

VERÐ

1.695

7.995
FRÁBÆR SÓLS

TÓLL

Þægindamörk +8/+22°C
Lágmarkshiti 0°C

6.995

AURSKOG

3.495

32%
afsláttur

VERÐ AÐEINS:

Hitaþol svefnpokans

AURSKOG
SVEFNPOKI
Fínn svefnpoki á
frábæru verði!
Stærð: 220 x 50/75 sm.
Þyngd: 1200 gr.
Poki fylgir með.
Vnr. 4713000

VERÐ

VERÐ FRÁ:

SVARTSKOG

MIKIÐ
ÚRVAL AF
SVEFN
POKUM

Frábært

HALDEN
ALDEN SÓLSTÓLL
Traustur og nýtískulegur sólstóll úr stáli og sterkum
striga. Fæst í svörtu, bláu og rauðu. Vnr. 3738500

FULLT VERÐ: 2.959

1.995

PIKNIKSETT
Flott pikniksett fyrir 4. Kemur í
góðu plastboxi. 30 stk. saman
í pakka. Vnr. 179640340

30 STK.

ALLT Í ÚTILEGUNA
OG FERÐALAGIÐ!
MIKIÐ
ÚRVAL AF
TJÖLDUM!

2

PUMPUR
1. 3ja lítra fótpumpa 695
2. Tvívirk HAMMER 3 lítra pumpa 1.395
3. TORANDO 12V rafmagnspumpa 2.495
4. HURRICANE rafmagnspumpa. Gengur fyrir
12V
V og 220V innbyggðri hleðslurafhlöðu 4.995
Vnr. 4736800,, 4735300,, 4736200,, 1930800
V
3

VERÐ FRÁ:

TJÖLD VERÐ FRÁ:

1.995

KUBB VÍKINGASPIL
Sniðugt í ferðalagið,
útileguna eða garðinn.
Frábær skemmtun
fyrir alla fjölskylduna!
Vnr. 24826001

1.495

1

4

TJÖLD
Mikið úrval.
Vnr. X61900160,
4721800, 4720400,
41815002, 4721800
41815002

ÚTILEGUTEPPI

695
FRÁBÆRT FJÖ

ÚTILEGUTEPPI
Flott teppi með vatnsþolnu undirlagi. Frábært í
útileguna, sumarbústaðinn, göngutúrinn eða á
fótboltavöllinn! Vnr. 907-10-1062

25%
afsláttur

LSKYLDUSPIL
VÍKINGASPIL

2.950
ÚTILEGUSTÓLL

SKJÓLTJALD

7.995

MEÐ GLUGGU

1.295

M

STÓLL
BORÐ

2.995

HALDBAKKEN
ÚTILEGUSTÓLL
Ú
Góð
ður útilegustóll með
örmum og glasahaldara.
Hægt að leggja saman.
Vnr. 3761301

2.495

DELUXE SKJÓLTJALD, ÚTILEGUBORÐ OG ÚTILEGUSTÓLL
Sterkt og gott skjóltjald með3 vængjum og gluggum.
Hælar og stangir fylgja með. St. 4,0 x 1,4 m. 7.995
Útileguborð með stillanlegri borðplötu. Stærð: 60 x 80 sm. 2.995
Útilegustóll úr hvítlakkaðri röragrind með einlitu áklæði, fæst í 3 litum 2.495
Vnr. 908-10-1018, 908-10-1017, 41412001

NÚ VERÐ FRÁ:

2.245

FLÍSPONCHO MEÐ HETT
TU
Flott flísponcho með hettu.
Margir litir fáanlegir.
Barnastærð: 2.995 nú 2.245
Fullorðinsstærð: 3.995 nú 2.995
Vnr. 605-11-1011
ÍSGEL

295
ÍSGEL
Íslensk framleiðsla.
Vnr. 4799900

2 STK.
KÆLIKUBBAR

279

www.rumfatalagerinn.is

NÝ SENDING

KÆLIKUBBAR
2 x 400 gr.
Vnr. B07350350

24 LTR.
KÆLIBOX

2.495

KÆLIBOX
Gott 24 lítra kælibox á frábæru
verði. Einnig fæst 24 ltr.
rafmagnskælibox á 6.895
Vnr. Y19197640, Y20100230
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hvað getur það varðað löngu fangelsi fyrir fangavörð að stunda kynlíf
með fanga?
2. Hvar á að reisa stærstu kalkþörungaverksmiðju landsins?
3. Hvert er vinnuheiti kvikmyndar
sem Birgir Örn Steinarsson og Baldvin
Z eru að skrifa handrit að?
SVÖR:

Tvær gasblöðrur birtust í aðflugsstefnu flugvélar á Reykjavíkurflugvelli í gær:

Iðnaðar- og viðskiptaráðherra:

Blöðrur ollu næstum því flugslysi

Frumvarp um
gististaði í haust

SAMFÉLAG Tvær stórar gasblöðrur

STJÓRNMÁL Ragnheiður Elín Árna-

birtust í aðflugsstefnu flugvélar
sem var að koma inn til lendingar á
Reykjavíkurflugvelli um hádegisbil í gær.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú málið og óskaði
eftir aðstoð almennings á Facebook-síðu sinni. Ekki varð árekstur við atvikið.
Í tilkynningu frá lögreglunni
segir að litlu hafi munað að illa
færi og mátti ekki miklu muna að
úr yrði alvarlegt slys.

Talið er líklegt að blöðrunum
hafi verið sleppt í Hljómskálagarðinum.
Þá segir í tilkynningunni að
aðflug sé yfir Hljómskálagarðinn
og að flugvélar fljúgi ansi lágt þar
yfir, eins og oft hafi verið gagnrýnt
af andstæðingum flugvallarins.
„Maður á ekki að gera sér neitt
í hugarlund en það fær þó ekkert
okkur til að ætla að þetta hafi verið
viljaverk,“ segir Þórir Ingvarsson,
upplýsingafulltrúi lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu.
- ngy

REYKJAVÍKURFLUGVÖLLUR Talið er
líklegt að blöðrunum hafi verið sleppt í
Hljómskálagarðinum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

dóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra lagði fram sextán lagafrumvörp og eina þingsályktunartillögu
á liðnu þingi. Þetta segir í tilkynningu frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu.
Alls samþykkti þingið 13 frumvarpanna og þingsályktunartillöguna. Eitt þeirra frumvarpa sem
ekki náðu fram að ganga verður
lagt aftur fram á næsta þingi sem
hluti af heildarendurskoðun laga
um gististaði.
- ngy

1. Allt að fjögurra ára fangelsi. 2. Súðavík.
3. Contalgin-börnin.

Áhyggjur af dagforeldrum
sem komnir eru yfir sjötugt
Ekkert aldurshámark er sett á starfandi dagforeldra og eru nokkrir þeirra komnir yfir sjötugt. Félag dagforeldra hefur áhyggjur af þessu og vill breyttar reglur. Í tólf sveitarfélögum er ekkert eftirlit með dagforeldrum.
SÉGOLÈNE ROYAL Kynnti sér starfsemi
jarðfyrirtækja á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Orkuráðherra Frakklands á Íslandi:

Skoðaði Carbon
Recycling í gær
ORKUMÁL Ségolène Royal, orku- og

umhverfisráðherra Frakklands,
heimsótti í gær verksmiðju Carbon
Recycling International í Svartsengi, í fylgd Ragnheiðar Elínar
Árnadóttur, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, og föruneytis þeirra.
Royal hefur undanfarna daga
kynnt sér starfsemi fyrirtækja á
Íslandi sem vinna að hagnýtingu
jarðhita og annarra hreinna orkugjafa, í boði utanríkis- og iðnaðarráðherra.
Verksmiðjan er sú fyrsta sinnar
tegundar í heiminum þar sem koltvísýringur er hagnýttur til framleiðslu á fljótandi eldsneyti. - ngy

SAMGÖNGUR

Strætóferðir um helgina
Á frídegi verslunarmanna, mánudaginn 3. ágúst, mun Strætó keyra á
sunnudagsáætlun. Hefðbundinn akstur
verður aðra daga um verslunarmannahelgina. Sérstakar aukaferðir verða
milli Mjóddarinnar og Landeyjahafnar
frá deginum í dag og fram á mánudag.
Fargjaldið í þær ferðir er 4.000 krónur
en ekki er hægt að panta sæti.

ATVINNUMÁL Engin lög hafa verið sett um
daggæslu barna í heimahúsum. Ein reglugerð
um málaflokkinn hefur verið sett samkvæmt
ákvæði í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga. Þetta kemur fram í skýrslu starfshóps á
vegum menntamálaráðherra um leikskóla að
loknu fæðingarorlofi.
Í skýrslunni kemur fram að í reglugerð
um daggæslu í heimahúsi sé ekki getið um
hámarksaldur til að starfa sem dagforeldri en
við 65 ára aldur er leyfi aðeins veitt til eins
árs í senn. Barnavist, félag dagforeldra, hefur
áhyggjur af því að í hópi dagforeldra eru einstaklingar komnir yfir sjötugt og telur að setja
ætti í lög eða reglugerð ákvæði um hámarksaldur dagforeldra.
Guðný Ólafsdóttir, talsmaður Barnavistar
félags dagsforeldra, telur að það séu á bilinu
fimm til tíu dagforeldrar starfandi í Reykjavík
sem eru komnir yfir sjötugt. „En það eru fleiri
sem eru komnir yfir 65. Þá hækkar talan eitthvað,“ segir hún.
Guðný segir að reglugerðin um dagforeldra hafi verið endurnýjuð fyrir um það bil
tíu árum og það sé virkilega kominn tími á
endurbætur á henni, meðal annars um starfsaldur og til að árétta ýmis önnur ákvæði.
„Það eru til reglur um að þú þurfir að vera
orðinn tvítugur til þess að mega starfa sem
dagforeldri. Og okkur finnst ekkert rangt við
það að hafa reglur hinum megin líka,“ segir
Guðný og bætir því við að það sé ekki sjálfgefið að dagforeldri komið yfir sjötugt geti
starfað eitt síns liðs. „Ég veit að þeir eru misjafnir og sumir geta verið eldhressir. En það
aukast líkurnar á því að eitthvað gerist eftir
því sem við eldumst. Það er bara alveg eins
og í öðrum störfum.“ Guðný segir að á höfuðborgarsvæðinu vanti dagforeldra miðsvæðis

Jarðvegsþjappa
og steinsög
149.9m.0VS0K

Oleo Mac 16”
16
Steinsög 5HP
St
Vagn fáanlegur
sér kr. 129.900
með vsk.

210.9m.0VS0K
PC 1442 Shatal
jarðvegsþjappa
Stærð plötu: 400 x 550 mm
Þyngd: 80 kg
Mótor: Honda bensín 5,5 hö
Miðflóttaafl á plötu: 1400 kg
Mesti hraði áfram: 26 m/mín
Víbratíðni: 93 Hz
(fleiri stærðir á lager)

Kletthálsi 7, Reykjavík
Fuglavík 18, Reykjanesbæ

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Á RÓLÓVELLI Talsmaður Félags dagforeldra segir að á bilinu
fimm til tíu dagforeldrar í Reykjavík séu
yfir sjötugu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ

og í Vesturbænum. Ekki í úthverfunum.
Í skýrslu starfshópsins kemur einnig fram
að í tólf sveitarfélögum á landinu sé eftirliti með dagforeldrum ekki sinnt. Það eru
smá sveitarfélög. „Þetta sló okkur svolítið,“
segir Björk Óttarsdóttir, formaður starfshópsins. Hún tekur þó fram að í sumum þessara
sveitarfélaga séu ekki starfandi dagforeldrar
og börnin fari því beint á leikskóla eftir fæðingarorlof.
Í skýrslunni kemur líka fram að starfshópurinn lét gera könnun um skipulag og
kostnað sveitarfélaga vegna dagforeldra sem
lögð var fyrir sveitarfélög haustið 2014. Þar
kemur fram að 81% landsmanna býr í þeim 15
sveitarfélögum sem sinna eftirliti þrisvar á ári

Ég veit að þeir eru misjafnir og
sumir geta verið eldhressir. En það
aukast líkurnar á því að eitthvað
gerist eftir því sem við eldumst.
Guðný Ólafsdóttir, talsmaður Barnavistar.

eða oftar. Einungis 3% landsmanna búa í þeim
12 sveitarfélögum sem segjast aldrei sinna
þessu eftirliti. Umsjón með daggæslu í heimahúsi heyrir undir fræðslusvið í þeim sveitarfélögum þar sem langflestir íbúar landsins eru
búsettir. Í öðrum sveitarfélögum sér félagsþjónustan um þennan málaflokk.
jonhakon@frettabladid.is

Flóttamenn reyna að komast til Bretlands í gegnum Ermarsundsgöngin:

Níu hafa látist það sem af er ári
FRAKKLAND Franska lögreglan
sendi liðsauka að Ermarsundsgöngunum í gær til að stemma
stigu við fjölda flóttamanna sem
reyna að komast til Bretlands um
göngin.
Níu flóttamenn sem hafa reynt
að komast til Bretlands gegnum
Ermarsundsgöngin hafa látist það
sem af er ári. Síðasti flóttamaðurinn sem bættist í hóp hinna látnu
var súdanskur maður á þrítugsaldri sem varð fyrir flutningabíl
þegar hann reyndi að komast inn
í göngin. Talið er að allt að 37.000
flóttamenn hafi gert tilraun til
þess að komast yfir til Bretlands
á árinu.
„Þetta ótrúlega flóttamannaástand hefur dramatískar afleiðingar. Ástandið í Calais endurspeglar ágreininginn og kreppuna
sem eru nú að slíta í sundur samfélög sums staðar í heiminum,“
sagði Bernard Cazeneuve, innanríkisráðherra Frakklands, við
blaðamenn í gær.
Flóttamenn sem breska ríkisútvarpið, BBC, náði tali af sögðu
það líklegast til árangurs að ráð-

UMFERÐARTEPPA Langar biðraðir myndast nú við Ermarsundsgöng vegna mikils

eftirlits.

ast að göngunum í stórum hópum,
allt að 400 í einu.
Öryggisgæsla við göngin hefur
verið stórefld upp á síðkastið. Girðingar hafa verið reistar og eftir-

NORDICPHOTOS/AFP

lit með bílum sem ætla um göngin
verið eflt. Eftirlitið hefur valdið því
að biðraðir með allt að 3.600 bílum
hafa myndast. Þá hafa flóttamenn
klippt göt á girðingarnar.
- þea

30%
AFSLÁTTU

Vindsængur
185x76x22 cm
190x137x22 cm

AF ÖLLUM ÚTILEGUVÖRUM

TIL 10. ÁGÚST

R

Útilegustóll

Kælibox,
2 í pk.
10 l.
24 l.
Verð frá

1.399


Hamar og
g hælar

414

Kælikubbar
2 í pk.



verð áður

207



verð áður





345

1.749





verð áður

Kælitaska
með kubbi

Tjald pop up
2 manna

699

4.899

1.049







Hólf

Kælitöskur
í úrvali

Ruslastandur

verð áður

verð áður

verð áður



Vatnstankur
14 lítra

verð áður

Picnic teppi
m/ plastdúk undir

Verð frá

398 1.209

839

verð áður



Tjaldlukt

Lítill útilegustóll

207



685



verð áður

verð áður

verð áður

Álflöskur og skvísur
margar gerðir

1.749

Líka til fr
f osið

419

verð áður

3.450
verð áður

verð áður

Kælitaska
fyrir kippu

verð áður



Allt vöruúrvalið er fáanlegt í Garðabæ, Holtagörðum, Kringlunni,
Smáralind og Skeifunni. Minna úrval í öðrum verslunum.

14 vasa

2.449





verð áður

825

verð áður



483

1.399





verð áður

verð áður

Regnjakkar
barna

Pumpa
tvívirk

629

11 vasa

1.399

Tjalddýna
na

P
Poncho
regnslá
re

699

Verð frá



verð áður

verð áður

verð áður

895



276

verð áður
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Utanríkisráðherra segir taka lengri tíma en til hafi staðið að draga úr innleiðingarhalla EES-tilskipana:

Gefur lítið fyrir gagnrýni á Evrópustefnu
STJÓRNMÁL „Ég gef ekkert fyrir

10.000

fara með
Herjólfi til
Vestmannaeyja um verslunarmannahelgina.

það sem Árni Páll Árnason
segir, hann talar svo rosalega
mikið,“ segir Gunnar Bragi
Sveinsson utanríkisráðherra
en formaður Samfylkingarinnar gagnrýndi í Fréttablaðinu í
gær að ríkisstjórnin stæði ekki
við eigin Evrópustefnu sem sett
var fram í mars í fyrra. Innleiðingarhalli EES-tilskipana væri
tvö prósent en átti að vera kominn undir eitt prósent á fyrri
hluta þessa árs. Á sama tíma

ættu engin dómsmál að vera
rekin gegn Íslandi fyrir EFTAdómstólnum vegna seinagangs
við innleiðingar. Nú standa þrjú
slík dómsmál yfir gegn Íslandi.
„Við erum að sýna ákveðinn
árangur en við mættum klárlega
gera betur,“ segir Gunnar Bragi
og bendir á að innleiðingarhallinn hafi verið 3,1 prósent haustið
2014.
„Auðvitað er vont að vera með
mál fyrir EFTA-dómstólnum.
Við stefnum engu að síður að

því að fækka þeim en það tekur
einfaldlega lengri tíma,“ segir
Gunnar Bragi.
Utanríkisráðherra segir
Ísland eiga í mjög góðu samstarfi við önnur Evrópuríki
og nefnir sem dæmi heimsókn
Ségolène Royal, orkumálaráðherra Frakklands, til landsins í
vikunni.
- ih
GUNNAR BRAGI Utanríkisráðherra

gefur lítið fyrir ásakanir um stefnuleysi
í Evrópumálum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Talsmaður FÍB segir olíufélögin of
treg til að elta eldsneytislækkanir
Framkvæmdastjóri FÍB segir íslensku olíufélögin bíða í lengstu lög með að lækka eldsneytisverð. Skeljungur lækkaði verð á bensíni og dísilolíu eftir að Fréttablaðið spurðist fyrir um svigrúm til verðlækkana. Hin olíufélögin eltu. Segja sveiflur geta verið miklar milli daga.
VIÐSKIPTI Íslensk olíufélög eru
treg til að lækka eldsneytisverð
og bíða yfirleitt þar til eitthvert
þeirra tekur af skarið og lækkar
olíuverð þó fullt tilefni geti hafa
verið til verðlækkana um nokkra
hríð. Þetta segir Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags
íslenskra bifreiðaeigenda.
„Aðhaldið virðist ekki alveg
koma sem skyldi í innbyrðis baráttu milli félaganna. Þetta er auðvitað fákeppnismarkaður svo aðhaldið þarf stundum að koma utan frá,“
segir Runólfur og bendir á að fyrir
hverja krónu sem álagning hækki
fáist 350 milljónir króna úr vasa
neytenda.
Í gær hafði verð á bensíni haldist óbreytt frá 9. júní en á sama
tímabili hafði verð á Brent-hráolíu lækkað um 8,5 prósent. Þá hafði
verð á dísilolíu haldist óbreytt frá
20. júní. Eftir að Fréttablaðið fór
að spyrjast fyrir um hvort tilefni
væri til verðlækkana hjá Skeljungi
rétt fyrir hádegi í gær lækkaði olíufélagið verð á bensíni um fjórar
krónur og dísilolíu um sex krónur.
Verð á bensíni hafði verið óbreytt

Sveiflurnar geta verið
miklar milli daga svo
maður reynir aðeins að
sjá, hvort sem það er
hækkun eða lækkun.
Heiðar Örn Gunnlaugsson, innkaupastjóri eldsneytis hjá Skeljungi.

Aðhaldið virðist ekki
alveg koma
sem skyldi í
innbyrðis
baráttu milli
félaganna.
Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri
Félags íslenskra bifreiðaeigenda.

hjá Skeljungi frá 6. júní og verð á
dísilolíu frá 16. júlí. Hin olíufélögin
fylgdu í kjölfarið og lækkuðu eldsneytisverð til jafns við Skeljung.
„Ég var akkúrat að vinna í lækkun þegar þú hringdir,“ sagði Heiðar
Örn Gunnlaugsson, innkaupastjóri
eldsneytis hjá Skeljungi, síðdegis í
gær en hann hafði lítið viljað gefa
upp um mögulegar verðlækkanir
fyrr um daginn.
„Það var byrjað að skoða þetta
í gær, svo var ég bara að reikna
þetta út í morgun,“ segir Heiðar
spurður út í hvort verðlækkunin
hafi haft langan aðdraganda.
Þau svör fengust frá hinum olíu-

Heitasta

félögunum að ástæða lækkunarinnar væri lækkun eldsneytisverðs hjá
Skeljungi.
Runólfur segir að svigrúm hafi
verið til verðlækkunar um talsverða hríð enda hafði verð á dísilolíu í Danmörku lækkað um ríflega
9 krónur í júlí og verð á bensíni um
annað eins.
Heiðar segir að Skeljungur
vilji helst ekki breyta verði of oft.
„Sveiflurnar geta verið miklar
milli daga svo maður reynir aðeins
að sjá, hvort sem það er hækkun
eða lækkun,“ segir hann.
Runólfur segir að á Íslandi ætti
markaðsumhverfið að vera líkt

LÍTRINN LÆKKAÐUR Skeljungur lækkaði eldsneytisverð í gær eftir að Fréttablaðið

spurðist fyrir um hvort tilefni hefði verið til verðlækkana.

því sem gerist í Danmörku en þar
fylgi eldsneytisverð breytingum á
heimsmarkaðsverði mun betur en
hér á landi.
„Í sjálfu sér ættu að gilda alveg
sömu lögmál hér af því að íslensku

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

olíufélögin eru að kaupa stærstan
hluta af sínu eldsneyti frá erlendum
olíufélögum sem eiga birgðirnar
hér heima og er því keypt á gengi
hvers dags,“ segir Runólfur.
ingvar@frettabladid.is

Dell mælir með Windows

an

í skólanum
STUÐNINGUR Þetta fólk krefst þess að ríkið hætti að styðja kvenheilbrigðisstofn-

unina Planned Parenthood.

NORDICPHOTOS/AFP

Repúblikanar berjast gegn kvenheilbrigðisstofnun:

Vilja skera á stuðning
BANDARÍKIN Öldungadeild Banda-

Skoðaðu úrvalið af ﬂoum
DELL tölvum á vefnum okkar,
verð frá 69.990 kr.

advania.is/skoli
is/skoli
Guðrúnartúni 10, Reykjavík og Tryggvabraut
gvabraut 10,
10 Akureyri
Opið mánudaga til föstudaga frá 8 til 17

ríkjaþings mun í ágúst kjósa um
hvort ríkisstjórnin eigi að hætta
að styrkja einkareknu heilbrigðisstofnunina Planned Parenthood
um 500 milljónir Bandaríkjadala
á ári. Frumvarpið kemur frá fjórum repúblikönum.
Planned Parenthood veitir
konum ýmiss konar heilbrigðisþjónustu á borð við leit að brjóstakrabbameini, getnaðarvarnir og
fóstureyðingar. Stofnunin framkvæmir fleiri fóstureyðingar í Bandaríkjunum en nokkur
önnur. Talið er að ef ríkið hætti að
styrkja hana fari hún á hausinn.
Frumvarpið kemur í kjölfar
leka þriggja myndskeiða þar sem
háttsettir stjórnendur Planned

Parenthood ræða ólöglega sölu
fósturvefs. Flutningsmenn frumvarpsins segja að ríkisstjórnin
geti ekki stutt slíka starfsemi.
Stofnunin hefur þó lýst því yfir að
ekkert misjafnt hafi átt sér stað.
Repúblikanar hafa nauman
meirihluta í öldungadeildinni,
54 þingmenn af 100, og eru flestir þeirra andvígir fóstureyðingum. 60 þingmenn þarf til að ríkið
hætti stuðningnum. Nokkrir
demókratar eru andvígir fóstureyðingum en spurning er hvort
það dugi til.
„Gangi ykkur vel. Við erum
að fást við heilsu bandarískra
kvenna en þau eru að fást við geðbilun,“ sagði Harry Reid, leiðtogi
demókrata á þinginu.
- þea

HLUTI AF BYGMA

30% afsláttur
af ferðavörum

Tjald Riga 2

Tjald Apia 2

Tjald Athina

Tveggja manna, Þyngd 1.7 kg.

Tveggja manna, Þyngd 2.2 kg.

Fjögurra manna, tvö herbergi, Þyngd 8 kg.

3000410

3000411

3000414

2.790 kr.

4.820 kr.

13.930 kr.

Fullt verð: 3.990 kr.

Fullt verð: 6.890 kr.

Fullt verð: 19.900 kr.

Svefnpoki Ibiza

Vindsæng Queen

Rafmagnspumpa

Kælibox Dometic W35

Þyngd 1.7 kg.

152x203x22 cm

Fyrir vindsængur og fl, 220V

12-220V, 56x37,3x45,8 cm

3000420

3900934

3900949

38999286

3.490 kr.

3.490 kr.

3.100 kr.

20.993 kr.

Fullt verð: 4.990 kr.

Fullt verð: 4.990 kr.

Fullt verð: 4.429 kr.

Fullt verð: 29.990 kr.

Með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.
Tilboð gildir ekki af vörum merktum “Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar„ og tilboðsvörum.
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MEIRIHLUTI TILKYNNINGA UM KYNERÐISBROT ER FELLDUR NIÐUR

Vill stytta biðtíma þolenda ofbeldis
Lögreglustjóri ætlar að breyta verklagi við rannsókn og meðferð kynferðisbrota. Rannsóknir sýna að meirihluti tilkynninga er felldur
niður. Sálfræðingar sem sérhæfa sig í áföllum segja að opin og grafísk umræða um kynferðisbrot geti reynst þolendum þungbær og erfið.
Snærós
Sindradóttir
snaeros@frettabladid.is

Skv. upplýsingum frá lögreglunni á
höfuðborgarsvæðinu og Stígamótum

427

400

2015
300

306

annars snúið að því hve hátt hlutfall
kæra eru felldar niður. Árið 2013 var
rannsókn hætt í 52 prósentum tilfella
þegar nauðgun hafði verið kærð til
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þá er ótalið hve oft mál var látið
niður falla hjá ríkissaksóknara.
Samkvæmt rannsókn Hildar
Fjólu Antonsdóttur, mannfræðings
og kynjafræðings, á ferli kynferðisbrota árið 2008 og 2009, kom fram
að af 189 kærum um nauðgun sem
bárust lögreglunni var rannsókn
hætt í 101 skipti. Ýmist vegna formlegra ástæðna, svo sem vegna fyrningar eða af því að ekki var vitað
hver ofbeldismaðurinn var. Einnig
vegna efnislegra ástæðna, svo sem
vegna þess að lögreglu þótti málið
ekki líklegt til sakfellingar. Fjórum
sinnum á tímabilinu var rannsókn
hætt án þess að skýring væri gefin
á því í gögnum málsins.
Af þeim 88 málum sem send voru
til ríkissaksóknara voru 57 mál felld
niður, eða 64 prósent.
Umræðan getur valdið vanlíðan
Þótt kæru sé vísað frá þýðir það
ekki að málinu sé lokið fyrir þolanda. Umræða um kynferðisofbeldi
hefur líklega aldrei verið meiri en
síðustu vikur í kjölfar Beauty Tipsbyltingarinnar svokölluðu. Í hópi
nærri þrjátíu þúsund kvenna á
Facebook fóru konur að segja sögur
sínar af kynferðisofbeldi undir
kassamerkinu #þöggun.
Sjöfn Evertsdóttir og Þóra Sigfríður Einarsdóttir, sálfræðingar
hjá Áfalla- og sálfræðimiðstöðinni,
segja að opnun umræðunnar geti
bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif
á þolendur kynferðisofbeldis. „Við
fögnum sannarlega þeirri miklu
umræðu sem hefur verið. En eðli

2014

2013

2012

200
2011

Kastljós afhjúpar
barnaníðinginn Karl
Vigni Þorsteinsson í
janúar. Í kjölfarið varð
sprenging í tilkynningum um kynferðisbrot
til lögreglunnar.

2010

Alvarleg kynferðisbrot gegn börnum
gerð ófyrnanleg.

2013

● Lögreglan ● Stígamót

2009

Hugtakið nauðgun
kom í fyrsta sinn inn í
almenn hegningarlög.

2011

Kynferðisbrot hjá lögreglu og stígamótum

2008

2007

Beauty Tipsbyltingin. Mikill
fjöldi fólks, aðallega
konur, stígur fram
á netinu og segir
frá kynferðisofbeldi
sem það hefur
orðið fyrir.

2007

Efnið smjörsýra byrjaði
að sjást hér á landi.
Grunur leikur á að efnið
sé byrlað fórnarlömbum
en það er mjög fljótt úr
líkama fólks og því nánast ógreinanlegt þegar
þolandi leitar á sjúkrahús.

2001

Druslugangan
gengin í fyrsta sinn.
Markmið göngunnar
er að senda þau skilaboð að klæðaburður,
ölvunarástand, daður
eða annað réttlæti
ekki nauðgun.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

2006

Neyðarmóttaka
fyrir þolendur kynferðisofbeldis opnuð.

1997

ferðisofbeldis. Mikinn fjölda má meðal annars þakka Beauty Tips-byltingunni.

2005

Kynferðisleg
áreitni sem ekki
er samræði eða
„önnur kynferðismök“ gerð ólögleg.

1993

Aldrei höfðu fleiri leitað á
Neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis en
eftir verslunarmannahelgina
eða 22 konur. Fjórtán þeirra
höfðu verið á útihátíðinni
Eldborg. Hátíðin var aldrei
endurtekin.

DRUSLUGANGAN Meira en tíu þúsund manns gengu niður Skólavörðustíg um síðustu helgi til að standa með þolendum kyn-

2004

1992

Mikill fjöldi felldur niður
Gagnrýni á lögregluna hefur meðal

2003

1989

endur kynferðisbrota eru jafnan í
mjög viðkvæmri
stöðu og hafa oft
ekki forsendur á
þeirri stundu sem
mögulegt er að
tryggja sönnun
að taka afstöðu SIGRÍÐUR BJÖRK
til kæru.“
GUÐJÓNSDÓTTIR
Umræða um
verklag lögreglu hefur verið mikil
síðustu daga. Sigríður Björk segir
að starfshópurinn sé ekki svar við
umræðunni. Vinna í honum hafi
verið byrjuð fyrr. „Ég legg ríka
áherslu á að þessi mál séu í lagi.
Að skoða það hvernig við rannsökum þessi mál og vinnum úr þeim er
lykilatriði.“

2002

Ákvæðum í kynferðisbrotakafla sem náðu áður bara til
annars kynsins var breytt og eiga
nú við bæði kynin.

ÞÓRA SIGFRÍÐUR
EINARSDÓTTIR

2001

ÁR

Stígamót, samtök sem aðstoða þolendur kynferðisofbeldis, stofnuð.
Um 7.000 manns hafa leitað til samtakanna á 25 árum.

SJÖFN
EVERTSDÓTTIR

2000

„Ég vil tryggja skemmri málsmeðferðartíma fyrir þolendur kynferðisbrota,“ segir Sigríður Björk
Guðjónsdóttir, lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu. Hún hefur hafið
vinnu við að setja saman starfshóp
sem á að skoða verklag og viðbrögð
lögreglunnar við kynferðisbrotum.
Meðal annars verður ráðist í skipulagsbreytingar hjá embættinu í
haust þar sem kynferðisbrotadeildin verður sérhæfð sem slík og aðrir
málaflokkar teknir út úr deildinni.
„Starfshópurinn verður í samstarfi
við ríkislögreglustjóra og ríkissaksóknara og verður óskað eftir samstarfi við þá sem koma að þessum málaflokki, svo sem Stígamót,
Landspítalann, réttargæslumenn og
fleiri,“ segir Sigríður.
Á Vísi.is kemur fram að mjög óalgengt sé að lögreglan hefji rannsókn
á kynferðisofbeldi ef kæra þolanda
liggur ekki fyrir.
„Rannsókn mála er eitt og dómsmeðferð annað. Það er þunn lína á
milli þess að taka ráðin af brotaþola
eða aðstoða við að upplýsa mál. Þol-

málsins samkvæmt eru ekki allir
tilbúnir að opna á sína hluti. Það er
gríðarlega mikilvægt að þolendur
fái að ráða og stjórna því hvenær
þeir opna á umræðuna,“ segir Sjöfn.
Hún segir að grafískar lýsingar
af kynferðisofbeldi geta vakið upp
slæmar minningar hjá þolendum.
„Við sem meðferðaraðilar höfum oft
heyrt frásagnir þolenda sem forðast
að lesa blöðin, geta ekki horft á sjónvarpið eða bíómyndir af ótta við að
eitthvað þar veki upp minningarnar. Við þurfum að hafa það í huga að
umræðan getur reynst fólki erfið.
En við viljum ítreka að umræðan er
af hinu góða og hefur meðal annars
stuðlað að því að sífellt fleiri leita
sér aðstoðar, sem er afar mikilvægt.
Áfallastreituröskun algeng
Sjöfn segir að áfallastreituröskun,
sem er geðröskun sem sumt fólk
finnur fyrir til lengri tíma eftir
alvarlegt áfall, sé hvað algengust
hjá þolendum kynferðisofbeldis.
„Um níu prósent þeirra sem lenda í
bílslysi þróa hana með sér en þegar
við erum að tala um kynferðisofbeldi er talan allt að sextíu prósent.“
Undir þetta tekur Þóra. „Áfallastreituröskun er skipt í fjóra flokka.
Fólk endurupplifir atburðinn, það
forðast aðstæður sem geta minnt
það á atburðinn, neikvæð breyting
á hugarfari og líðan og ofurárvekni.
Atburðurinn þarf að vera þess eðlis
að þú óttist um líf þitt eða annarra,
eða kynferðisofbeldi.“
Þá bætir Þóra við: „Það hefur
verið ákveðinn misskilningur í
umræðunni. Þó svo að fólk hafi
orðið fyrir alvarlegu áfalli er ekki
þar með sagt að þú þróir með þér
áfallastreituröskun.“
snaeros@frettabladid.is
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Týnd flugvél kannski fundin:

Auðjöfurinn er vinsælli en aðrir repúblikanar hjá rómönskum en kemst hvergi nærri Hillary Clinton:

Fundu brak á
franskri eyju

Bush sár út í Trump sem nýtur mests fylgis

FRAKKLAND Rannsakað er hvort

BANDARÍKIN Donald Trump nýtur

flugvélarbrak sem fannst á
frönsku eyjunni Réunion í Indlandshafi í gær sé hluti vélar
Malaysia Airlines, MH370, sem
hvarf yfir Indlandshafi í mars
í fyrra. Brakið er hluti af væng
sams konar vélar og MH370.
Flugöryggisstofnun Frakklands segir unnið að því að finna
rannsóknarstofu við hæfi. Búist
er við því að nokkrar vikur taki
að skera úr um hvort brakið sé úr
fyrrnefndri flugvél.
- þea

mests fylgis meðal spænskumælandi kjósenda af þeim sem sækjast eftir útnefningu Repúblikanaflokksins í Bandaríkjunum
til forsetaframboðs að því er ný
könnun Public Policy Polling leiðir í ljós.
Forskot Trumps er ekki mikið.
Alls sögðust 34 prósent spænskumælandi kjósenda geta hugsað sér
að kjósa hann en 31 prósent sagðist
hugsa sér að kjósa Jeb Bush, einn
keppinauta Trumps.

Þá kemst Trump ekki nærri
tölum Hillary Clinton, eins frambjóðenda demókrata, en 61 prósent spænskumælandi kjósenda
sagðist geta hugsað sér að kjósa
hana.
„Það særði mig að heyra einhvern tala á svona grófan máta,“
sagði Jeb Bush á þriðjudagskvöld
í viðtali hjá sjónvarpsstöðinni
MSNBC og vísaði þar til ummæla
Trumps, sem sagði mexíkósk
yfirvöld senda nauðgara og aðra
glæpamenn til Bandaríkjanna.

Donald Trump hefur haldið því
fram frá því ummælin féllu að
hann myndi njóta mikils fylgis
spænskumælandi Bandaríkjamanna.
Athygli vakti að viðtalið
við Bush fór eingöngu fram á
spænsku en Bush talar málið
reiprennandi eftir að hafa flust
sautján ára að aldri til Mexíkó þar
sem hann kenndi börnum ensku. Í
landinu kynntist hann svo eiginkonu sinni, hinni mexíkósku Columba Bush.
- þea

UMDEILDUR Donald Trump mælist
með mest fylgi spænskumælandi kjósenda meðal repúblikana. NORDICPHOTOS/AFP

Formaður segir Tyrki ætla
að ráðast á Kúrda í Sýrlandi
Formaður flokks Kúrda á Tyrkjaþingi gagnrýnir áform um að bola ISIS burt frá landamærunum við Sýrland.
Tyrkir sagðir nota stríðið gegn ISIS til að fela árásir á Kúrda. Kúrdar stýra núna stórum hluta landamæranna.
TYRKLAND „Áætlunin um örugga

HÓTUN Nokkrir flokksmanna Alexis
Tsipras styðja hann ekki. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Forsætisráðherra í viðtali:

Alexis Tsipras
hótar kosningum
GRIKKLAND Alexis Tsipras, for-

sætisráðherra Grikklands, hefur
varað þingmenn Syriza, sem
hann gegnir formennsku í, við
því að mögulega muni hann boða
til annarra kosninga til að losna
við uppreisnarseggi úr flokknum.
Nokkrir flokksmenn kusu gegn
frumvörpum hans sem sett voru
fram til að greiða fyrir viðræðum um nýja neyðaraðstoð fyrir
Grikkland.
Tsipras sagðist neyddur til
að boða til kosninga nyti hann
ekki meirihluta á þinginu í gær.
Hann sagðist enn fremur vilja sjá
neyðaraðstoðarsamning kláraðan
á meðan hann gegndi embætti. - þea

svæðið er ætluð til að stöðva Kúrda
en ekki Íslamska ríkið (ISIS). Tyrkir ættu að vinna með Kúrdum til að
bola Íslamska ríkinu burt,“ sagði
Selahattin Demirtas, formaður
flokks Kúrda á tyrkneska þinginu,
við BBC í gær.
„Aukið samstarf verður nú á
landamærasvæðinu og aukinni
orku verður varið í samstarfið,“
sagði John Kirby, talsmaður utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna,
en Bandaríkjastjórn og ríkisstjórn
Tyrklands vinna nú að áætlun sem
sögð er miða að því að bola Íslamska
ríkinu burt frá landamærum Tyrklands og Sýrlands.
Íslamska ríkið fer nú með völdin á
90 kílómetra landræmu á svæðinu.
Á öðrum hlutum landamæranna
fara YPG, hersveitir verkamannaflokks Kúrda (PYD) í Sýrlandi, með
völdin. YPG hafa nýverið sakað
Tyrki, sem vinna með þeim í baráttunni gegn Íslamska ríkinu, um
að skjóta sig í bakið. Tyrkir blönduðu sér nýverið í baráttuna við
Íslamska ríkið eftir árásir þess á
Tyrkland, meðal annars á bæinn
Suruc, nálægt landamærunum.

Tyrkneska ríkisstjórnin
óttast stofnun
sjálfstæðs
ríkis Kúrda á
svæði sem nú
tilheyrir Sýrlandi.
Selahattin Demirtas, formaður flokks
Kúrda á tyrkneska þinginu.

YPG og PYD eru nátengd Verkamannaflokki Kúrda í Tyrklandi,
PKK, sem Tyrkir gerðu ólöglegan á
sínum tíma. Tyrkir varpa um þessar mundir sprengjum á bæði PKK
og Íslamska ríkið úr lofti en PKK
berjast einnig við Íslamska ríkið.
Tyrkneska ríkisstjórnin lýsti
því yfir í vikunni að árásir PKK á
Tyrki gerðu friðarviðræður milli
aðila ómögulegar, en deilur PKK
og Tyrkja hafa stigmagnast undanfarnar vikur. Tyrkir líta bæði á Íslamska ríkið og PKK sem hryðjuverkasamtök.
„Það er ómögulegt að ræða um

STRÍÐSÁSTAND Þessir liðsmenn hernaðararms Verkamannaflokks Kúrda berjast

gegn óeirðalögreglu í Tyrklandi.

frið við þá sem ógna þjóðaröryggi
okkar og bræðralagi,“ sagði Recep
Tayyip Erdogan, forseti Tyrklands,
um PKK.
„Tyrkneska ríkisstjórnin óttast
stofnun sjálfstæðs ríkis Kúrda á
svæði sem nú tilheyrir Sýrlandi,“

NORDICPHOTOS/AFP

sagði Demirtas. Hann bætti því
við að Erdogan, forseti Tyrklands,
myndi aldrei leyfa því að gerast og
myndi reyna að koma í veg fyrir
stofnun ríkisins. Sama hvað nauðsynlegar aðgerðir kostuðu.
thorgnyr@frettabladid.is

loKsins aftuR sumAr...íS
ÍSinn Sem færiR þéR sumaRið er kOminn aftur. ekTa rjóMaís
Með kókOs,
kókO
óókkOs,
kOs
kO
Os, áStaraLdini,
á
mmangó og súKkulaðIdropUm.
súKkulaðIdrop
Með

HÁTÍÐ Hingað til hafa hindúar sem tilbiðja gyðjuna Gadhimai slátrað hundruðum

þúsunda dýra á fimm ára fresti í Nepal.

NORDICPHOTOS/AFP

Nepalar munu ekki lengur fórna til heiðurs gyðju:

Hlífa 500.000 dýrum
NEPAL Hindúar í Nepal munu ekki

lengur fórna dýrum í tonnavís til
heiðurs gyðjunni Gadhimai á hátíð
sem hefur farið fram á fimm ára
fresti undanfarin 300 ár. Að þessari ákvörðun komst stjórn musteris Gadhimai í Nepal í gær.
„Stundin til að skipta út drápum
og ofbeldi fyrir friðsamlega tilbeiðslu og fögnuð er runnin upp,“
sagði talsmaður musterisins í gær.

Musterið stendur í borginni Bariyarpur, 160 kílómetrum sunnan við
höfuðborgina Katmandú.
Uxum, geitum, kjúklingum og
fleiri dýrum hefur verið slátrað á
undanförnum hátíðum. Á síðustu
hátíð, árið 2014, var um 250.000
dýrum slátrað. Árið 2009 slátruðu
hátíðargestir um 500.000 dýrum
til heiðurs Gadhimai. Flest dýrin
voru afhöfðuð.
- þea

ÍSLENSKA/SIA.IS ENN 74360 06/15

Vegabréfaleikur N1 er
enn í fullum gangi. Mundu
eftir að skila Vegabréfi
N1 fullstimpluðu á næstu
þjónustustöð. Hægt er
að fá stimpil til 16. ágúst.
Dregnir verða út glæsilegir
vinningar í lok sumars.

Það rignir stimpilgjöfum
á N1 í sumar!
Hluti af ferðasumrinu

ASTRO

DEVON

159.990 kr.
199.990 kr.

Tungusvefnsófi. Geymsla undir tungu.
Stærð: 241 x 160 x 86 cm

1.

2.

DEVON
DEVO

4.

Einfaldu og
Einfaldur
traustur svefnsófi.
Blómamunstur eða
Blómam
dökkgrár.
dökkgrá
Stærð: 1151 x 86 x 82 cm

109.9
109.990 kr.
139.990 kr.
139.9

3.

MINO
Hægind
Hægindastóll
með slitsterku g
gráu áklæði.
með
Einnig fáanlegur
fá
brúnu eða gráu PU
leðri.
Stærð: 73 x 73 x 76 cm

5.

6.

1. iittala Kastehelmi diskur, 31,5 cm 8
8.790 kr. iittala Tanssi diskur, 22
cm 5.290 kr. iittala Kartio glas (2 stk.) 2.890 kr. 2. Iittala Tanssi bolli og
undirskál 5.780 kr. 3. iittala Maribowl, vatnsgræn, græn og skógargræn,
15,5 cm 5.190 kr. 6.930 kr. 4. iittala Ultima Thule karafla, 150 cl 14.690 kr.
5. iittala Aalto vasi 17.990 kr. 6. iittala Kastehelmi rain diskur, 10 cm 1.290 kr.

39.990 kr.
54.990 kr.

MANCHESTER
Tungusófi XL. Hægri eða vinstri tunga.
Dökk- eða ljósgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 300 x 160 x 70 cm

MANCHESTER
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga.
Dökk- eða ljósgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 240 x 165 x 70 cm

Reykjavík
Bíldshöfði 20

10 – 18 virka daga
11 – 17 laugardaga
13 – 17 sunnudaga

199.990 kr. 249.990 kr.

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

219.990 kr. 269.990 kr.

www.husgagnahollin.is
558 1100

Þessi hefur verið ófáanlegur í 30
ár. Olíuborin eik á viðarlöppum.
Fæst í fjórum litum. Grár, appelsínugulur, rauður og dökkgrár.
Náðu honum!
Stærð: 77 × 73 × 82 cm

49.990 kr. 59.990 kr.

UMBRIA
Hornsófi með tungu.
Hægri eða vinstri tunga.
Dökk- eða ljósgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 330 × 265 × 78 cm

369.990 kr. 419.990 kr.

Vertu eins og heima hjá þér
Skoðaðu úrvalið í blaðinu okkar
CLEVELAND
Hornsófi með tungu. Hægri eða
vinstri tunga. Dökk- eða ljósgrátt
slitsterkt áklæði.
Aukahlutur á mynd: Hnakkapúði
Stærð: 308 × 140/203 × 81 cm

ABSALON
Hægindastóll með slitsterku
ljósgráu áklæði.
Stærð: 83 × 84 × 86 cm

39.990 kr. 69.990 kr.

159.990 kr. 189.990 kr.

CLEVELAND
Tungusófi. Hægri eða vinstri
tunga. Dökk- eða ljósgrátt
slitsterkt áklæði.
Aukahlutur á mynd: Hnakkapúði
Stærð: 231 × 140 × 81 cm

Vertu eins og
heima hjá þér

99.990 kr. 119.990 kr.

CLEVELAND

Tungusófi. Hægri
eða vinstri tunga.
Dökk- eða ljósgrá
tt slitsterkt áklæði
.
Stærð: 231 × 140
× 81 cm

99.990 kr. 119.9
90 kr.
Reykjavík o Ak

Húsgagnahöllin
50 ára

Eftir hálfrar aldar
farsæla sögu kynnum
verslun með stórauk
við endurnýjaða
og glæsilega
nu
traustið í fimm áratug vöruúrvali. Við þökkum þjóðinn
i samfylgdina og
i. Fagnaðu þessum
einstök kaup.
tímamótum með
okkur og gerðu

Nýtt blað er komið í dreifingu
http://www.youblisher.com/p/1180021-Vertu-eins-og-heima/

16 | FRÉTTIR |

30. júlí 2015 FIMMTUDAGUR

Köntrí og hestar sem flís við rass
Tónlistar- og hestamaðurinn Magnús Kjartansson skaut hesti undir blaðamann Fréttablaðsins sem ótrauður heldur áfram að kynna sér hin
margvíslegu áhugamál landsmanna er snúa að útivist. Með í för var næsta köntrístjarna Íslands, Ómar Axelsson – þaulvanur hestamaður.

Jakob Bjarnar
Grétarsson
jakob@365.is

„Er þetta meistari Maggi Kjartans?“ – „Já, er það blaðamaðurinn?
Sæll.“ – „Margblessaður. Heyrðu,
ég var að hringja í Helga Björns,
hann er í Singapúr þannig að þú
ert næstur á lista. Ég er að skrifa
greinaflokk um alls kyns útivist
og áhugamál landsmanna og það
er komið að hestunum, og …“ – „Já,
neinei.“ – „Ha?“ – „Ég get aldrei
orðið nein varaskeifa fyrir Helga
Björns.“ – „Ehhh, já. Sko, nei, ég
hérna … Þið Helgi eruð náttúrlega
félagar í hestunum, og ég þorði ekki
að hringja í þig beint. Og ætlaði að
koma Krísuvíkurleiðina að þér.“ –
„Núnú, jæja, þú náðir að krafla þig
út úr þessu á einhvern undirfurðulegan hátt. Jújú, ég get svo sem
alveg leyft þér að skreppa á bak.“
Fréttablaðið heldur sínu striki og
þreifar á þeim áhugamálum sem
snúa að útivist og landsmenn stunda
af kappi.
Vel yfir 20 þúsund manns
í hestamennskunni
Hestamennskan er líklega sú sem
á sér dýpstar rætur, þeir sem
eru í hestamennsku eru þar ekki
nema af lífi og sál. Þetta er lífsstíll. Landssamband hestamanna
er þriðja stærsta sérsambandið
innan ÍSÍ, á eftir knattspyrnu
og golfi. Þá er miðað við þá sem
skráðir eru í hestamannafélög, um
17 þúsund manns, en miklu fleiri
stunda hestamennsku án þess að
vera félagsbundnir þannig að fullyrða má að miklu fleiri stundi þetta
sport.
En, hestamennskan er sérkennileg að því leytinu til að þeir sem
halda hesta fara í svokallaða sleppitúra snemma að vori; og senda
hross sín í haga. Einmitt þegar
maður hefði haldið að veðrið væri
þannig að vert sé að ríða út. „Jájá,
þetta er svolítið sérstakt. Á sumrin
eru hrossin mikið til í haga, safna
forða og verða feit og löt,“ segir
Magnús Kjartansson, „þetta er að
verulegu leyti vetraríþrótt.“
En, það þýðir ekki að hestamennska sé ekki stunduð að sumri
til. Síður en svo. Maggi, goðsögn
í lifanda lífi sem einn helsti tónlistarmaður þjóðarinnar í áratugi,
hefur fengist við hestamennsku allt
frá því hann var strákur. Og hann
hefur tekið að sér verkefni fyrir
Íshesta, sem er stærsta fyrirtæki
á sviði hestaferða sem um getur,
og hefur verið lengi. Maggi hefur
verið fararstjóri í slíkum ferðum, farið með hópa ferðamanna á
hestum um hálendi Íslands. Sjálfur heldur hann hesta, á átta hross
og er með þau í hólfi við Sogið,
steinsnar frá óðali sem hann hefur
verið að reisa undanfarin fjögur
ár í Grímsnesinu. Maggi hafði góðfúslega fallist á að gefa blaðamanni
nasasjón; hvað það er sem er svona
heillandi við hestamennskuna. Við
vorum að ræða það hvort ekki væri
rétt að fá einhverja góða til að slást
í för með okkur í stuttan reiðtúr. „Á
ég ekki bara að fá Bó og Geirmund
með?“ spurði Maggi. Jú, það væri
náttúrlega alveg algjört afbragð.
„Já, nei, það eru nú þeir tveir
Íslendingar sem ég myndi síst færa
lappirnar mikið frá jörðu,“ segir
Maggi. „Neinei, ég held að það
sé rétt að fá næstu köntrístjörnu
Íslands með í för. Ómar Axelsson.“
Það steinliggur og ber vel í veiði.
Köntríið *1) og hestamennska fer
saman eins og flís við rass. Og
þegar Maggi byrjar að þylja upp
feril Ómars í hestamennskunni,
framkvæmdastjóri síðasta Landsmóts, tamningamaður hjá Sigurbirni Bárðarsyni hestamanni með
meiru … þá var það slegið.
Magnús hefur „svikið“ Hafnarfjörðinn, hvar hann hefur verið

HESTARNIR KRÓAÐIR AF Það vafðist ekki fyrir Magnúsi og co. að ná hrossunum og beisla. Þarna heldur söngvarinn um annan enda bands sem notað var til að ná hross-

unum en Magnús á mjög góða hesta.

búsettur undanfarna áratugi og er
fluttur upp í Grímsnesið, í námunda
við Kerið, þar sem hann býr ásamt
konu sinni Sirrí, Sigríði Kolbrúnu
Oddsdóttur flugfreyju, eins og blóm
í eggi. Við Ómar fórum í samfloti
á vit Magga í sveitina. Ómar hefur
verið á bólakafi í hestamennsku frá
því hann var drengur í sveit. Og
látið til sín taka á vettvangi hestamennskunnar. Hann útskýrir fyrir
blaðamanni í löngu og ítarlegu máli
ýmis blæbrigði hestamennskunnar,
að hún hafi þróast mjög frá því að
bændur notuðu hestana til að fara
yfir, með fætur út í loftið og kaupstaðalyktin lá í loftinu. Jafnframt
kom á daginn að þeir tveir, hann og
Maggi, eru búnir að stofna köntríhljómsveit: Axel Ó og co. Þar er
valinn maður í hverju rúmi; Sigfús Óttarsson á trommur, Jóhann
Ásmundsson á bassa, Sigurgeir Sigmundsson á gítar og svo þeir tveir.
Sannkallað stórskotalið. Axel ólst
að verulegu leyti upp í Bandaríkjunum, í Texas, og þar fékk hann
köntríið beint í æð.
Trúbrot var í hestamennskunni
Magnús var að smíða pall við hús
sitt, við annan mann, þegar okkur
Axel bar að garði og fengum við
höfðinglegar móttökur, Sirrí reiddi
fram fyllta sveppi og skyrköku
með berjum. Þarna ætlar hljómsveitin að troða upp eftir hálfan
mánuð, bjóða vinum og velunnurum í lautarferð og kynna þeim
nýja íslenska köntrítónlist. Maggi,
sem er með skemmtilegri mönnum,
sögumaður af guðs náð og meðan
hann er að taka til hnakka og beisli
segir hann svo frá að hann, ásamt
öðrum þeim í hinni goðsagnakenndu hljómsveit Trúbrot, hafi
verið heilmikið í hestamennskunni,
þá með Flosa Ólafssyni. Þetta er
kafli sem ekki hefur verið færður
til bókar í tónlistarsögunni. „Ég lít
nú á Flosa sem minn mentor í hestamennskunni.“
Við fórum við svo búið í reit þar
sem Magnús er með hross sín og
króuðum þau af með bandi. Reiturinn er við Sogið og þrisvar á sumri
er mýflugutímabil. Það er núna og
mökkur af flugu, sem sótti í hrossin. Þau voru óróleg vegna flugunnar
en vel gekk þó að ná þeim og beisla.
Svo var stigið á bak.
Á hestbaki er hver maður konungur
Blaðamaður er stirðbusi, nýgræðingur í hestamennskunni og hefur
sárasjaldan komið á hestbak, og það
fer ekkert á milli mála þegar hann

FRÉTTABLAÐIÐ/JAKOB BJARNAR

Hann hefur fengist við það, fyrir Íshesta, að vera fararstjóri
í hestaferðum yfir hálendið og eru það einkum og sér í lagi
erlendar konur sem sækja í slíkar ferðir.
FRÉTTABLAÐIÐ/JAKOB

HESTAMENN OG HLJÓMSVEITARTÖFFARAR Maggi og Axel
eru nú að vinna að plötu sem vonandi verður tilbúin næsta
vetur; en tónlistin er ætluð fyrir hinn gríðarstóra köntrímarkað úti í hinum stóra heimi.
FRÉTTABLAÐIÐ/JAKOB

NÆSTA KÖNTRÍSTJARNA ÍSLANDS Forsöngvari hljómsveitar-

MAGNÚS LEGGUR Á HEST SINN Þrisvar á ári gýs mýflugan

innar Axel Ó og co. á hvítum gæðingi í Grímsnesinu.

upp og það var akkúrat núna.

MAGNÚS KJARTANSSON ER HESTAMAÐUR AF GUÐS NÁÐ

FRÉTTABLAÐIÐ/JAKOB

er að reyna að færa þessa reynslu
til bókar – innanverð læri, rass og
bak eru úr lagi gengin þannig að
nú er erfitt um gang. Hann fékk þó
þægan og þýðan hest undir sig en
söngvarinn og köntrístjarnan Axel
fékk að sjálfsögðu hvítan gæðing.
Svo var farið um sveitir þarna
milli Grímsness og Þingvalla, við
Álftavatn þar sem til dæmis Ólafur
Laufdal veitingamaður er búinn að
koma upp, af miklum myndarbrag,
hóteli og sumarhúsabyggð. Í kvöldsólinni og stórkostlegu veðri. Þarna
var fagurt um að litast og Magnús
kunni skil á hverri þúfu, og er vel
að sér um innviði samfélagsins
eftir að hafa kennt tónfræði þar í
sveitinni í vetur sem leið. Og hestamennskan er kjörin til að kynnast
bændum.
Flótta- og hjarðdýr
Og málin rædd. Blaðamaður er orðinn óhemju ánægður með sig. Þetta
gekk betur en hann hafði þorað að
vona, en frómt frá sagt var hann
hálf skelkaður þegar hann brölti á
bak hesti sínum. Ómar var búinn
að segja honum að aldrei mætti

gleyma því að hestar séu lifandi
skepnur, með sjálfstæðan vilja,
þroska á við tveggja ára barn og
sumir séu meira að segja fól og
geri allt til að koma þeim sem vill
á bak illa. „Hesturinn er flóttadýr
og sá hestur sem kann það ekki er
ekki hestur,“ sagði Magnús spekingslega. Flóttadýr? Hmmm … „En,
þeir eru fyrst og fremst hjarðdýr
þannig að hann er nú ekkert að
fara með þig neitt.“ Og, það fór vel
á með hrossinu og nýgræðingnum,
sem þóttist fljótlega býsna góður á
baki og sljákkaði ekki einu sinni í
sjálfsánægjunni þegar Maggi sagði
að það væri farið tíu sinnum hraðar
yfir á hálendisferðum.
Kvennasport
Þeir fallast fúslega á það, Maggi
og Axel, að það sé partur af því að
vilja vera í hestum að það er töff
að vera á hesti. „Á hestbaki er hver
maður konungur,“ segir Axel. Þó er
það svo að þeir hópar sem Magnús
hefur verið að fara með um hálendið eru svo til alfarið konur. Erlendar konur. Svo virðist að víðast hvar
erlendis sé hestamennska algjört

FRÉTTABLAÐIÐ/JAKOB

kvennasport, ríkra kvenna sport.
Magnús segir vel ganga að fara
með þessa hópa, enda mæti fólk
yfirleitt vel undirbúið og upplýst til
leiks. Öfugt við Íslendingana sem
halda að hestamennskan sé þeim í
blóð borin. Eins og með svo margt
annað, en þetta sé hins vegar mikill
misskilningur.
En, til að gera langa sögu stutta
þá var þessi reiðtúr, nú í vikunni, í
þessum fína félagsskap á þessum
líka fínu hestum Magnúsar, slík
upplifun að það má vel skilja hvers
vegna fólk sækir í að kynnast landi
sínu af hestbaki.
*1) Orðaskýringar. Helsti köntríbolti Íslands, Bo Halldorsson, hefur
skammað blaðamann fyrir íslenska
útfærslu á orðinu country, eða
country and western tónlist. „Fyrir
norðan segja menn kántrí, en í
Memphis Hfj segja menn köntrí,“
segir Bo, og þá er það þannig.

visir.is
Mun ítarlegar er greint frá þessu
hestaævintýri á Vísi.

Þjóðhátíðin
hefst á
Olís

Olís er þátttakandi í Þjóðhátíð
í Vestmannaeyjum og þjóðhátíðarstemningin
er allsráðandi.
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#segðusís
Við hvetjum jafnframt
jaf
alla til að vera
myndaleiknum #segðusís. Fáðu
með í myndaleik
grímu og glaðn
glaðning þegar þú verslar á
Olís og skráðu þig í pottinn á olis.is.
vinningar vikulega og enn
Glæsilegir vinni
glæsilegri aðalvinningar!
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Tölvan segir nei

Á

rlega greina fréttamiðlar frá því að Tryggingastofnun ríkisins þurfi að greiða eða rukka lífeyrisþega
vegna of- eða vangreiddra bóta á árinu. Í síðustu
viku sagði Fréttablaðið frá því að 87 prósent öryrkja
og ellilífeyrisþega hefðu fengið ýmist van- eða
ofgreiddar bætur á síðasta ári og að 6.500 manns skuldi stofnuninni meira en 100 þúsund krónur eftir endurútreikninga. Á
mánudag var svo greint frá því að hluti öryrkja skuldaði yfir
eina milljón króna vegna ofgreidds lífeyris.
Halldór Sævar Guðbergsson,
varaformaður Öryrkjabandalagsins, benti á hið augljósa:
endurrukkanir upp á 100
þúsund krónur eða meira séu
Fanney Birna
högg fyrir fólk sem hafi lágar
Jónsdóttir
framfærslutekjur. „Flestir
örorkuþegar eru að fá 170 til
fanney@frettabladid.is
190 þúsund krónur á mánuði
greiddar frá Tryggingastofnun. Það segir sig sjálft að ef greiða
þarf 100 þúsund krónur eða meira til baka þá kemur það hressilega niður á heimilisbókhaldi hjá fólki.“ Halldór bendir einnig á
að það komi auðvitað á sama hátt illa við fólk að fá vangreiddan
lífeyri – fólk þurfi á þessum peningum að halda.
Sólveig Hjaltadóttir, framkvæmdastjóri samskiptasviðs hjá
Tryggingastofnun, segir að tilvikum þar sem öryrkjar skulda
jafnvel milljónir hafi fjölgað eftir að lögum var breytt þannig
að lífeyrisþegum var gert að sækja rétt sinn hjá lífeyrissjóðum.
Þeir sem ekki hafi áður sótt um lífeyri hjá lífeyrissjóðum eigi
uppsafnaðan rétt sem geti numið nokkrum milljónum sem
greiddar eru í eingreiðslu og valdi skerðingunni. Stundum
berist slíkar eingreiðslur frá lífeyrissjóðum um áramót sem
reiknast síðan sem tekjur yfir allt tekjuárið og valda skerðingu.
Sólveig segir þó einhver frávik eðlileg því allar lífeyrisgreiðslur séu tekjutengdar og tilgangur endurútreikninganna
sé að tryggja að allir fái réttar greiðslur að lokum.
Bergur Þorri Benjamínsson, varaformaður Sjálfsbjargar,
bendir á það í Fréttablaðinu í gær að Tryggingastofnun og
lífeyrissjóðir verði að vinna saman til að koma í veg fyrir að
þetta gerist. „Þetta er að gerast ár eftir ár og það verða allir
jafn hissa,“ segir Bergur. Sólveig segir stofnunina hafa haft
frumkvæði að viðræðum við lífeyrissjóðina um aukin rafræn
samskipti. Hins vegar gangi sú vinna hægt þar sem kerfin séu
flókin en málin séu í vinnslu.
Það er vægast sagt athugavert að það sé regla frekar en
undantekning að örorku- eða ellilífeyrir sé greiddur út með
röngum hætti. Svo röngum að þeir sem standa höllum fæti í
samfélaginu lenda mjög margir í bölvuðu basli á ári hverju til
að leysa úr þessum málum.
Þetta kerfi okkar er flókið. Það er ekkert við það að athuga
að gengið sé úr skugga um að allt sé með felldu, þeir fái réttar
greiðslur sem á því eiga rétt og ef mistök eigi sér stað séu
þau leiðrétt. Það hljómar hins vegar undarlega að 300 þúsund
manna örsamfélag sé búið að koma sér upp svo flóknu bótakerfi að það taki mörg ár á gervihnattaöld að greiða úr villum
sem virðast aðeins komnar upp vegna samskiptaleysis. Samfélag sem vill kenna sig við velferð getur ekki sætt sig við slíkar
skýringar.
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Reisulegt og fallegt 80 fm sumarhús
ásamt 10 fm gestahúsi
Tæplega 2000 fm eignarlóð
Tvö svefnherbergi
Falleg lóð og næg bílastæði
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FRÁ DEGI
TIL DAGS
Ekki líður sá dagur
Ferðamannastraumurinn er gersamlega að fara úr böndunum. Ekki líður
sá dagur þar sem ekki er greint frá
axarsköftum ferðamanna. Í fyrradag
var greint frá bakpokaferðalöngum
sem rifu upp heilu mosaþekjurnar á
Þingvöllum til að einangra tjald sitt.
Í gær var greint frá ferðafólki sem
skildi eftir seyru úr ferðaklósetti á
stæði fyrir fatlaða við Leifsstöð og
síðastliðinn fimmtudag greindi Vísir
frá ferðamönnum sem gengu
örna sinna á Hafnarstéttinni
á Húsavík. Það er spurning
hvort ferðamenn hafi
alltaf verið svona til vansa
eða hvort áhugi fjölmiðla
á hægðum þeirra sé
einfaldlega meiri en
áður?

„Mér er mál“
Heiðrún Lind Marteinsdóttir lögfræðingur tekur líka eftir þessu nýtilfundna
þema meðal fjölmiðla í landinu: „Ég
fæ ekki betur séð en að komin sé góð
glufa í blaðamarkaðinn til að gefa út
sérblað um hægðir útlendinga. Ég tek
því boltann og mun gefa út vikuritið
„Mér er mál“. Sérblöð hafa nú verið
gefin út af minna tilefni,“ skrifar
Heiðrún á Facebook-síðu sína. Tíðin
sem iðulega hefur verið kennd við
gúrkur mun vafalaust víkja fyrir nýju
hugtaki kenndu við það sem
ferðamenn skildu eftir á
landinu ferðamannasumarið 2015.

Lýðræðislegt Stokkhólmsheilkenni
Samkvæmt nýrri skoðanakönnun
Gallup vildu flestir sjá Jón Gnarr og
Katrínu Jakobsdóttur á stól forseta.
Ólafur Ragnar Grímsson fylgdi svo fast
á hæla þeirra. Jón og Katrín hafa bæði
lýst efasemdum um slíkar fyrirætlanir
en Ólafur Ragnar er sá eini sem gæti
enn hugsað sér að bjóða sig fram
en hann hefur lýst því yfir að hann
sé enn að gera upp hug sinn. Ólafur
hefur setið lengst allra lýðræðislega
kjörinna þjóðarleiðtoga í Evrópu að
Lúkasjenkó, forseta Hvíta-Rússlands,
undanskildum og deila má um hvort
Lúkasjenkó sé lýðræðislega kjörinn. Ef
Ólafur verður forseti fjögur ár í viðbót
mætti gjarnan segja að Íslendingar
séu haldnir einhvers konar lýðræðislegu Stokkhólmsheilkenni.
stefanrafn@frettabladid.is

HALLDÓR

Umhverﬁsmat á Hvammsvirkjun hefur aldrei farið fram
Raunverulegt mat á umhverfisáhrifum
Hvammsvirkjunar eins og núgildandi
lög kveða á um hefur aldrei farið fram.
Árið 2003 voru teknar saman upplýsingar sem hefðu getað nýst í sameiginlegt umhverfismat á þremur virkjunarframkvæmdum í neðri hluta Þjórsár, þ.e.
Hvammsvirkjun, Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun. Þær upplýsingar gilda
ekki sem umhverfismat vegna allt annarrar framkvæmdar árið 2015.
Orri Vigfússon
Tal margra sveitarstjórnarmanna um
formaður NASF,
Verndarsjóðs villtra að meta þurfi hvort þessar gömlu og
ófullnægjandi upplýsingar nægðu til að
laxastofna
komast hjá umhverfismati vegna fyrirhugaðrar Hvammsvirkjunar ber vott um
vanþekkingu.
Í umræðum á Alþingi um að færa
Hvammsvirkjun í nýtingarflokk, kom
ítrekað fram að hægt væri að víkja sér
undan lagaákvæðum um að taka tillit
til umhverfisáhrifa við gerð Rammaáætlunar með þeim rökum að sérstakt
umhverfismat á Hvammsvirkjun þyrfti
auðvitað að fara fram á seinni stigum.
Fulltrúar stjórnarflokkanna í atvinnumálanefnd tóku þetta margsinnis fram á
UMHVERFISMÁL

➜ Fjöldi vísindamanna hefur

ítrekað bent á að í svokallað mat frá
2003 haﬁ vantað fjölmargar grunnupplýsingar um lífríkið svo hægt
væri að greina afmarkaða þætti í
vistkerﬁ Þjórsár.
fundum með hagsmunaaðilum sl. vor og
vetur.
Allt önnur starfsáætlun er notuð til að
meta umhverfisáhrif af einni virkjun
á tilteknu svæði en þremur virkjunum
á miklu stærra svæði. Fjöldi vísindamanna hefur ítrekað bent á að í svokallað mat frá 2003 hafi vantað fjölmargar
grunnupplýsingar um lífríkið svo hægt
væri að greina afmarkaða þætti í vistkerfi Þjórsár. Það mun taka a.m.k. tvö til
þrjú ár að rannsaka og greina slíka þætti
ef lögformlega er staðið að verkinu.
Slíkt verk verður aðeins unnið með samþykki viðkomandi landeigenda sem eiga
stjórnarskrárvarinn eignarrétt á landi
sínu og hlunnindum.
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Ef nýja stjórnarskráin …
Í DAG
Þorvaldur
Gylfason
hagfræðiprófessor

Sextán repúblikanar sækjast nú
eftir að verða forseti Bandaríkjanna í kosningum 2016, fleiri en
nokkru sinni fyrr. Tíðarandinn
virðist efla sjálfsálit frambjóðenda. Þetta kemur þó ekki að
sök þar eð stjórnskipun Bandaríkjanna tryggir að forseti getur
enginn orðið í reynd nema hann
hafi meiri hluta kjósenda eða
a.m.k. mikinn hluta þeirra að
baki sér. Þessi trygging hefur
haldið frá öndverðu með tiltölulega fáum undantekningum. Frá
1860 hefur það gerzt aðeins einu
sinni að forsetaframbjóðandi
þar vestra hafi náð kjöri með
innan við 40% atkvæða að baki
sér. Abraham Lincoln var kjörinn úr hópi fjögurra frambjóðenda 1860 með 39,6% atkvæða.
15% forseti?
Sami tíðarandi kann að verða til
þess að margir gefi kost á sér
í forsetakosningum hér heima
2016. Fari svo getur frambjóðandi náð kjöri með t.d. 15% til
20% atkvæða að baki sér. Stjórnskipan sem leyfir slíkt er hvergi
við lýði í okkar heimshluta
annars staðar en í Bandaríkjunum og á Íslandi þar eð í öllum
öðrum nálægum lýðræðisríkjum með þjóðkjörnum forseta er
tryggt að meiri hluti atkvæða sé
að baki kjörnum forseta. Stjórnlagaráð setti því í nýju stjórnarskrána ákvæði um forgangsröðun forsetaframbjóðenda til
að tryggja að forseti Íslands hafi
meiri hluta kjósenda að baki
sér. Sú aðferð þótti skilvirkari og hagkvæmari en forsetakjör í tveim umferðum eins og
tíðkast sums staðar. Þetta er
skýrt dæmi um skaðann sem

söltun nýju stjórnarskrárinnar á
Alþingi veldur fólkinu í landinu.
Eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna 20. október 2012 þar sem 2/3
hlutar kjósenda samþykktu nýja
stjórnarskrá hefði Alþingi að
réttu lagi átt að staðfesta niðurstöðuna fyrir og aftur strax
eftir þingkosningarnar 2013 og
tryggja þannig að forsetakosningarnar 2016 yrðu haldnar í
samræmi við nýja stjórnarskrá.
Alþingi brást þessari skyldu.
Af því leiðir að forsetakjörið
2016 verður haldið í blóra við
nýju stjórnarskrána og verður í
þeim skilningi ólögmætt og því
trúlega kært til dómstóla. Líku
máli gegnir um væntanlegar
alþingiskosningar 2017 eða fyrr.
Þær verða haldnar í andstöðu
við ákvæði nýju stjórnarskrárinnar um jafnt vægi atkvæða og
persónukjör og verða því bæði
ólýðræðislegar og ólögmætar.
Lýðræðið í landinu er í uppnámi
fyrir tilverknað stjórnmálaflokka á Alþingi.
Ábyrgð
Forseti Íslands ber einnig
ábyrgð á þeirri stöðu sem upp er
komin. Þegar hann í nýársávarpi
sínu 2012 lét að því liggja að
hann hygðist ekki sækjast eftir
endurkjöri 2012 mátti skilja orð
hans svo að hann væri að lýsa
stuðningi við og virðingu fyrir
frumvarpi til nýrrar stjórnarskrár sem stjórnlagaráð hafði
samþykkt einum rómi með þjóðfund að bakhjarli og afhent
Alþingi fimm mánuðum fyrr.
Enda leyfir frumvarpið forseta
Íslands ekki að sitja lengur en
þrjú kjörtímabil. Ákvörðun forsetans um að hætta við að hætta
eftir fjögur kjörtímabil og sækjast eftir endurkjöri 2012 mátti
með líku lagi skilja sem stríðsyfirlýsingu gegn nýju stjórnarskránni.
Forseti Íslands virðist líta
svo á að Alþingi geti leyft sér
að hunza niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar 2012. Í þessu

viðhorfi forsetans felst sú sýn að
Alþingi sé yfirboðari fólksins í
landinu þótt nýja stjórnarskráin
kveði skýrt á um hið gagnstæða.
Skv. þessu viðhorfi forsetans
leyfist Alþingi að kalla saman
þjóðfund og sérkjörið stjórnlagaráð til að semja nýja stjórnarskrá og hrifsa málið síðan aftur í
sínar hendur eftir hentugleikum
og salta það gegn skýrum vilja
kjósenda. Þar eð nýja stjórnarskráin liggur í salti á Alþingi
hefur forsetinn það nú í hendi
sér að staðfesta með undirskrift
sinni væntanlegt lagafrumvarp
ríkisstjórnarinnar um fiskveiðistjórn. Vald til þess hefði forsetinn ekki skv. nýju stjórnarskránni, þar eð skv. henni dygðu
undirskriftir 10% atkvæðisbærra manna til að tryggja
þjóðaratkvæði um málið án
milligöngu forsetans.
Hvers vegna?
Hefði nýja stjórnarskráin gengið
í gildi strax eftir alþingiskosningarnar 2013 svo sem vera bar,
hefði hún nú þegar létt af Alþingi
og þjóðinni ýmsum mikilvægum
málum með því að 10% kjósenda hefðu þá getað tekið málin
í sínar hendur og leitt þau til
óvefengjanlegra lykta í þjóðaratkvæði. Þannig hefði ekki þurft
að koma til deilna á Alþingi um
áframhald samningaviðræðna
um aðild Íslands að ESB og ekki
heldur til fjölmennra mótmæla
á Austurvelli vegna málsins.
Og þannig hefði verið girt fyrir
áform ríkisstjórnarinnar um að
afhenda útvegsmönnum verðmætar veiðiheimildir langt fram
í tímann, enda hefur nærri fjórðungur atkvæðisbærra manna nú
ritað undir áskorun til Alþingis
og forseta Íslands um að gera
það ekki.
Eitt dæmi enn: væru þingmenn kjörnir persónukjöri eins
og 78% kjósenda kölluðu eftir í
þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012
næði Alþingi betri árangri og
nyti meira álits en það gerir

nú. Afrakstur Stjórnlagaráðs á
fjórum mánuðum 2011 – frumvarp sem hlaut stuðning 2/3
hluta kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslu – er til marks um skilvirkari og vandaðri vinnubrögð.
Dæmin sanna hvers vegna
núverandi meiri hluta Alþingis
ríður svo mjög á að brjóta gegn
vilja kjósenda í stjórnarskrármálinu. Ríkisstjórnarflokkarnir
– og ekki bara þeir – munu reyna
til þrautar að halda valdinu hjá
sér með því að halda fólkinu
niðri. Þeim má ekki haldast það
uppi.

Ákvörðun forsetans
um að hætta við að
hætta eftir fjögur kjörtímabil og sækjast eftir endurkjöri 2012 mátti með líku
lagi skilja sem stríðsyfirlýsingu gegn nýju stjórnarskránni.

Náttúruleg lausn við áhrifum tíðahvarfa

„Femarelle er
algjört undraefni
fyrir mig“
-Soffía Káradóttir

Grjótkast úr glerhöll Haga
Forstjóri Haga hefur farið NEYTENDAMÁL ugra. Þannig er árangur af verðlagsnefnd betri
mikinn síðustu daga vegna
en þegar horft er til annákvörðunar verðlagsarra vöruflokka þar sem
nefndar búvöru um hækkverslunin ræður meiru
un á mjólkurvörum fyrr í
um verðlagningu. Hefur
þessum mánuði. Rétt er að
árétta nokkur atriði vegna
forstjóri Haga einhverjar
þess.
skýringar á þessu?
Um langt skeið hafði
Fákeppni á íslenskum
verðlagsnefndin þá stefnu Sigurgeir Sindri
matvörumarkaði skýrir
að halda verði lágu á Sigurgeirsson
hátt verð
vörum sem flokkaðar voru formaður BændaEin möguleg skýring væri
sem brýnustu nauðsynjar samtaka Íslands
heimilanna svo sem mjólk
sú að það ríkir fákeppni á
og smjöri. Það var gert með því
íslenskum matvörumarkaði þar
sem Hagar eru stærstir og ráða
að halda verði þessara vara niðri
því miklu um verðlagningu maten aðrar mjólkurvörur eru látnar
vöru. Það er þó athyglisvert að
niðurgreiða verð þeirra sem nefndá einu sviði nýtist fákeppnisumin stýrir verðinu á. Þetta er auðvitað inngrip í markaðinn og þeir,
hverfi Haga þeim ekki og það er á
sem telja að markaðurinn eigi að
mjólkurafurðum. Í umfjöllun Samráða öllu til sjós og lands, eru ekki
keppniseftirlitsins um dagvöruánægðir með þessa aðferðafræði.
markaðinn hefur komið fram að
En hver er árangurinn? Í
jafnræði og samkeppni er tryggð
nýlegri skýrslu Hagfræðistofnmeð núverandi skipulagi þegar
unar Háskóla Íslands kemur fram
kemur að mjólkurafurðum. Fyrirað undanfarinn áratug hefur raunkomulagið tryggir samkeppnisstöðu kaupmannsins á horninu
verð á mjólk og helstu mjólkurafurðum farið stöðugt lækkandi.
gagnvart stórum keðjum því allir
Verð afurðanna hefur ekki fylgt
fá vöruna á sama lága verðinu.
almennri verðlagsþróun. Á árunHagnaður Haga
um 2003–2013 hækkuðu 70% matmeira en 3 milljarðar króna
vara meira en sú mjólkurafurð
sem hækkaði mest.
Í kjölfarið má benda forstjóranum á að hann þarf ekki að setja
Fjölmargar skýrslur frá aðilþessa hækkun út í verðlagið ef
um eins og Samkeppniseftirlitinu,
hann svo kýs því smásöluálagnHagfræðistofnun og verðlagseftirliti ASÍ staðfesta að þegar kemur
ingin er frjáls þó heildsöluverðið
að álagningu og hækkunum til
sé opinbert eins og fyrr segir. Til
neytenda er verslunin mjög gróf.
vara gæti hann látið staðar numið
Þannig er lækkunum á opinberum
við 5,8% hækkunina sem hann er
gjöldum ekki skilað til neytenda
þegar búinn að setja út á markhvort sem um er að ræða lækkaðinn. Svigrúmið er talsvert sem
un skatta, niðurfellingar tolla
marka má meðal annars af því að
eða styrkingu á gengi krónunnar.
hagnaður Haga eftir skatta rekstrVerðlagið á innlendum landbúnarárið 2014–15 var 3.838 milljónir
aðarafurðum er aftur á móti stöðkróna. Það væri annars gaman ef

➜ En hver er árangurinn?

Í nýlegri skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands
kemur fram að undanfarinn
áratug hefur raunverð á
mjólk og helstu mjólkurafurðum farið stöðugt lækkandi.

forstjórinn reiknaði út hvað verðhækkanir í verslunum Haga hafa
valdið miklum hækkunum á skuldum heimilanna á síðustu árum.
Það yrðu stórar tölur. Auðvitað er
það ekki sanngjörn fullyrðing, en
það eru fullyrðingar forstjórans
ekki heldur.
Forstjóri Haga mætti einnig svara því hvers vegna smjör
hækkaði um 5,8% í smásölu frá
því í október 2013 og fram í júlí á
þessu ári, en þá var engin hækkun á heildsöluverðinu. Þetta
kemur fram í mælingum Hagstofu
Íslands. Hann er því fyrirfram
búinn að rukka fyrir helminginn
af þeirri 11,6% hækkun sem verður 1. ágúst.
Í nýlegri verðkönnun Alþýðusambands Íslands kom til viðbótar fram, að á sama tíma og heildsöluverð mjólkurafurða stóð í stað,
hækkuðu mjólkurvörur einna mest
í verslunum Haga; 6,9% í Hagkaup
og 5,4% í Bónus. Þetta eru miklu
meiri hækkanir en vænta mátti
í kjölfar breytinga á virðisaukaskatti og afnámi sykurskatts.
Forstjóra Haga er ætlað að gæta
hagsmuna fyrirtækisins. Það er
eðlilegt og honum hefur tekist
ágætlega upp. En hann er ekki og
mun aldrei verða talsmaður neytenda.
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Sjálfshjálparpróf
í stjórnmálum
Traust er það sem við STJÓRNMÁL
þráum í samfélagsumræðunni þessi misserin.
Gott og vel, en hvað með
sjálfstraust? Þekkir þú –
hinn almenni kjósandi –
grundvallarafstöðu þína?
Hér er próf um nokkur stórmál (og stigagjöf
fylgir á eftir). Hversu Stefán Jón
Hafstein
mörg eru já-in hjá þér?
áhugamaður um

➜ Áður en margir

fara að fjasa um
aðferðafræðina
við þetta próf skal
ég fyrstur manna
viðurkenna að þetta
eru engin vísindi. En.
Ef þú ert með sjö eða
átta eða ﬂeiri já-svör
ertu líklega eins og
fólk er ﬂest.

10 spurningar
sjálfbæra þróun og
auðlindir í þjóðarum grundvallaratriði
1) Ég vil aukið lýðræði. eign
Ég vil að almenninglengra. Já eða nei? Hvar stendur
ur geti með undirskriftum eða
þú?
aðgerðum samkvæmt skilgreind7) Viltu setja forseta Íslands,
Alþingi og ráðherrum strangar
um leikreglum krafist þjóðaratsiðareglur með viðurlögum? Að
kvæðagreiðslu um mikilvæg mál.
umboðsmaður Alþingis, ríkisJá eða nei? Við þurfum ekkert að
flækja þetta með tæknilegum
endurskoðun og Siðfræðistofnun
útfærslum, spurningin er: Já eða
leggi tillögur um slíkar reglur til
nei?
umræðu fyrir almenning? Slíkar tillögur hafa reyndar komið
2) Ég vil jafnrétti. Ég vil ekki að
fram en þarf að taka málið upp
fólki sé mismunað á grundvelli
kynferðis, kynhneigðar, búsetu,
að nýju? Já eða nei?
trúar, stöðu eða stéttar. Já eða
8) Viltu að stjórnarskráin verði
nei? Við þurfum ekkert að gera
endurskoðuð í stórum dráttum
í samræmi við tillögur stjórnfyrirvara um svona grundvallarlagaráðs og niðurstöður þjóðaratriði, annaðhvort er maður með
eða á móti: Jafn réttur, jöfn tækiatkvæðagreiðslu um meginatriði
færi? (Fyrir múslima, homma og
þeirra tillagna? Til upprifjunar
lesbíur, aðflutta, fátæka og sjúka
má nefna skýrari skilgreiningu
– alla?)
á embætti forsetans og hlutverki
3) Ég vil að auðlindir Íslands sem
hans, aukinn rétt almennings til
ekki eru nú þegar í einkaeign
að vísa málum til þjóðaratkvæðaverði skilgreindar sem þjóðargreiðslu (sjá að ofan), ákvæði um
eign og nýttar fyrir allan almennþjóðareign á auðlindum, (sjá að
ofan), jafnara vægi atkvæða,
ing. Þetta má útfæra á ýmsa
skorður við valdi embætta og
vegu, en grundvallarreglan er
skýr, af eða á, ekkert hálfkák. Já
stofnana og víðtækari ákvæði um
eða nei? Ef þú ert með efasemdir
almannarétt. Með öðrum orðum:
þá er svarið nei.
Viltu endurskoða stjórnarskrána
frá grunni og kjósa svo um hana:
4) Ég vil meiri efnalegan jöfnJá eða nei?
uð á Íslandi. Hér koma til álita
mörg ,,já, en…“ svör, en hvar
9) Viltu auka sjálfstæði Alþingis
ertu í hjarta þér? Eignaskipting
gagnvart framkvæmdavaldinu,
ríkisstjórn í heild og einstökum
á Íslandi er þannig að 1% landsráðherrum? Þetta er hægt að
manna á 25% af eignum. En
gera eftir mörgum leiðum, en
tekjuskipting er þannig að Ísland
er með meiri jöfnuð en þekkist
höldum okkur bara við meginlínvíða um lönd. En hvernig líður
una: Aukið sjálfstæði Alþingis, já
þér núna? Meiri jöfnuð? Já eða
eða nei?
nei?
10) Viltu kjósa um áframhaldandi
5) Viltu bætt heilbrigðiskerfi
aðildarviðræður við Evrópusamfyrir almenning jafnvel þótt það
bandið áður en dyrum verður
lokað endanlega? (Hér er ekki
kosti hærri skatta á þig persónuspurt um afstöðu til ESB, heldlega? Hér eru vissulega mörg
álitamál – það er nú margt bruðlið
ur afstöðu til málsmeðferðar og
sem má hætta við áður en skatthvort þjóðin eigi að hafa síðasta
ar hækka. En spurningin er þessi:
orðið). Já eða nei?
Gefum okkur að allt annað í ríkisHvernig er ég?
fjármálum sé óhagganlegt nema
heilbrigðiskerfið og skattar, ertu
Áður en margir fara að fjasa um
til í að borga meira fyrir betri
aðferðafræðina við þetta próf
skal ég fyrstur manna viðurþjónustu fyrir alla? Já eða nei?
6) Viltu vernda hálendið? Taka
kenna að þetta eru engin vísindi.
frá stóran skika umhverfis jöklEn. Ef þú ert með sjö eða átta eða
ana okkar og vernda fyrir virkjfleiri já-svör ertu líklega eins og
unum, háspennulínum og hraðfólk er flest. Ýmsar ólíkar kannbrautum? Þetta er, viðurkenni
anir hafa sýnt já-stuðning meiriég, spurning með mörgum möguhluta kjósenda við flest ef ekki öll
legum fyrirvörum og útúrdúrþessara mála. Og svo hefur verið
um. En setjum bara teikningu af
all lengi. Hvað segir það um lýðstóru hjarta sem nær yfir 25-30%
ræðið í landinu að ekkert gerist
af Íslandi einmitt í miðju hálendtil að færa þessi mál í það horf
isins og segjum: Hingað og ekki
sem almenningur vill?

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Stefán Ólafsson og bullið
Stefán Ólafsson prófess- HEILBIRÐGIS➜ Hér talar Stefán
or fer mikinn á Eyjunni MÁL
um það eins og eittvegna greinar minnar í
hvert nýmæli að
Fréttablaðinu síðastliðinn þriðjudag. Skrif Stefríkið greiði fyrir þjónáns eru ofsafengin. Hann
ustu þá sem einkasakar mig um að bulla og
aðilar veita! Það er
segir orðrétt:
einkenni á kerﬁnu á
„Í Fréttablaðinu í dag
skrifar Guðlaugur Þór
Norðurlöndunum!
Þórðarson Alþingismað- Guðlaugur Þór
Þórðarson
ur svo makalausa grein
um málið þar sem hann alþingismaður
afflytur gróflega málflutning minn og segir að
ég vilji leggja niður allan einkareksturinn á Norðurlöndunum
rekinn þátt íslenska heilbrigðisen Stefán segir: ,,Guðlaugur Þór
kerfisins.“
hefur oft vísað með velþóknun
til þess að Svíar hafi í tíð hægri
stjórna þar í landi aukið hlut
Staðhæfingar Stefáns
einkarekinna verktaka í sínu heilÁ nokkrum dögum hefur Stefbrigðiskerfi á síðustu árum. Hann
án séð ástæðu til að skrifa tvær
telur að við ættum að fylgja forgreinar á Eyjuna um heilbrigðisdæmi þeirra í mun meiri mæli.“
mál og Sjálfstæðisflokkinn.
Af hverju talar prófessorinn
Förum yfir staðhæfingar Stefáns
ekki um Norðurlöndin? Ég kanní báðum greinunum. Fyrri grein
ast við að vilja læra af Svíum
Stefáns ber fyrirsögnina ,,Sjálfen kannast ekki við að hafa viljstæðismenn vilja veikja Landað einskorða mig við árangur
borgaralegu flokkanna í heilspítalann“.
brigðismálum þar í landi. Svíar
Þar segir hann: ,,Það er auðvitað
ekki ný frétt að frjálshyggjuhjörðhafa kostnaðargreint þjónustuna
in í Sjálfstæðisflokknum vilji rústa
meira en við höfum gert og samnopinbera heilbrigðiskerfinu.“
ingar um heilbrigðisþjónustu,
Stefán heldur áfram: ,,Samt
opinberar stofnanir og einkaaðhafa Sjálfstæðismenn verið að
ila eru ítarlegri og nákvæmari en
róa í átt til þess að veikja opinþeir sem hafa verið gerðir hér á
bera kerfið, bæði Landsspítalann
landi. Það hefur gefið góða raun
og heilsugæsluna. Þeir líta svo á
enda held ég að allir séu sammála
að lélegra opinbert heilbrigðisum að það er betra að vita hvað
kerfi opni fleiri tækifæri fyrir
þjónustan kostar og það eykur
líkurnar á því að takmarkaðir
einkarekstur.“
Og enn skrifar Stefán: ,,Hér
fjármunir nýtist sem best.
áður fyrr var SjálfstæðisflokkStefán kýs að líta fram hjá
urinn meira fyrir opinbera heilþessu og heldur áfram: „Umdeild
brigðisþjónustu en nú er.“ Hann
þróun einkavæðingar í Svíþjóð.
bætir um betur og segir: ,,Þetta
Ekki bætir úr skák að sum þessgera Sjálfstæðismenn a nnara fyrirtækja hafa verið staðars vegar í nafni villutrúar um
in að því að flytja hagnað sinn
í erlend skattaskjól. Hagnaður
meinta yfirburði einkarekstrar á
þessu sviði (sem þó gæti átt við
slíkra fyrirtækja kemur af opiná öðrum sviðum) og hins vegar
berum útgjöldum (ríkið greiðir
vegna þess að sumir þeirra vilja
fyrir þjónustu þeirra).“
græða sjálfir á slíkri starfsemi.“
Hér talar Stefán um það eins og
eitthvert nýmæli að ríkið greiði
Hverjar eru staðreyndirnar?
fyrir þjónustu þá sem einkaaðil1. Sjálfstæðisflokkurinn hefur
ar veita! Það er einkenni á kerfí samstarfi við Framsóknarinu á Norðurlöndunum! Það er
flokkinn beitt sér fyrir að forþað sem ríkisstjórn Jóhönnu og
gangsraðað hefur verið til heilSteingríms gerði og allar vinstribrigðismála og þá sérstaklega til
og hægristjórnir á NorðurlöndunLandspítalans. Þetta veit prófessum hafa gert undanfarna áratugi!
orinn en ákveður að skrökva því
Ef hætta á við einkarekstur vegna þess að eigandi svíkað sjálfstæðismenn vilji veikja
heilbrigðiskerfið. Tölurnar tala
ur undan skatti, hlýtur einng að
sínu máli og hver sem vill getur
koma til álita að að hætta opinsannreynt þessa staðhæfingu.
berum rekstri vegna þess að það
2. Í hinu opinbera heilbrigðiskerfi
hefur verið fjárdráttur starfsbæði hér, á Norðurlöndunum og í
manna þar?
langflestum löndum OECD starfa
Að sjálfsögðu ekki. Allir sjá
bæði einkaaðilar og opinberar
firruna í slíku.
stofnanir. Það er því fráleitt að
Og áfram heldur Stefán:
halda því fram að ef samið er
,,Sænska Ríkisendurskoðunin
við einkaaðila þá veiki það hið
gerði nýlega úttekt á hvernig til
opinbera samtryggingakerfi og
hefur tekist með þessa auknu
einkavæðingu sumra þátta í
hér verði heilbrigðiskerfi til með
sænsk a hei lbr igðiskerfi nu.
svipum hætti og í Bandaríkjunum
eins og Stefán heldur fram.
Dómur RíkisendurskoðunarinnEf staðhæfingar prófessorsar er falleinkunn.“
ins ættu við rök að styðjast hefði
Aftur skrifar Stefán gegn betri
ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttvitund. Það er áhugavert að hann
ur sem hann starfaði í umboði
er með nákvæmlega sama málfyrir, m.a. að heilbrigðismálum,
flutning og Rúnar Vilhjálmsson
með skipulegum hætti unnið að
prófessor hefur haft á opnum
,,einkavæðingu“ heilbrigðisþjónfundi þar sem hann var leiðréttustunnar og fært Íslendinga yfir
ur.
í það kerfi sem Bandaríkjamenn
Til að útskýra fyrir lesendum
búa við. Stefán skautar fram hjá
breytingarnar í Svíþjóð vitna ég
þessu í „svargrein“ sinni en reynhér beint í grein Odds Steinarssonar sem áður starfaði í Svíir þess í stað að þræta fyrir tengsl
sín við þá ríkisstjórn sem hann
þjóð og er forstjóri lækninga hjá
sat í umboði fyrir. Það skal játað
heilsugæslunni á höfuðborgarað ég hef skilning á því að Stefán
svæðinu. Hann skrifaði hana í
Fréttablaðið þann 19. febrúar á
reyni að setja eins mikla fjarlægð
og kostur er á milli sín og ríkisþessu ári:
stjórnar sem kenndi sig við nor,,Í Svíþjóð var innleitt breytt
ræna velferð.
kerfi í heilsugæslunni á árunum
Ég geri ekki ráð fyrir öðru en
2007-2009, en það var gert eftir
Stefán skrifi gegn betri vitund.
að horft var til fyrirmynda meðal
Það er skárra en að prófessor í
annars frá Danmörku og Noregi.
félagsfræðum viti ekki betur og
Þetta kerfi byggist á valfrelsi
einstaklingsins þar sem heilsustundi aðeins hefðbundnar póligæslur sinna ákveðnum svæðtískar rangfærslur.
um, en skjólstæðingarnir geta
Seinni grein Stefáns
valið hvert þeir sækja þjónustuna
Í seinni greininni dregur Stefán í
og fjármagnið fylgir með. Hvað
land með andstöðu sína við einkavarðar árangur af þessu þá hafa
rekstur í heilbrigðisþjónustunni
stóru háskólarnir gert greiningar
en heldur áfram að gera hann torog niðurstaðan er sú að árangurinn sé almennt góður.
tryggilegan. Ég talaði um einka-

Hlutfall heilbrigðisútgjalda
án vaxta og niðurfellingar
26,4
26,2

25,3

2013

2014

2015

Jafnframt gefa aðrar stofnanir reglulega út greiningar á
árangri. Karolinska Institutet
hefur reglulega birt skýrslur um
árangur í Stokkhólmi. Þar jukust
læknisheimsóknir í heilsugæslunni um 28% á árunum 20062009 og heildarkostnaður jókst
um 2,8% á sama tíma. Árið 2006
voru það íbúar á svæðum með
háar meðaltekjur sem voru með
flestar heimsóknir, en 2009 voru
það íbúar á svæðum með lágar
meðaltekjur sem voru með flestar heimsóknir til heimilislækna.
Í Gautaborg og nágrenni jukust læknisheimsóknir um nærri
15% í heilsugæslunni og kostnaðurinn þar hefur verið undir
þessari aukningu líkt og í Stokkhólmi. Við kerfisbreytingarnar í
Svíþjóð fjölgaði heilsugæslum um
223 og eru nú um 1.200 á landsvísu. Sænska ríkisendurskoðunin birti í haust skýrslu þar sem
vissir þættir kerfisins voru gagnrýndir, en sú skýrsla hefur verið
umdeild og verklagi við hana mótmælt harðlega af til dæmis VG
region (Gautaborg og nágrenni),
sem gerði athugasemdir um að
notuð hefðu verið röng viðmið.“
Á Pressunni og heimasíðu
minni gudlaugurthor.is geta lesendur nálgast þær skýrslur beint
sem vitnað er til.
Hvað gerðu
vinstrimenn í Noregi?
Það eru til fleiri Norðurlönd en
Svíþjóð. Hvað hefur verið gert í
Noregi? Ef við tökum heilsugæsluna sem dæmi þá starfa heimilislæknar mun meira sjálfstætt í
þeim löndum sem við viljum bera
okkur saman við en á Íslandi.
Í nýlegri skýrslu Health Consumer Powerhouse er Holland
í efsta sæti í Evrópu hvað varðar gæði heilbrigðisþjónustu. Þar
er mjög öflugt kerfi sjálfstæðra
heimilislækna. Noregur er efst
Norðurlandanna, eða í 3. sæti.
Norðmenn innleiddu „Fastlege“kerfi á landsvísu í heilsugæslunni 2001, en það var vinstristjórn Stoltenbergs sem innleiddi
það kerfi og með því var heimilislæknum leyft að starfa sjálfstætt.
Þá vantaði um 1.000 heimilislækna á landsvísu en sá vandi er
að stærstum hluta leystur. Ef það
má ekki læra af Svíþjóð getum
við þá lært af Noregi?
Kostnaðargreining,
eftirlit og valfrelsi
Aðalatriði málsins er að heilbrigðisþjónustan verður að vera
aðgengileg fyrir alla Íslendinga. Það er ekki einfalt verk.
Við megum ekki láta öfgasjónarmið stjórna umræðunni. Ekkert
rekstrarform hefur náð fullkomnun og þess vegna er m.a. mikilvægt að hafa þau fjölbreytt.
Kostnaðargreining, gæðaeftirlit og valfrelsi er lykillinn að
því að ná árangri. Það er enginn stjórnmálaflokkur með það
á stefnuskrá sinni að breyta samtryggingarkerfinu í íslenskri heilbrigðisþjónustu.
Það eru stór verkefni framundan í heilbrigðisþjónustunni
og það er okkar allra hagur að ná
árangri. Ræðum málin af yfirvegun og skynsemi.

Kynntu þér Ford Ka

Lægsta verðið á Íslandi
Ford Ka frá 1.695.000 kr.
Kynntu þér þennan ferska, flinka, flotta og ferlega skynsama smábíl.
Þú færð ekki nýjan bíl á lægra verði. Veldu sparneytinn borgarbíl og lækkaðu
rekstrarkostnaðinn. Ford Ka er líka þekktur fyrir afburða aksturseiginleika,
gott notagildi og litríkan persónuleika.

Komdu og prófaðu

ford.is

æli
ára afm
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Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17.
Opið á laugardögum frá og með 8. ágúst.

Ford Ka Trend Plus 3 dyra 1,2i bensín, 69 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 115 g/km.
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. 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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Fyrsti sushi-vagninn á Íslandi

Hulda Björg og Arnþór vilja breyta sushi-markaðnum með nýjum sushi-vagni.
Þökkum innilega hlýhug og samúð vegna
andláts okkar elskulega

ÍSLEIFS SUMARLIÐASONAR
Sigurlaug Jónsdóttir og fjölskylda.

GUÐMUNDUR GUNNARSSON
Víkurgötu 6, Stykkishólmi,

andaðist á Dvalarheimilinu Stykkishólmi
þriðjudaginn 28. júlí. Útförin verður auglýst
síðar.
F.h. aðstandenda,
Matthildur Guðmundsdóttir

„Þetta er allavega fyrsti svona vagninn sem ég veit um hér á landi og við
erum mjög spennt,“ segir Hulda Björg
Jónsdóttir. Hún opnar í dag ásamt sambýlismanni sínum, Arnþóri Stefánssyni, fyrsta sushi-vagn landsins og ber
hann nafnið Shirokuma Sushi.
Þau vilja gera sushi aðgengilegra
fyrir fólk og vilja breyta markaðnum.
„Við höfum gengið með þessa hugmynd
í einhvern tíma en í haust fórum við
að spá í þessu af einhverju viti. Okkur
langar að sprengja upp markaðinn
með okkar frábæra verði, við viljum
að fólki geti fengið sér sushi oftar en
bara á hátíðisdögunum, því þetta hefur
verið svo dýrt hérna,“ útskýrir Hulda
Björg.

Á bak við sushi-ið standa Arnþór,
sambýlismaður Huldu, og Lúðvík
Þór Leósson, en þeir eru þaulreyndir í sushi-gerð. Arnþór er menntaður
matreiðslumaður frá Hótel- og matvælaskólanum í Kópavogi, ásamt því
að hafa starfað á fjölda virtra veitingastaða hérlendis eins og t.d. Vox,
Turninum 19. hæð, Suzushii, Sushisamba og Sushibarnum. Lúðvík hefur
starfað við sushi-gerð frá árinu 2010 á
Suzushii, Sushibarnum/Sakebarnum.
Þeir félagar sáu um að reka Suzushii í
Kringlunni árin 2011-2015.
Shirokuma Sushi-vagninn verður
opnaður í Mæðragarði við Lækjargötu í dag en þess má geta að shirokuma þýðir ísbjörn á japönsku.
- glp

VÍGALEGUR VAGN Sushi-vagninn verður

opnaður í Mæðragarði í dag.

Fagnar ﬁmmtugsafmæli
Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

GUÐRÚN SVANBERGSDÓTTIR
áður til heimilis að Skagfirðingabraut 33,
Sauðárkróki,

lést á Dvalarheimilinu Hlíð, Akureyri,
laugardaginn 25. ágúst. Guðrún verður
jarðsungin frá Sauðárkrókskirkju
laugardaginn 8. ágúst kl. 11.00.
Gísli Ólafsson
Ingibjörg Jónasdóttir
Óli Ólafsson
Sesselja Einarsdóttir
Hörður G. Ólafsson
Margrét Sigurðardóttir
og fjölskyldur þeirra.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamamma, amma og langamma,

HERDÍS KRISTJANA HERVINSDÓTTIR
(DÍSA Í VÍK)
Bæjartúni 9, Ólafsvík,

lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands 22. júlí.
Útför fer fram í Ólafsvíkurkirkju þriðjudaginn
4. ágúst kl. 14. Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir
en þeim sem vilja minnast hennar er bent á Ólafsvíkurkirkju,
kt. 500269-4999, reikn. 0194-26-76.
Vigfús Kr. Vigfússon
Kristín Vigfúsdóttir
Björn Erlingur Jónasson
Óðinn Pétur Vigfússon
Sonja Riedmann
Gunnhildur Linda Vigfúsdóttir Heiðar E. Friðriksson
Hlynur Vigfússon
Olga Eremína
Guðrún Jóhannesdóttir
barnabörn og langömmubörn.

Sigurrós Ósk Karlsdóttir fagnar ﬁmmtugsafmæli í dag og í ár eru einnig þrjátíu og ﬁmm
ár síðan hún vann til gullverðlauna á Ólympíuleikum fatlaðra í Hollandi, fyrst Íslendinga.
Sigurrós Ósk Karlsdóttir á fimmtugsafmæli í dag og einnig eru liðin 35 ár
síðan hún varð fyrsti Íslendingurinn
til þess að vinna til gullverðlauna á
Ólympíuleikum fatlaðra.
Hún stefnir á að taka því rólega í
dag og njóta dagsins í faðmi fjölskyldunnar. „Ég ætla bara að vera heima og
njóta góða veðursins,“ segir hún glöð í
bragði en bætir við að hún geri sér nú
stundum dagamun á afmælisdaginn.
„Ég fer nú stundum út að borða með
börnunum mínum og er með kaffi ef
einhver skyldi kíkja við.“
Sigurrós segir engan sérstakan
afmælisdag standa upp úr, þeir hafi
allir verið yndislegir og hún geri ekki
heldur mikið veður út af gjöfunum en
segir þó þær gjafir sem börnin hennar
hafi gefið henni í gegnum tíðina einna
eftirminnilegastar.
Hún var fimmtán ára gömul þegar
hún vann til gullverðlauna fyrir 50
metra bringusund á Ólympíuleikum fatlaðra sem fram fóru þann 21. til 30. júlí
árið 1980 í borginni Arnhem í Hollandi.
2.500 keppendur frá 42 löndum tóku þátt
og var þetta í fyrsta skipti sem íþróttamenn frá Íslandi tóku þátt í leikunum.
Sigurrós var í kjölfar sigursins kjörin Íþróttamaður ársins en hún hefur
stundað íþróttir frá unglingsaldri þótt
Ólympíuleikarnir séu stærsti íþróttaviðburðurinn sem hún hefur tekið þátt
í, en hún hóf að æfa sund rúmu ári áður
en hún tók þátt í leikunum.
„Ég hef verið í sundi, borðtennis, boccia og svo var ég í bogfimi en

VERÐLAUNAGRIPIR Sigurrós ætlar að njóta dagsins í dag en hér er hún ásamt gullverðlaun-

unum sem hún hlaut á Ólympíuleikum fatlaðra árið 1980.

keppti aldrei í því,“ segir hún og þegar
hún er spurð að því hvernig hafi verið
að standa á verðlaunapalli með gullmedalíu um hálsinn er svarið einfalt:
„Það var stórfenglegt.“
Líkt og áður hefur komið fram fagn-

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ar Sigurrós fimmtugsafmæli í dag og
þó það sé ekki hár aldur þá segist hún
alltaf vera ung í anda. „Maður er ekkert eldri en maður heldur að maður sé,
maður er alltaf ungur í anda.“
gydaloa@frettabladid.is

Bróðir okkar, mágur og frændi,

ÞORSTEINN BERGÞÓRSSON
olíubílstjóri,
Stekkjarholti 7, Ólafsvík,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akranesi
27. júlí. Útför verður frá Ólafsvíkurkirkju
laugardaginn 1. ágúst kl. 14.00.
Fyrir hönd annarra ástvina,
Jóhanna Bergþórsdóttir
Guðmundur Bergþórsson
Ásdís Bergþórsdóttir
Hrönn Bergþórsdóttir
Freyja E. Bergþórsdóttir
Björk Bergþórsdóttir
Aron K. Bergþórsson

Matth. Kristrún Friðjónsdóttir
Helgi Kr. Gunnarsson
Björgvin Ármannsson
Þórarinn Hilmarsson
Guðni Sigurðsson
Kristín B. Karlsdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
dóttir, systir og mágkona,

BRYNJA BRAGADÓTTIR
doktor í vinnusálfræði,

varð bráðkvödd á heimili sínu, Huldulandi 20,
laugardaginn 25. júlí. Útförin fer fram frá
Bústaðakirkju föstudaginn 7. ágúst kl. 13.00.
Ragnar Kristinsson
Inga Björk Ragnarsdóttir
Valgerður Ragnarsdóttir
Inga Björk Sveinsdóttir
Bragi Sigurþórsson
Sólrún Bragadóttir
Þórdís Bragadóttir
Þorbjörn Guðjónsson
Friðrik Bragason
María Guðmundsdóttir

lést fimmtudaginn 23. júlí. Útförin fer fram
frá Brunnhólskirkju laugardaginn 1. ágúst
klukkan 13.30. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Hjúkrunarheimilið Skjólgarð, Höfn.
Ólöf Anna Guðmundsdóttir
Víðir Guðmundsson

Einar B. Guðmundsson
Lucia S. Guðmundsdóttir

AGNAR ÓSKARSSON

GUNNAR RUNÓLFSSON

HANNES PÁLSSON

rafvirkjameistari,

bankamaður,
Sólheimum 42, Reykjavík,

Ingibjörg Elíasdóttir
Elías Gunnarsson
Ingunn Sæmundsdóttir
Þórdís Gunnarsdóttir
Guðrún Gunnarsdóttir
Jakob Þór Pétursson
barnabörn og barnabarnabörn.

frá Holtahólum,
Hólabraut 4, Höfn,

Elskulegur eiginmaður minn,
faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Sóltúni
sunnudaginn 26. júlí. Útförin fer fram
frá Dómkirkjunni miðvikudaginn 5. ágúst
kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hans er
bent á að láta hjúkrunarheimilið Sóltún njóta þess.

Móðir okkar,

SIGRÍÐUR ÓLAFSDÓTTIR

lést fimmtudaginn 23. júlí. Útförin fer fram
frá Langholtskirkju miðvikudaginn 5. ágúst
kl. 13.00.
Guðrún Hannesdóttir
Kristín Hannesdóttir
Halla Hannesdóttir
Páll H. Hannesson
Pétur H. Hannesson

Þorbjörn Broddason
Nicholas Groves-Raines
Vífill Magnússon
Liv Jorunn Seljevoll
Erla Dís Axelsdóttir
og fjölskyldur.

rafvélavirki,
áður til heimilis á Akureyri,

lést 28. júlí á heimili sínu, Breiðuvík 37.
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju
miðvikudaginn 5. ágúst kl. 13.00.
Þóra Guðjónsdóttir
Hjördís Agnarsdóttir
Rannveig Agnarsdóttir
Ólafur Finnbogason
Tryggvi Agnarsson
Inga Jóna Ævarsdóttir
Brynja Agnarsdóttir
Guðfinnur Þór Newman
Lena Haraldsdóttir
Sveinn Reynisson
barnabörn og barnabarnabörn.

Eðalveski

Lúxusbrúðkaup

Manolo Blahnik er einn
vinsælasti skóhönnuður
samtímans. Nú hefur hann
hafið framleiðslu á afar
fallegum kvenveskjum.

Yngsti sonur Karólínu
prinsessu af Mónakó
kvæntist sinni heittelskuðu um síðustu helgi
í borgaralegri athöfn.
SÍÐA 4

SÍÐA 2
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í stærðum 36-52.
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LÆRÐI AÐ SAUMA
Á YOUTUBE
ÆTLA LANGT Guðjón Geir Geirsson stofnaði fatamerkið Inklaw Clothing í
félagi við Róbert Ómar Elmarsson fyrir tveimur árum. Merkið náði miklu flugi
um mitt síðasta ár og nú situr Guðjón við saumavélina frá morgni til kvölds.
Anton Birkir Sigfússon gekk nýlega til liðs við þá félaga og ætla þeir sér langt.
„Við Róbert höfðum báðir unnið
í fataverslunum; ég í Blend og
Herragarðinum og hann í Zöru.
Við vorum því vel kunnugir fatageiranum en fannst vanta föt á
stráka. Við horfðum mikið til tískunnar úti í heimi og til þess sem
við sáum á netinu en fannst við
ekki geta fengið það hér heima.
Það varð til þess að við fórum að
fikra okkur áfram með eigin framleiðslu og byrjuðum á því að flytja
inn hlýraboli sem við merktum
með silkiprenti. Undir lok árs
2013 fórum við svo að fikta við að
sauma leðurhlýraboli.“ Guðjón
segir fötin fljótt hafa fengið góðar
viðtökur og augljóst að það var
gat í markaðinum. Hann stundaði
um tíma nám á hönnunarbraut í
Tækniskólanum en sökum annríkis varð hann að gefa námið upp
á bátinn.
„Ég lærði í raun mest á YouTube með gamla saumavél frá
ömmu fyrir framan mig. Við byrjuðum smátt en nú erum við komnir í gott húsnæði og með allan vélbúnað sem þarf,“ segir Guðjón, en
hann situr við frá átta til átta alla
daga og saumar margar flíkur á
dag. Róbert sér um markaðsmálin
en lögfræðingurinn Anton Birkir
Sigfússon, sem gekk til liðs við þá
félaga í byrjun árs, sinnir ýmsu
sem tengist rekstrinum. Að sögn
Guðjóns ætla þeir sér stóra hluti.
Flíkurnar eru aðallega seldar
á netinu en auk þess senda þeir
til verslana erlendis. Í upphafi
voru ungir Íslendingar helstu
kaupendur en að sögn Guðjóns
breikkar viðskiptahópurinn ört og
eru sífellt eldri menn að uppgötva
merkið. Hann segir marga erlenda

FÍNNI GÖTUTÍSKA
Guðjón sækir helst innblástur í hipphoppið. „Ég
myndi lýsa þessu sem
fínni hipphopp-skotnum
götufatnaði. Ég er hrifinn
af sniðum með afgerandi
skurði og síðum bolum.
Efnin eru hins vegar fín og
fötin frekar aðsniðin.“
Fötin fást á inklawclothing.com. Þá er hægt að
fylgjast með þeim félögum
á Instagram undir
@inklawclothing.

viðskiptavini hissa þegar þeir
komast að því að framleiðslan
sé í þeirra eigin höndum. „Flestir
halda að við séum með verksmiðju á Indlandi. Þegar menn
komast að því að við búum þetta
til í okkar eigin höndum á Ís-

landi verða þeir ekki síður hrifnir.
Við erum hins vegar með það á
stefnuskránni að fara á sýningar
í París og víðar og ef það gengur
vel getur verið að við neyðumst
að flytja starfsemina út fyrir land■ vera@365.is
steinana.
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SKÓSKÁLD BÝR TIL
EÐALTÖSKUR
VINSÆLL Manolo Blahnik bjó til skó fyrir eðlurnar í garðinum þegar hann
var lítill en skór hans eru nú með eftirsóttasta varningi samtímans. Nú hefur
hann hannað töskur í sama anda og skóna.

M

8 rétta
hlaðborð í
hádeginu
TILBOÐ
KR. 1.590.OPIÐ KL. 11:00-14:00
Hlaðborðið er alla virka daga.
ekki um helgar.
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*O VLOHJ~WVDOD


9HUé iéXU

9HUéQ~

3LOV

 NU NU

7RSSXU

 NU NU

7RSSXU

 NU

NU

9HVWL

 NU NU

-DNNL

 NU

3H\VD

 NU NU

.MyOO

NU

 NU NU

%X[XU

 NU NU

%X[XU

 NU NU

kl. 11–18
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ginn 1. ágúst
Lokað laugarda
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Kíkið á myndir og verð á Facebook

anolo Blahnik er einn þekktasti skóhönnuður samtímans. Í fjörutíu ár hafa skór
eftir hann verið meðal eftirsóknarverðasta
tískuvarningi heimsins og keppa sjónvarpsþáttahöfundar og stílistar stjarnanna um eintök af skóm
eftir hann, sem yfirleitt eru aðeins framleiddir í
takmörkuðu magni. Nú hefur Blahnik fært út kvíarnar með fallegum sparitöskum sem hann hannar
í minningu frænku sinnar sem sagði hamingjuna
felast í því að eiga „fullkomna handtösku í öllum
heimsins litum“.
Manolo Blahnik er fæddur og uppalinn á
Kanaríeyjum og hafði frá unga aldri mikinn áhuga
á skóm. Hann eltist við eðlur eins og jafnaldrar
hans á eynni en hans aðaláhugamál var að hanna
á þær skó úr skærlitum sælgætisbréfum. Þar mátti
einnig greina ást hans á náttúrunni og gróðri sem
má sjá merki um í allri hönnun hans. Móðir hans
hafði mikinn áhuga á skóm og hún átti til að hanna
og gera sína eigin skó ef henni fannst úrvalið ekki
nóg í nærliggjandi verslunum. Hún hreifst af fínlegum og kvenlegum skóm með áberandi spennum
og skrauti sem er nokkuð sem má sjá merki um í
hönnum sonar hennar.
Manolo var sendur til Genfar í Sviss í nám í
stjórnmálafræði og lögum en skipti fljótlega um
námsgrein og útskrifaðist með próf í bókmenntum
og arkitektúr. Þá lá leiðin til Parísar þar sem hann
lagði stund á nám í listum og leikmyndahönnun
meðfram starfi í „vintage“-fatabúð. Þaðan lá leiðin
til London þar sem hann vann hjá tískufyrirtækinu Zapata og skrifaði um karlmannatísku fyrir
Vouge. Árið 1970 fékk hann tækifæri til að sýna
hinni þekktu tískudívu Dianne Vreeland teikningar
af hönnun sinni. Hún á að hafa sagt
við hann í stuttu máli: „Ungi maður,
gerðu skó.“ Manolo tók hana á orðinu og brátt urðu skór eftir hann
mjög eftirsóttir.
Blahnik er skóskáld af öllu
hjarta. Ekki bara teiknar hann
skóna heldur smíðar hann frumgerðirnar með eigin hendi. Þegar
kemur að fjöldaframleiðslu fylgist
hann grannt með til að tryggja að hver
skór sé nákvæm eftirlíking af sköpunarverki hans. Hann geymir allar frumgerðirnar í tveimur samliggjandi
húsum í heimabæ sínum, Bath á
Englandi.
Skór frá Manolo Blahnik hafa
verið þekktir hjá tískuáhugafólki
áratugum saman en nafnið varð
hins vegar ekki á allra vörum fyrr
en sjónvarpsþættirnir Sex and
the City hófu göngu sína, en sem
kunnugt er var Carrie Bradshaw,
aðalsöguhetja þáttanna, með
alvarlegt og að því er virtist óseðjandi Blahnik-blæti. Í einu atriði er hún
rænd og þjófurinn fer fram á að fá
„Manolo“-ana hennar, en þarna
er vörumerkið orðið svo þekkt
að það þarf ekki að vísa nánar
til þess sem um er rætt.
Manolo Blahnik hefur verið
búsettur í Bretlandi í hálfa öld
og hefur hlotið heiðursorðu
breska heimsveldisins. Hann hefur
enn fremur hlotið margvísleg önnur
verðlaun og viðurkenningar fyrir hönnun
sína.
Og nú hefur Blahnik snúið sér að töskugerð. Hann
segir innblásturinn koma frá fallegum konum í fortíð
og nútíð og vildi gera kvöldtöskur fyrir konur dagsins í dag. „Ég elska skreytingarnar á skónum mínum
svo af hverju ekki að setja þær á töskur?“ segir hann
og bendir á að spennurnar á töskunum eru hannaðar í stíl við sylgjur sem aðdáendur Blahniks þekkja
af vinsælustu skónum hans. „Töskurnar eru eins
konar framlenging á uppáhaldsskónum mínum.“
FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

MANOLO BLAHNIK
Blahnik er mikill Breti í sér þótt hann sé fæddur á Kanaríeyjum.
Hér er hann að fagna setningu Wimbeldon-tennismótsins á
dögunum í látlausum, en gulum, jakkafötum.

SKART Í HENDI Blahnik finnst fátt eins fallegt og
kvenleg hönd sem heldur á dýrgrip.

DRAUMUR FRÆNKUNNAR Frænka Blahniks sagðist
óska sér þess mest af öllu að eiga hina fullkomnu
handtösku í öllum mögulegum litum.

Töskurnar eru af sex gerðum og fæst hver gerð í
alls konar litum. Þær eru úr satíni og settar Swarowski-kristölum. Blahnik segist fátt geta hugsað sér
fallegra en „kvenlega hönd sem heldur á dýrgrip“.
Töskurnar koma á markaðinn í lok júlí og eflaust
margir úti í hinum stóra tískuheimi sem bíða með
óþreyju.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir

Haust 2015
Vertu flott um helgina!

Blússa12.900 kr.Peysa 12.900 kr.Boyfriend buxur 13.900 kr.S-M-L Litir:
beige, blár, kaki, svartur, grár

Blússa 12.900 kr.Peysa 9.900 kr.Litir:
grátt og svart

FÓLK| TÍSKA

BORGARALEG GIFTING Hjónin nýgiftu á svölum Grimaldi-hallarinnar. Kirkjulegt brúðkaup þeirra fer fram á Ítalíu næsta laugardag.
MYNDIR/GETTY

BARNABARN GRACE
KELLY Í HNAPPHELDUNA
SÆBJÚGNAHYLKI FYRIR HEILSUNA
Arctic star sæbjúgnahylki
innihalda yﬁr ﬁmmtíu tegundir af
næringarefnum, og eru þekkt fyrir:
• Hátt próteininnihald og lágt ﬁtuinnihald
• Að minnka verki í liðum og liðamótum
• Að byggja upp brjósk og draga úr tíðni
liðskemmda
• Að bæta ónæmiskerﬁð
• Að auka blóðﬂæði
• Að koma í veg fyrir æðakölkun
• Að auka orku líkamans, stuðla að
myndun húðpróteins og insúlins
ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, Framleiðandi er
Arctic Star ehf. Allar nánari upplýsingar
fást á www.arcticstar.is
Arctic Star sæbjúgnahylki
fást hjá Lyfju og Apótekniu.

info@arcticstar.is - www.arcticstar.is
Síðumúli 31 - 108 Reykjavik - S: 562-9018 / 898-5618
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30-50%
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KONUNGLEGT Borgaraleg gifting fór fram í Mónakó á laugardag þegar Pierre
Casiraghi gekk að eiga Beatrice Borromeo. Brúðkaupið vakti athygli þar sem
Pierre er barnabarn Hollywood-stjörnunnar Grace Kelly og Rainers fursta.

P

ierre Casiraghi er yngsta barn
Karólínu prinsessu af Mónakó og
Stefano Casiraghi, sem lést af slysförum aðeins þrítugur að aldri. Þegar
Karólína fæddist var hún arftaki föður
síns að furstadæminu í Mónakó en missti
þann titil þegar bróðir hennar, Albert,
fæddist ári síðar.

AUÐUG ÆTT
Beatrice Borromeo er dóttir Don Carlo
Ferdinandi Borromeo, greifa af Arona á
Ítalíu og greifynju Donnu Paolu Marzotto.
Borromeo-ættin á langa og mikla sögu
og er vel metin fjölskylda á Ítalíu. Hún er
mjög auðug og á verðmætar jarðir, eyju
og kastala á N-Ítalíu. Beatrice hefur starfað sem eftirsótt fyrirsæta og blaðamaður.
Hún er vel þekkt í ítölsku sjónvarpi.
Parið hefur verið saman í sjö ár og
eftir þeim hefur verið tekið lengi, enda
þykja þau bæði afar glæsileg. Borgaralega giftingin er undanfari kirkjubrúðkaups á Ítalíu sem fram fer um næstu
helgi. Frændi Pierre, Albert fursti, bauð
til glæsilegrar veislu í tilefni dagsins þar
sem sjötíu gestir mættu. Athygli vakti
að Beatrice gifti sig í ljósfjólubláum kjól
frá Valentino. Hún mætti síðan í öðrum
kjól, silfurlitum, frá Valentino í veisluna
síðdegis.
Beatrice var fyrirsæta fyrir Valentino
þegar hún var yngri en góð vinátta er á
milli fjölskyldu hennar og þessa heimsfræga hönnuðar. Karl Lagerfeld, tískuhönnuður hjá Chanel, og Versace-fjölskyldan eru sömuleiðis fjölskylduvinir.
Án efa verður vel fylgst með brúðkaupinu á Ítalíu, enda spenningur að vita
hvort Beatrice klæðist þá eiginlegum
brúðarkjól frá Valentino.
EKKI ALLTAF AUÐVELT
Móðir brúðgumans, Karólína prinsessa,
hefur alla tíð verið mikið í sviðsljósinu
ekki síður en móðir hennar, Grace Kelly,
var á sínum tíma. Karólína baðst undan
því fyrir nokkrum árum að vera elt af
svokölluðum „paparazzi“-ljósmyndurum.
Líf hennar hefur ekki alltaf verið auðvelt.
Karólína tók móðurmissinn nærri sér,
en Grace Kelly lést í hörmulegu bílsslysi
árið 1982. Karólína skildi við fyrsta eiginmann sinn, Philippe Junot, árið 1980,
eftir stutt hjónaband. Hún giftist síðan
Stefano Casiraghi og saman eignuðust
þau þrjú börn, Andrea, sem nú er 31 árs,
Charlotte, 28 ára og Pierre, 27 ára. Stefano lét lífið í sjóslysi árið 1990.
BÝR MEÐ DÓTTURINNI
Fyrir níu árum giftist Karólína í þriðja
skiptið, hinum þýska Ernst August, prins
af Hannover, og hertoga af Brunswick. Við
það varð hún bæði prinsessa af Mónakó

GRIMALDI-AFMÆLI Þessi mynd var tekin af þeim fyrr í þessum mánuði
þegar Albert fursti af Mónakó hélt upp á tíu ára krýningarafmæli sitt.

TÍSKUVIKA Í PARÍS Parið hefur mikinn áhuga
á tísku, enda starfaði Beatrice sem fyrirsæta fyrir
heimsfræga hönnuði.

og Hannover. Þau eiga eina dóttur saman,
Alexöndru prinsessu af Hannover, sem er
að verða 16 ára. Fréttir bárust af því árið
2010 að Karólína og Ernst August byggju
ekki lengur saman. Hann hefur oft sést í
fylgd annarra kvenna en Karólína hefur
búið ein með yngstu dótturinni í Mónakó
undanfarin ár. Formlegur skilnaður virðist hins vegar ekki hafa átt sér stað og
segja margir það vegna flókinna peningamála hjá þeim hjónum.

MÓÐIR BRÚÐGUMANS Karólína prinsessa
af Mónakó og Hannover hefur þurft að þola
ýmislegt í gegnum tíðina. Hjónaband hennar
og Ernst August, prins
af Hannover, fór út um
þúfur þótt ekki hafi þau
skilið formlega.

VOLUMIZING
DRY SHAMPOO

www.harogsmink.is

BY mótunarlínan er frá Framesi Milanó.
Fæst eingöngu á hárgreiðslustofum
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VILL HELST KÚRA
INNI Í KÁPUNNI
UPPÁHALDSFLÍKIN Ásrún Ágústsdóttir kiknar í hnjánum þegar hún sér volduga yfirhöfn. Veturinn er hennar uppáhaldsárstíð og helst vildi hún búa í kápunum sínum. Af þeim á hún marga kassa og þyrfti að kaupa sér aukaslá.

É

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI

30-50% afsláttur
af öllum útsöluvörum
Flott föt, fyrir flottar konur

Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna
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40.000
fréttaþyrstir
notendur

Smelltu þér á Fréttablaðsappið og lestu
blaðið hvar sem er og hvenær sem er.
Nálgastu appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum:

g elska yfirhafnir, djúsí og stórar. Ég kikna í
hnjánum þegar ég sé eina slíka og yfirleitt
verður hún mín. Ég á alltaf yfirhafnir fyrir
hvert tækifæri en ekkert endilega réttu fötin til að
vera í undir. Ég fer þá helst ekkert úr jakkanum
eða kápunni nema ég nauðsynlega þurfi og er þá
kannski bara í stuttermabol undir. Það getur verið
vandræðalegt,“ segir Ásrún Ágústsdóttir, nýútskrifaður fatahönnuður frá LHÍ, þegar hún er spurð út í
uppáhaldsflíkina.
Hún viðurkennir að yfirhafnir hvers konar taki
talsvert pláss í fataskápnum hennar svo jafnvel
þurfi að grípa til aðgerða.
„Sláin er farin að síga talsvert, ég þarf að kaupa
aðra. Ég er líka með yfirhafnir í kössum, þær taka
svo mikið pláss, bosmamiklar og úr þykkur efni. Ég
á nokkrar mokkakápur og jakka, pelsa og gamlar
fjalladúnúlpur. Úlpurnar eru pínu sveitó en líka
„urban“. Þetta fíla ég,“ segir hún sposk, enda koma
yfirhafnirnar sér allar að góðum notum hér á norðlægum slóðum.
„Þetta er afar praktískt hér á Íslandi. Veturinn
er góður tími, Það er eitthvað svo kósý að klæða
sig vel og að yfirhöfnin verði eins og húsið manns
þegar maður er úti. Ég get kúrt mig innan í henni.
Ég veit hins vegar aldrei hvað ég á að fara í þegar
veðrið er gott.“
Ásrún útskrifaðist í vor úr fatahönnun frá LHÍ.
Það kemur líklega ekki á óvart að hún leitaði innblásturs til yfirhafna Sama þegar hún vann að lokaverkefninu. „Þessi þjóðflokkur gerir mjög stórar
yfirhafnir og anorakka og það hentaði vel mínum
persónulega stíl. Ég gæti hannað yfirhafnir allan
daginn, alla daga,“ segir Ásrún.
Er þá lína yfirhafna undir eigin merki jafnvel á
döfinni?
„Mig langar til að vinna í bransanum úti og
kynna mér hvernig hlutirnir ganga fyrir sig fyrst.

YFRIRHAFNASAFNARI Ásrún Ágústsdóttir á yfirhafnir í
kassavís og vill helst ekki fara úr þeim nema hún nauðsynlega
þurfi.
MYND/VILHELM

Þegar ég verð komin með reynslu gæti ég snúið
mér að mínu eigin. Mig langar að komast út í starfsnám, til Hollands eða til Parísar, og stefni á að komast út þegar líður á veturinn.“

Í ANDA ÞEKKTRA ROKKARA
Bandaríski hönnuðurinn, John Varvatos, vakti mikla athygli fyrir frumleika
á tískuvikunni í New York á dögunum. Þar sýndu helstu hönnuðir heimsins
herrafatatísku fyrir vor og sumar 2016.
John Varvatos hefur
hannað fyrir marga þekkta
rokkara í gegnum tíðina.
Frægastur þeirra er þó
Bítillinn Ringo Starr.
Alice Cooper er til
dæmis góður vinur
Varvatos. Vor- og
sumarlína hans
þótti bæði frjálsleg og smart. Mikið var um rendur
í herrafötunum
og má líta aftur
til 1970 til að sjá
svipaðan herrafatnað. Buxurnar
voru þröngar og
gjarnan jakkar
með þeim. Flest
módelin voru
síðhærð.
John Varvatos ólst
upp í Detroit í Bandaríkjunum en á ættir að
rekja til Grikklands.
Hann er vel þekktur
vestan hafs en hefur
nýlega rutt sér leið
á Evrópumarkaði.
Ilmvötn frá John Varvatos hafa verið mjög
vinsæl. Þá hefur hann
hannað strigaskó fyrir
Converse sem eru afar
vinsælir.
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Elísabet Margeirsdóttir er öflugur hlaupari og næringarfræðingur.

MYND/ANDRI MARINO

Mataræðið skiptir máli fyrir hlaupara
Elísabet Margeirsdóttir, næringarfræðingur og framkvæmdastjóri Arctic Running, er eins og margir vita mikil hlaupadrottning. Sem
næringarfræðingur veit hún vel hvað er hlaupurum fyrir bestu þegar kemur að matarvenjum. Elísabet segir mikilvægt að sleppa
allri tilraunastarfsemi í matargerðinni dagana fyrir hlaup. Einnig bendir hún á að drekka ekki of mikið vatn stuttu fyrir keppni..
Elísabet var spurð hvort mataræðið skipti miklu máli hjá
langhlaupurum? „Mataræðið skiptir miklu máli hjá fólki
sem hreyfir sig mikið og þar á
meðal þeim sem hlaupa oft í
viku eða daglega. Langhlauparinn þarf að passa upp á að
hafa næga orku fyrir æfingar
og einnig þarf að borða vel eftir
æfingar til að fylla á orku líkamans og til að stuðla að viðgerð vöðva.“
Hvað fæðutegundir eru mikilvægastar hlaupurum?
„Í raun eru allar fæðutegundir eða fæðuflokkar nauðsynlegir fyrir hlauparann og því fjölbreyttara sem mataræðið er því
betra. Hlauparar þurfa þó að
passa að borða nægilega mikið af
kolvetnaríkum mat í hverri mál-

tíð þegar æfingar eru stífar, eins
og til dæmis heilkorna brauð,
hafragraut, kartöflur eða hrísgrjón.“
Þarf að borða mikið fyrir
hlaup?
„Heppilegast er að borða ekki
þunga máltíð innan 2-3 klst. fyrir
hlaupaæfingu eða keppni, en
óhætt er að fá sér millibita eða
létta kolvetnaríka máltíð allt að
klukkutíma fyrir æfingu. Það
getur til dæmis verið ávöxtur,
hafragrautur eða gróf brauðsneið
með hnetusmjöri og banana. Það
er einstaklingsbundið hvað fólk
þolir að borða mikið fyrir hlaup
og gott er að fylgjast með líðan á
hlaupunum og finna rútínu sem
hentar.“
Er betra að drekka íþróttadrykki en vatn?

„Íþróttadrykkir innihalda
sykur og sölt sem stuðla að
vökvajafnvægi og orku þegar
áreynsla er mikil, löng eða í miklum hita. Ef hlaupaæfing er lengri
en 90 mínútur er gott að hafa
íþróttadrykk eða annan orkugjafa með til að stuðla að góðum
afköstum allan tímann.“
Þarf að skipuleggja mataræðið í
langan tíma fyrir maraþon?
„Mataræði þarf ekki að vera
mjög flókið þótt æft sé fyrir
maraþon og besta reglan er
að halda sig við fastar venjur í
mataræðinu allt árið og reyna
að láta miklar æfingar ekki hafa
of mikil áhrif á fæðuvalið. Fjölbreytt og hollt mataræði á alltaf
við en þegar æfingaálagið eykst
þarf fólk að passa að borða hæfilega stóra skammta, drekka nóg

af vökva og borða fljótlega eftir
stífar æfingar.“
Er nauðsynlegt að halda matardagbók?
„Matardagbók getur auðveldað
fólki að taka aðeins til í mataræðinu og fá yfirsýn yfir það sem
betur mætti fara. Fólk gleymir oft
að borða nóg fyrri hluta dags en
borðar síðan of mikið og óhollara seinni partinn án þess að
vera meðvitað um það. Því getur
matardagbók aðstoðað fólk við
að koma meiri reglu á máltíðir án
mikillar fyrirhafnar.“
Hvað ætti helst að borða sama
dag og hlaupið fer fram?
„Það er mikilvægt að vera ekki
í neinni tilraunastarfsemi dagana
fyrir hlaup og best er að borða
þann morgunmat sem fólk er
vant að borða fyrir allar hlaupa-

Unaðslegur hristingur eftir
langa hlaupaæfingu:
1 lítil ferna af próteindrykk
með súkkulaðibragði
1 frosinn banani í bitum
1 msk. chia-fræ
1 msk. möndlusmjör
Allt sett í blandara og
blandað þar til silkimjúkt.

æfingar. Góður morgunmatur er
nauðsynlegur og best er að borða
hann að minnsta kosti tveimur
klukkutímum fyrir keppni. Einnig flaska sumir á því að drekka of
mikið stuttu fyrir hlaup og þurfa
því á klósettið í miðju hlaupi. Nóg
er að drekka um 500-750 ml af
vökva um morguninn og lítið sem
ekkert síðasta klukkutímann.“
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Góðir skór eru
eins og góður gítar
Þráinn Árni Baldvinsson gítarleikari var, ásamt félögum sínum í hljómsveitinni
Skálmöld, fulltrúi Íslandsbanka í Reykjavíkurmaraþoninu í fyrra. Hann hleypur
reglulega enda nauðsynlegt að vera í góðu formi á löngum tónleikaferðalögum.

BETRI NÆRING
G
HREIN GÆÐI
EINSTÖK VIRKNI
Vítamín og bætiefni
sem næringarþerapistar
mæla með.
Solaray Ísland á Facebook
Fæst í öllum helstu apótekum og heilsuvörubúðum

REIKNAÐU
DÆMIÐ
á 365.is

365.is Sími 1817

„Þegar við vorum plataðir í þetta
verkefni í fyrra var það í fyrsta
skipti sem sumir félagar mínir í
hljómsveitinni létu sér detta í hug
að hlaupa tíu kílómetra. Ég hafði
hlaupið fjórum sinnum áður og
vissi að ég gæti þetta en það var
gaman að sjá hvernig hinir svitnuðu og héldu að þeir gætu þetta
aldrei. Nema náttúrlega Björgvin
söngvari sem var knattspyrnumaður í Danmörku í mörg ár og
það tók hann enga stund að koma
sér í góðan gír. Hann ætlar heilt
maraþon núna,“ segir Þráinn,
sem lagði stund á körfubolta á
unglingsárum en hafði aldrei æft
sig neitt að ráði fyrir Reykjavíkurmaraþon áður. „Ég bara mætti og
hljóp. Nema einu sinni þegar ég
undirbjó mig eitthvað aðeins og
þá náði ég mínum versta tíma.“
Skálmöld var með einkaþjálfara,
Stefán Magnússon, framkvæmdastjóra Eistnaflugs, og sá hann um
að þeir slægju ekki slöku við. „Við
hlupum meðal annars mikið á
og í kringum Eistnaflugshelgina
með honum og við vorum með
prógramm sem hann útbjó. Það
hentaði mér mjög vel að einhver
segði mér hvað ég ætti að gera. Ég
mæli með því.“
Eitt af því mikilvægasta í
hlaupaundirbúningi að mati Þráins er að setja saman tónlista til
að hlusta á í hlaupinu. „Ég kortlagði hlaupið alveg þannig að
þegar ég var alveg að deyja, sem
ég vissi að myndi gerast á ákveðnum tímapunkti, var ég með mjög
kraftmikið þungarokk til að koma
mér yfir þann hjalla. Svo var planið að ég væri að hlaupa þetta á
undir klukkustund og að lagið
I know how to die með Motorhead myndi fleyta mér síðustu
metrana yfir marklínuna og það
stóðst.“ Þráinn segist hafa séð
þegar nokkuð var liðið á hlaupið
að hann myndi hafa það af og það
hafi hleypt kappi í kinn. „Þegar
það voru tveir kílómetrar eftir
sá ég að ég myndi ná þessu og þá
gaf ég í og setti persónulegt met.
En ég var líka alveg dauður utan
í næsta ljósastaur á eftir. Þetta
var minn langbesti tími og ég
var gríðarlega stoltur. Og náttúrlega rústaði öllum hinum í bandinu. Það var mjög gott að vinna félaga mína í Skálmöld, alla nema
Björgvin, sem ég get ekkert verið
að böggast í.“
Þráinn tekur ekki þátt í Reykjavíkurmaraþoninu í ár þótt hann
hafi hlaupið heilmikið það sem
af er sumri. „Ég hef tekið þátt í
hinum ýmsu hlaupum undanfarin ár en ekki í sumar þó að ég sé
í fínasta hlaupaformi núna. Það
hefur verið mikil spilamennska
og svo vil ég eiga tíma með fjölskyldunni líka. Ég fylgist með
Maraþonmæðgunum í sumar og
hef gríðarlega gaman af því. Ég
hleyp um það bil þrjá kílómetra
annan hvern dag og það geri ég
bara af því mér líður miklu betur

Spennan magnast rétt fyrir hlaupið enda eins gott að standa sig eftir mikla auglýsingaherferð vikurnar á undan.

Þráinn fylgist með Reykjavíkurmaraþoninu 2014 taka af stað ásamt Flex, hljóðmeistara
Skálmaldar.

af því. Þetta er ofboðslega hressandi og þegar maður er að fara til
dæmis á tónleikaferðalög skiptir
miklu máli að vera í betra formi
en maður er í venjulega. Það sem
kom mér mest á óvart var að ég
þarf ekkert endilega að fara rosalega langt til að fá eitthvað út úr
því. Það skiptir meira máli að fá
góða þjálfun en að pína líkamann þangað til hann getur ekki
meira. Að því leyti hefur þessi
geðveiki síðasta sumar margborgað sig.“ Talandi um tónleikaferðalög þá segir Þráinn mikilvægt að

hafa hlaupaskóna meðferðis. „Við
vorum á tveggja mánaða ferðalagi
síðasta haust og bílstjórinn okkar
er mikill íþróttajaxl sem ferðast
um með lóð og sippubönd og útbýr
líkamsræktarstöð þar sem rútan
stoppar. Hann fór með mig út að
hlaupa nokkrum sinnum á ferðalaginu og það bjargaði lífi mínu.“
Það og hlaupaskórnir, náttúrlega.
„Ég keypti mér mjög góða hlaupaskó fyrir mörgum árum. Og það er
það gáfulegasta sem ég hef gert.
Góðir skór eru eins og góður gítar,
skipta öllu máli.“

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmaður auglýsinga: Jónatan Atli Sveinsson, jonatan@365.is, s. 512-5446
Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson.

Þú ferð lengra
með SagaPro
Melkorka Árný Kvaran

ENNEMM / SÍA / NM70107

ENNEMM / SÍA / NM56019

langhlaupari, framkvæmdastjóri
og þjálfari kerrupul.is

Vinsæl vara við tíðum þvaglátum
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Ekki of seint að hefja æfingar
Einkaþjálfarinn og spretthlauparinn fyrrverandi, Silja Úlfarsdóttir, þjálfar hlaupahóp Íslandsbanka fyrir Reykjavíkurmaraþonið í ár.
Hópurinn æfir tvisvar í viku en auk þess býr Silja til plön fyrir hópinn. Hún sér jafnframt um að þjálfa hlaupamæðgurnar Halldóru
Geirharðsdóttur og Steineyju Skúladóttur sem báðar taka þátt í Reykjavíkurmaraþoninu í fyrsta skipti og eru andlit hlaupsins í ár.

Þ

etta er í fyrsta skipti sem
Silja þjálfar hlaupahóp Íslandsbanka en hún þjálfaði Pétur Jóhann Sigfússon þegar
hann hljóp sitt fyrsta hálfmaraþon
í Reykjavíkurmaraþoninu 2013. En
hver er tilgangurinn með því að fá
þekkta einstaklinga til að þjálfa sig
upp í hlaupaform? „Það er fyrst og
fremst til að undirstrika það að allir
geti verið með, en allt hefur þetta
verið fólk sem hefur lítið sem ekkert hlaupið áður,“ útskýrir Silja. Það
á við í tilfelli mæðgnanna og voru
þær að sögn Silju ansi hikandi í
fyrstu.
„Dóra sagðist bara alls ekki geta
hlaupið og hafði litla trú á sjálfri
sér þegar við hófumst handa í byrjun júní. Það hefur aldeilis breyst
og við höfum engar áhyggjur af
þessu. Hún mun ekki eiga í neinum vandræðum með þetta og nú
erum við farnar að vinna í því að
auka hraðann,” segir Silja. Halldóra ætlar að hlaupa tíu kílómetra
en Steiney hálft maraþon og hvetur
Silja áhugasama til að fylgja þeim á
Snapchat og Twitter undir hlaupamæðgur, enda með eindæmum
skemmtilegar.
Aðspurð segir Silja ekki of seint
að skrá sig til leiks þótt aðeins séu
rúmar þrjár vikur til stefnu. „Það
geta flest allir verið með í tíu. Ætli
menn í hálft eða heilt maraþon
veltur það meira á grunninum og
þá skiptir undirbúningurinn miklu
máli.”
Hlaupahópur Íslandsbanka
hittist á þriðjudögum klukkan
17.15 og í hádeginu á fimmtudögum og hvetur hún alla til að vera
með og fylgjast með æfingaplaninu á samnefndri Facebooksíðu
hópsins. „Þarna er fólk með alls

Silja þjálfar mæðgurnar Halldóru Geirharðsdóttur og Steineyju Skúladóttur sem báðar taka þátt í Reykjavíkurmaraþoninu í fyrsta skipti og eru andlit hlaupsins í ár. Hún segir þær á
góðu róli og hvetur fólk til að fylgjast með undirbúningi þeirra á Snapchat og Twitter undir leitarorðinu hlaupamæðgur.
MYND/ANDRI MARÍNÓ

konar markmið; bæði byrjendur
og lengra komnir og það eru enn
nýliðar að mæta, enda góð stemning í hópnum. Á fimmtudögum
erum við oftast á Laugardalsvellinum og fólk fer þetta bara á sínum
hraða.“
Silja leggur ekki bara áherslu á

hlaup heldur líka styrktaræfingar,
hraðaleiki og styttri æfingalotur
með hléum eða svokallaðar „Interval-æfingar.“ „Það er ekkert sem
segir að þú þurfir að hlaupa fjórum
sinnum í viku þó þú ætlir í hlaup.
Sjálfri finnst mér fjölbreyttar æfingar skemmtilegri. Aðalatriðið

er að byrja að hreyfa sig og er vel
hægt að skiptast á að hlaupa, hjóla
og synda, svo dæmi séu nefnd. Svo
er mjög mikilvægt að hlauparar
hugi líka að því að gera teygjur og
styrktaræfingar til að fyrirbyggja
meiðsli en allt leggur þetta grunn
að góðu hlaupi.“

Silja segir jafnframt mikilvægan lið í undirbúningnum að
huga að góðum skóm. „Það stuðlar að vellíðan og dregur úr líkum
á meiðslum. Uppáhalds skórnir mínir eru Boost-skórnir frá Adidas, en það er misjafnt hvað hentar
hverjum og einum.“

Frumhlauparar: af stað!
Áttu þér hlaupadraum? Margir láta sig
dreyma um að gera hlaup að lífsstíl en
finna ekki almennilega hvatann til að
láta til skarar skríða. Þá er þjóðráð að
setja sér markmið, eins og til dæmis að
taka þátt í skipulögðu hlaupi eftir skilgreindan tíma og þjálfa sig út frá því.
Hér eru nokkrar ráðleggingar til þeirra
frumhlaupara sem vita ekki í hvorn fótinn þeir eiga að stíga fyrstu skrefin á
hlaupabrautinni.
● Fjárfestu í réttu skónum. Fáðu ráðleggingar frá fagfólki, kannski þarft
þú stuðning við fótinn á ákveðnum
stöðum, við ökklann eða ilina sem einhver annar þarf ekki. Það eru réttir skór
þarna úti fyrir þig, þú þarft bara að
ﬁnna þá.
● Ekki hafa samviskubit dagana sem
þú hleypur ekki. Mundu að hvíldin er
líka hluti af leiðinni að markinu.
● Finndu hlaupafélaga en hlauptu
samt stundum ein/n. Hlaup geta verið
mjög góð íhugun sem betra er að
stunda í einrúmi en félagarnir hvetja
þig áfram með heilbrigðri samkeppni.
Passaðu bara að velja a.m.k. einn sem
er á svipuðu getustigi og þú.
● Gerðu hlaupin að góðum
vana. Þótt þú hafir bara nokkrar
mínútur einhvern hlaupadaginn skaltu samt reima á þig
RÉTTU SKÓRNIR Það skiptir
höfuðmáli að fjárfesta í réttu
skónum sem eru bæði þægilegir
og passa nákvæmlega á þinn fót.

METRAR, EKKI MÍNÚTUR Sígur þó
seint fari.

skóna og halda af stað. Þannig býrðu til
vana sem er auðveldara að viðhalda en
að byrja alltaf upp á nýtt.
Finndu þér slagorð, gildi eða hvatamöntru sem þú getur þulið þegar þér
ﬁnnst þú vera að gefast upp.
● Ekki óttast göngukaflana á hlaupaleiðinni. Að hægja á sér getur í raun
byggt styrk og þol sem gagnast þér á
hlaupunum.
● Haltu hlaupadagbók.
Settu þér lítil og viðráðanleg markmið
og auktu við þau smám saman. Það
hleypur enginn maraþon í fyrsta.
● Hugsaðu í metrum, ekki mínútum.
Farðu eins hægt og þú þarft, sýndu þolinmæði og ekki hafa áhyggjur af
hraðanum. Hann kemur.
● Mundu að þú ert
hlaupari. Við erum
öll hlauparar þó
að sumir
hlaupi
hraðar
en
aðrir.
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Ástríðunni haldið lifandi
Ofurhlaup njóta sífellt meiri vinsælda hér á landi eins og víða um heim. Þau eru oftast hlaupin úti í náttúrunni eða á fjöllum en þar
skiptir upplifun af náttúrunni oft meira máli en lokatíminn. Mörg frábær æfingasvæði eru á suðvesturhluta landsins fyrir slík hlaup.

S

ífellt fleiri landsmenn stunda svokölluð ofurhlaup en þar er átt við öll
hlaup sem eru lengri en sem nemur
vegalengd maraþons. Ofurhlaup eru af
ýmsum gerðum en eru gjarnan stunduð
úti í náttúrunni og jafnvel uppi á fjöllum.
Einn þeirra sem hafa stundað slík hlaup
undan farin ár er Birgir Sævarsson sem hóf
að hlaupa árið 2001. Við undirbúning fyrir
Laugavegshlaupið árið 2012, þar sem hlaupin er 55 km leið frá Landmannalaugum
inn í Þórsmörk, eignaðist hann nýtt áhugamál að eigin sögn. „Ég fann mig algjörlega
í því að hlaupa utan vega og náttúruhlaup
hafa haldið ástríðunni fyrir hlaupum lifandi síðan þá. Mér finnst ekkert betra en að
hlaupa um í náttúrunni í góðum félagsskap.
Í dag hleyp ég nánast eingöngu í náttúrunni
og tek þátt í fjallaofurhlaupum. Það sem er
líka heillandi er að hér er ævintýrið að klára
hlaupið og njóta leiðarinnar en ekki eins
mikið verið að keppast við tímann eins og í
stöðluðum götuhlaupum.“
Birgir er búsettur á höfuðborgarsvæðinu og segir mörg frábær æfingasvæði í nágrenni þess. „Við höfum t.d. Esjuna, Heiðmörk, uppsveitir Hafnarfjarðar, Hengilssvæðið og Mosfellsbæ svo eitthvað sé nefnt.
Stór hluti við svona hlaup er einmitt að
kanna nýjar leiðir og njóta þess að vera úti í
náttúrunni.“
Birgir hefur tekið þátt í þremur ofurhlaupum erlendis; tveimur í Mont Blanc og
einu í Dólómítafjöllunum á Norður-Ítalíu.

Birgir kemur alsæll í mark í Lavaredo Ultra Trail eftir
MYND/ÚR EINKASAFNI
góðan dag á fjöllum.

„Hlaupið á Ítalíu ber nafnið Lavaredo Ultra
Trail en um er að ræða 120 km fjallahlaup
með 5.800 metra hækkun. Hlaupið byrjar og endar í Cortina sem er gamall skíðabær í fallegum fjallasal í Dólómítafjöllunum. Hlaupið var ræst kl. 23 að kvöldi og
var alveg magnað að hlaupa alla nóttina og
upplifa sólarupprás í fallegasta fjallasal sem
ég hef augum litið.“

Drottning fjallahlaupa
Hann segir undirbúning fyrir fjallaofurhlaup byggjast á því að æfa stöðugt og vel
í 3-4 mánuði fyrir keppni. „Áherslan er að
hlaupa í eins líku landslagi og keppt er í og
byggja fjölda og tegund æfinga upp með
skynsamlegum hætti.“

Birgir á ferð með Tre Cime de Lavaredo-tindana í bakgrunni í Lavaredo Ultra Trail.

Þessar vikurnar undirbýr Birgir sig fyrir
keppni í drottningu fjallahlaupanna sem
er Ultra-trail Du Mont-Blanc. „Hlaupið er
skrautfjöðrin á stærstu fjallahlaupahátíð í
heiminum en þar er hlaupin ein frægasta
gönguleið Evrópu, Tour Mont Blanc. Þetta
er 168 km hlaup þar sem heildarhækkunin
er 10 km og hlaupið er kringum Mont Blancfjallgarðinn í Frakklandi, Ítalíu og Sviss.“
Hann segir undirbúninginn ekkert frábrugðinn þeim sem er fyrir önnur hlaup
nema að löngu æfingarnar séu lengri. „Ég
hljóp t.d. Laugaveginn fyrir viku og síðasta laugardag tók ég þátt í Hengilshlaupinu

&G¢ÞIMFZQVSLÓMØNFUSBOPUBS̲V
KBGONJLMBPSLVPH¢BSGUJMB̲IBGBLWFJLU
ÈFJOVNMKØTBTUBVSÓÈUUBLMVLLVTUVOEJS
Gagnvirkar orkusýningar Landsvirkjunar í Búrfelli
og Kröflu varpa ljósi á orkuna sem býr í öllum hlutum.
Landsvirkjun vinnur rafmagn úr endurnýjanlegum
orkugjöfum; vatnsafli, jarðvarma og vindi.
Líttu við í sumar.

Opið 10-17 alla daga til 30. ágúst.
Leiðarlýsingar á landsvirkjun.is/heimsoknir

MYND/ÚR EINKASAFNI

sem mér finnst vera fallegri og skemmtilegri leið en Laugavegsleiðin ef eitthvað er.
Fyrir hlaupið fer ég svo í æfingaferð til Mont
Blanc og hleyp um í brautinni.“
Það eru margir þættir sem gera hlaup
eftirsóknarverð að sögn Birgis. „Hlaup eru
frábær og fjölbreytt líkamsrækt, sérstaklega þegar hlaupið er í ójöfnu landslagi og
blandað inn fjallgöngu og hlaupum niður
hlíðar. Þau eru einnig góð aðferð við að
hugleiða og það er ótrúlega gott að gleyma
sér á hlaupum í eigin heimi og njóta náttúrunnar um leið. Svo má ekki gleyma félagsskapnum sem er engu líkur.“
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Hlaupið á snjó og ís
Eitt óvenjulegasta maraþonhlaup sem boðið er upp á í
heiminum í dag fer fram á
Grænlandi í október ár hvert.
Hlaupið, sem ber nafnið The
Polar Circle Marathon, fer
fram í Kangerlussuaq sem er á
vesturströnd landsins.
Hluti hlaupsins, eða um 3
km, er á ísnum en vegna óvissu
um aðstæður á hlaupadegi geta
skipuleggjendur ekki fest niður
leiðina fyrr en nokkrum dögum
fyrir hlaup. Lengsti hluti leiðarinnar er hlaupinn á malarvegi
sem oft er þó þakinn snjó.
Hálfmaraþon- og maraþonhlaupin verða haldin sitt hvorn
daginn svo keppendum gefist
kostur á að ljúka þeim báðum,
hafi þeir áhuga.
Hlaupið er oft kallað kaldasta
maraþonhlaup jarðar, enda er
meðalhitinn á þessum slóðum
í október um -10ºC. Skipuleggjendur keppninnar taka þó fram

að búast megi við meiri kulda.
Þótt snjór sé víða á brautinni er
hægt að hlaupa í venjulegum
hlaupaskóm.
Sigurvegarar síðasta árs í
maraþonhlaupinu voru Norbert Zeppitz frá Austurríki, sem
vann í karlaflokki á 3:30:08 klst.
og Debby Urkens frá Belgíu í
kvennaf lokki en hún hjóp á
4:11:26 klst. Alls luku 120 keppendur hlaupinu.
Saskia Plaucheur frá Frakklandi vann hálfmaraþon kvenna
á 2:18:10 klst. en Angel Pavon
Guerra frá Spáni vann karlaflokkinn á 1:54:53 klst. þar sem
97 keppendur luku keppni.
Til samanburðar má geta þess
að besti tíminn í Reykjavíkurmaraþoni í fyrra var 2:18:00 og
1:08:44 í hálfmaraþoni.
Áhugasamir geta kynnt sér
hlaupið á w w w.polar-circlemarathon.com en fimm daga
ferð kostar tæplega 240.000 kr.

„Ég á það til, þegar ég finn ekki réttu lausnina, að skella mér í hlaupagallann og fara út að skokka,“ segir Steingrímur Sævarr Ólafsson.
MYND/ANDRI MARINÓ

Veiðitíminn truflar
undirbúninginn
Fjölmiðlaráðgjafinn Steingrímur Sævarr Ólafsson hleypur 10 km í Reykjavíkurmaraþoni fyrir
styrktarsjóðinn Vináttu. Hann hóf að hlaupa árið 2001 og keppir oftast í 10 km hlaupum. Hann er ekki
mikill merkjakarl en leggur þó áherslu á góða hlaupaskó og svo þykir honum vænt um Garmin-hlaupaúrið
þótt það sé komið til ára sinna. Þurfi hann að leysa flókin vandamál reimar hann á sig hlaupaskóna.

F

FÉKKSTU EKKI
BLAÐIÐ Í MORGUN?
KOM ÞAÐ OF SEINT?
800 1177 eða á dreifing@postdreifing.is

rá árinu 2007 hafa þátttakendur í Reykjavíkurmaraþoni safnað tugum milljóna
króna til styrktar góðu málefni.
Í fyrra var slegið nýtt met þegar
rúmar 85 milljónir króna söfnuðust og má búast að það met verði
slegið í ár. Fjölmargir einstaklingar og hópar taka þátt í áheitasöfnuninni og meðal þeirra er fjölmiðlaráðgjafinn góðkunni, Steingrímur Sævarr Ólafsson, sem
hleypur 10 km fyrir styrktarsjóðinn Vináttu.
Steingrímur byrjaði að hlaupa
árið 2001 og fann fljótt að þetta
var hreyfing sem hentaði honum
vel. „Ég er enginn keppnishlaupari og legg meira upp úr Ólympíuandanum, að vera með frekar
en að vinna. Ég reyni að hlaupa
reglulega en er enginn öfgamaður og tek mér pásur ef ég finn ekki
fyrir lönguninni til að hlaupa. Þá
rekst bleikjuveiðitíminn hjá mér
afskaplega illa á við markvissan
undirbúning fyrir Reykjavíkurmaraþon.“
Yfirleitt hleypur Steingrímur 10
km í hlaupakeppnum en keppti
þó í hálfmaraþoni árið 2008. „Í
ár verða það 10 km og ég set mér
alltaf sama heildarmarkmið;
að skemmta mér vel og líða vel í
hlaupinu. Geta brosað og notið

þess að hlaupa með þúsundum
annarra, sjá stuðningsliðin við
vegarkantinn, fjölskyldur hlaupa
saman og svo mætti áfram telja.
Hvað tímann varðar set ég mér
alltaf sama markmið; að hefja
hlaupið með það í huga að vera á
53–55 mínútum. En sé dagsformið ekki það besta þá hægi ég strax
á mér og er ekkert að stressa mig
á tímanum eða gef í ef mér finnst
svo. Tíminn er ekki aðalatriðið, í
ár er aðalatriðið að hlaupa fyrir
konuna mína sem á síðasta ári
greindist með ólæknandi sjúkdóm sem heitir Huntington’s.
Vinir okkar stofnuðu Styrktarsjóðinn Vináttu til að styðja við bakið
á henni og fjölskyldunni allri. Mér
fannst það vera það minnsta sem
ég gæti gert að taka fram skóna og
hlaupa áheitahlaup til að bæta í.“

Stóra táin þvælist fyrir
Steingrímur er að eigin sögn
ekki mikill merkjakarl þegar
kemur að hlaupum fyrir utan
tvennt; skó og hlaupaúr. „Ég
er Garmin-maður í hlaupaúrum og hef um árabil verið með
Garmin-305 úr sem hefur reynst
mér vel, þótt aldurhnigið sé. Og
svo er það höfuðatriðið; skórnir. Ég var alltaf Asics-maður en
hef glímt við ákveðið vandamál

þar. Stóra táin á hægra fæti virðist ekki eiga samleið með sumum
hlaupaskóm. Þrátt fyrir sífelldar
snyrtingar, plástra og umbúðir,
hefur mér alltaf tekist að eyðileggja skóna þannig að stóra
táin hægra megin er skyndilega komin upp úr. Ég var því að
skipta um skótegund fyrir nokkrum vikum og nú er að sjá hvernig
stóru tánni og Newton á eftir að
lynda saman.“
Þrátt fyrir vandræðin með
stóru tána þykir Steingrími hlaup
vera bæði góð líkamleg hreyfing en ekki síður góð leið til að
leysa flókin vandamál. „Hlaup
eru nefnilega algjör paradís fyrir
mann eins og mig, sem vinnur með kollinum. Hér áður fyrr
átti ég það til að skella mér í uppvask ef ég var að reyna að leysa
flókin vandamál sem tengdust
vinnunni því þar reynir enginn
að trufla mann. En þegar maður
getur sameinað líkamsrækt og
leyst vandamál í kollinum, þá er
maður dottinn í lukkupottinn. Ég
á það til, þegar ég finn ekki réttu
lausnina, að skella mér í hlaupagallann og fara út að skokka. Það
hefur aldrei brugðist, og þá meina
ég aldrei, að ég finn lausnina.
Hlaup er ekki bara lífsstíll, hlaup
er líka vinna … bókstaflega.“

FÓTABÓT HLAUPARANS

Hjálpaðu okkur að bæta þjónustuna.
Blaðið á að berast þér fyrir kl. 7:15 virka morgna
og 8:15 á laugardögum

Hlaupafræðsla gengur mikið út á fótabúnað og þar eru skórnir oftast í aðalhlutverki en áherslan minni á sokkana. Ekki
er eins löng hefð fyrir þar tilgerðum hlaupasokkum enda allt eins víst að einhverjum finnist óþarfi að kaupa sérstaka
hlaupasokka og láti góðu gömlu baðmullarsokkana bara duga. En sérhannaðir hlaupasokkar eru til af góðum
ástæðum. Þeir minnka líkurnar á hælsæri og blöðrumyndun, eru úr efnum sem anda og halda fótunum þurrum
Þeir eru með stuðning yfir ristina og ökklann. Ennfremur eru þeir þykkari við tærnar og
hælana og minnka þannig líkurnar á nuddsárum.
Aukaþykkt undir tábergi eykur mýkt og dempun. Þá er mikilvægt að muna
að hlaupaskór eru hannaðir til að lofti vel í gegnum þá en það kemur ekki að
neinu gagni ef hlauparinn er síðan í bómullarsokkum. Það er því nokkuð ljóst að
hlaupasokkar eru ekki bara gerviþörf sem er búin til í gróðaskyni heldur raunveruleg
fótabót hlauparans.
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Rík áhersla er lögð á gæði hráefna og hefur stærsti hluti varanna fengið lífræna vottun.

Sólgæti stuðlar að
heilsusamlegu lífi
Þurrvörulína Heilsu ehf. hefur fengið nýtt nafn og heitir nú Sólgæti. Sem fyrr
er markmið Heilsu að bjóða hágæðahráefni sem stuðlar að heilbrigði og
heilsusamlegu lífi ásamt því að gera matargerðina enn skemmtilegri.

V
HEILNÆMT OG
NÁTTÚRULEGT

LJÓMANDI
GOTT

örurnar frá Sólgæti eru
fyrir sælkera á öllum aldri
sem vilja gera vel við sig,“
segir Signý S. Skúladóttir, markaðsstjóri Heilsu. Hún segir gæði
og hreinleika einkenna Sólgæti
en yfirskrift þess er „heilnæmt
og náttúrulegt, ljómandi gott“.
Miðinn á umbúðunum minnir
jafnframt á náttúruna og upprunann.
Heilsa ehf. hefur að sögn Signýjar lengi verið í fararbroddi í
innflutningi á lífrænni matvöru
og flutt inn fjölbreytt úrval af
kornvöru, hrísgrjónum, hnetum,
fræjum, baunum, þurrkuðum
ávöxtum og ýmiss konar berjum. „Við val á hráefni er lögð rík
áhersla á gæði og hefur stærsti
hluti varanna fengið lífræna
vottun. Þær vörur sem eru með
vottun eru merktar sem slíkar.
Þær vörur sem ekki eru lífrænar eru 100% náttúrulegar,“ upplýsir Signý.
Allar vörur í matvörulínu
Sólgætis eru merktar með upprunalandi. „Neytendur geta
því séð hvaðan varan kemur en

Allar vörur í matvörulínu Sólgætis eru merktar með upprunalandi. Neytendur geta því
séð hvaðan varan kemur og er mikil áhersla lögð á rekjanleika og öryggi.
MYNDIR/ANDRI MARÍNÓ

mikil áhersla er lögð á rekjanleika og öryggi. Vörunum er
pa k kað hjá samstarfsaðila
Heilsu í Bretlandi sem sérhæfir sig í pökkun á þurrvöru og er
starfsemin vottuð af Soil Associ-

ation, einum virtasta vottunaraðila á lífrænum matvælum,“
segir Signý. Hún bendir jafnframt á að hjá Heilsu sé Sólgæti
ávallt geymt í kæli til þess að
vörurnar haldist sem ferskastar.

Vörurnar frá Sólgæti eru hollar og
góðar fyrir sælkera á öllum aldri sem
vilja gera vel við sig. Líttu í kringum
þig í næstu verslun. Þú kemur eflaust
auga á eitthvað ljómandi gott.

heilsa.is

solgaeti.is

Vörunum er pakkað hjá samstarfsaðila Heilsu í Bretlandi sem sérhæfir sig í pökkun á þurrvöru og er starfsemin vottuð af Soil Association, einum virtasta vottunaraðila á lífrænum matvælum.

FÓLK| TÍSKA

SAMI STÍLL FYRIR BÆÐI KYNIN
TÍSKA FYRIR BÆÐI KYNIN Á tískupöllunum í vor mátti sjá skemmtilega þróun. Þar notuðu hönnuðir stóru tískuhúsanna á köflum
svipaðan stíl bæði fyrir konur og karla. Útkoman var áhugaverð en hér sjást nokkur dæmi um fatnað sem fer báðum kynjunum vel.

GUCCI CRUISE

BURBERRY PRORSUM

PRADA

PRADA

BURBERRY PRORSUM

GUCCI

Tilbo
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Sigurður Helgason
Yﬁrmatreiðslumaður á Grillinu Hótel Sögu
pp
ogg fulltrúi Íslands í keppninni
Bocuse d´Or árið 2015

Aðferðir:

Einiberja & sítrónu mareneruð

LAMBAKÓRÓNA
með jógúrt byggsalati og grilluðum vorlauk

Innihald:
1000 gr. lambakóróna
Marenering:
1 dl mild repjuolía
20 gr. einiber
Börkur af 2 sítrónum
10 gr. saxað dill
Salt / Pipar
Vorlaukur:
16 stk. vorlaukur
Mild repjuolía
Salt
Ólífuolía / Sítrónusaﬁ
Bygg:

160 gr. bankabygg
640 ml vatn
300 gr. jógúrt
100 gr. 36% sýrður rjómi
3 gr. graslaukur
1 gr. dill
5 gr. steinselja
1 gr. mynta
2 gr. fáfnisgras
Börkur af ½ sítrónu
Sjávarsalt

Marenering:
Maukið saman einiberin og olíuna í blandara. Hellið yﬁr lambakórónuna.
Skrælið börkinn af 2 sítrónum og stráið yﬁr. Kryddið með pipar og látið
kórónuna marenerast á kæli yﬁr nótt.
Bygg:
Sjóðið bankabyggið í vatni með ögn af sjávarsalti í um það bil 40 mín. Kælið
byggið þegar það er soðið. Þegar byggið er kalt, blandið þið því við jógúrt og
sýrða rjómann. Bætið söxuðum kryddjurtum útí ásamt rifnum berki af hálfri
sítrónu og smakkið til með sjávarsalti.
Grilluð lambakóróna:
Takið lambakórónuna úr mareneringunni og kryddið vel með salti. Brúnið á
vel heitu grilli þangað til að kórónan hefur fengið fallegan brúnan lit.
Slökkvið þá öðrum megin á grillinu og færið kórónuna á þann hluta sem
slökkt er á. Lokið grillinu og eldið kórónuna áfram þar til hún hefur náð 58°C
í kjarnhita. Takið kórónuna af grillinu og látið hvíla á bakka í 10 mín. Saxið
dillið og sáldrið yﬁr kórónuna áður en þið berið fram.
Grillaður vorlaukur:
Veltið vorlauknum upp úr olíu og salti. Grillið þar til hvíti hlutinn af
vorlauknum er orðinn mjúkur. Gott er að blanda saman góðri ólífuolíu og
sítrónusafa til að velta vorlauknum upp úr eftir að hann kemur af grillinu.

Verði ykkur að góðu

1îMDUKDXVWY|UXU
DIVOiWWXU

Kjólar áður 14.990
nú 11.990 kr.

Túnika áður 11.990
nú 9.590 kr.

Kjólar áður 14.990
nú 11.990 kr.

Kjólar áður 14.990
nú 11.990 kr.

Mussa áður 11.990
nú 9.590 kr.

Skyrtur áður 8.990
nú 6.990 kr.

Toppur áður 11.990
nú 9.590 kr.

Gallaskyrtur áður 11.990
nú 9.590 kr.

Peysur áður 8.990
nú 6.990 kr.

Ponsjó áður 8.990
nú 6.990 kr.

Kósý buxur
nú 3.990 kr.

Fleiri myndir á Facebook
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Fríðindakerfi
fyrir áskrifendur 365

SKRÁÐU
ÞIG Í VILD!
Allir áskrifendur sjónvarps- eða fjarskiptaþjónustu 365 fá nú sjálfvirkan afslátt hjá fjölda
fyrirtækja og verslana án þess að þurfa að biðja
um hann. Það eina sem þarf að gera er að skrá
greiðslukort fjölskyldunnar
nar í VILD á 365.is.

skrá
ðu þi
g

365.i á
s
MONIQUE
LHUILLIER

ROKSANDA ILINCIC

ELIE SAAB

KANADÍSK
FEGURÐARDÍS
TÍSKUFÆLL Kanadíska leikkonan Rachel McAdams skaust upp á stjörnuhimininn árið 2004 þegar hún lék í gamanmyndinni Mean Girls og aðalhlutverkið
í The Notebook sem allir, sem hafa gaman af rómantík, ættu að þekkja vel.
Hún hefur leikið í hinum ýmsu myndum og nú síðast birtist hún á íslenskum
sjónvarpsskjáum í þáttunum True Detective þar sem hún tókst á við nokkuð
öðruvísi hlutverk en hún er vön. Eins og gefur að skilja þarf Hollywood-stjarnan reglulega að klæða sig upp á fyrir frumsýningar og kvikmyndahátíðir. Hér
má sjá nokkur klæðileg dress sem leikkonan hefur skartað.

30.000 KR.
AFSLÁTTUR

af golfferð til Flórída með Trans Atlantic

50%

AFSLÁTTUR

30%

50%

AFSLÁTTUR

30%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

7 KR.

50.000 KR.

af skyrtuhreinsun

AFSLÁTTUR

YFIR

AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

25%

AFSLÁTTUR

FERÐIR Á
BETRA VERÐI
RALPH LAUREN

MARCHESA

SUHAIR MURAD
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512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BMW X5 M50D F15. Árgerð 2014,
ekinn 8 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
16.900.000. Rnr.432179. Sá flottasti!!

KYNNINGARVERÐ 1.990ÞÚS
„ATH ÖLL SKIPTI”

A-LINER Sofa bed. Ár 2012,Sólarsella ísskápur - eldavél - aukaljós og tenglar
- Húsið er sem nýtt Verð 1.890.000.
Rnr.157331.Er á staðnum.

Palomino Yearling 10 fet. Lítið notað.
Árgerð 2008, Sólarsella, Kassi, Cd, ofl.
Ath skipti. Ásett verð 1.650þ Stgr
afsláttur Lánamöguleikar.Er á staðnum
! Sjá myndir raðnr.100640.
FORD Mustang Mach 1, 429ci super
cobra jet ram air. Árg 1971, ek 70
Þ.KM 4 gírar bsk. Einstakt eintak! Ásett
verð 7.990þ Rnr.100955. ATH! Gott
stgr. Verð !!!

MINI COOPER. Árgerð 2013, ekinn 3
Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 3.390.000.
Rnr.431891.
Toyota Yaris Hybrid - Nýir bílar
Árgerðir 2015. Sjálfsk. Eigum til
nokkra bíla á lager! Frábært verð
aðeins 2.890.000kr. Raðnr 134854. Sjá
á www.stora.is.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.
Sími: 587 8888
www.br.is

gjofsemgefur.is

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

Á NÝJUM SÝNINGARHJÓLUM. Ýmsar
gerðir til, sjón er sögu ríkari. EKKI
MISSA AF ÞESSU.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

9O7 2OO3

KLÁR Í HELGINA
Fleetwood cheyenne árg 2006
upphækkað, cd,markísa sólarsella,
eggjabakkadýnur, verð 1290
þús Tilboð fyrir versló 1050 þús
raðn.122125.

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfði, 110 Reykjavík
Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is

Þjónustuauglýsingar
Sími 550 9800

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

ALLT AÐ MILLJÓN KRÓNA
AFSLÁTTUR

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær
Sími: 517 9500
www.classicbilar.is

GEFÐU
HÆNU

VW CADDY kasten. Árgerð 2011,
ekinn 92 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð
1.850.000+vsk Ath gluggar og
rennihurðar á báðum hliðum
Rnr.432227.

Bílagallerí bílasala
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík
Sími: 554 6700
Hagstæð sölulaun ! 2,9 %
www.bílagallerí.is

Niewiadow hjólhýsin hafa verið frábær
og traustur ferðafélagi Íslendinga í
áratugi! Frábært kynningarverð á nýjum
hjólhýsum aðeins 1.990þ.!!! Skipti
möguleg. Allt að 80% lán mögulegt.
Rnr.126608. Erum með hjólhýsin á
staðnum tilbúin til afhendingar. Til
sýnis og sölu á Bílalíf s:562-1717.

Hyundai IX 35 Comfort 5/2014 - ek 41
þús km - dísel - sjsk - Er á staðnum Ásett verð 5190 þús - raðnr 151913.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 270
Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga. Lokað
á laugard.
www.100bilar.is

TOMADOO 530 open nýr bátur með
nýjum mercury 60hö mótor innbyggður
50 l tankur æðislegur skemmti/
veiðibátur jafnt á sjó sem vatni (tvöföld
skel)góð kerra með og yfirbreyðsla
fylgir Verð 3.980.000. skoðar ýmis
skipti Rnr.138451.afhendist hvert á
land sem er sím 6952015

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Sími 512 5407

www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri.
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Rör ∑ Tengiefni ∑ Viftur ∑ Loftræsting
Heildsala ∑ Smásala

íshúsið ehf
Smiðjuvegur 4a, Græn gata, Kópavogur | 566 6000

Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Bílar til sölu

Sendibílar

Bátar

MÁLNINGARÞJÓNUSTA
REYKJAVÍKUR

Honda fr-v 2006 ek 160 þús km, bsk
topplúa verð 990-þús. Rnr:148558
Uppl. í s. 693 7176

Alhliða málningarþjónusta. Fáðu
ástandsskoðun og verðtilboð þér að
kostnaðarlausu. Sími 776-0000

Geymsluhúsnæði

ÞAK OG HÚSAMÁLUN
SUMARTILBOÐ
GEYMSLULAUSNIR.IS

Get bætt við mig verkum. Vönduð
vinnubröggð, fag og snyrtimennska í
fyrirrúmi. Ágúst S.G Málarameistari
S: 699-4464 og 695-4464. asgmalun@
gmail.com

Ford Ka ‚98 árgerð. Nýskoðaður
16. Mikið endurnýjaður. Verð 220þ
staðgreitt. S: 6180063

Verð frá 2900kr.mán Sækjum og
sendum. S: 615-5005

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR
WWW.GEYMSLAEITT.IS

Búslóðaflutningar

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2.
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

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

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr
mán. Langtímasamningur í boði. S.
567 4046 & 892 0808.

Húsaviðhald

Mótorhjól

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

NISSAN PATHFINDER 2009
7 MANNA 69þ km 33‘‘ breyttur Arctic
trucks Ásett 4.500þ Tilboð 4m. Góður
bíll, dráttarkúla, sílsarör, ný húðaðar
felgur ENGIN skipti. Uppl. 8215375

Óskast keypt

ATVINNA
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

PORSCHE Cayenne S árgerð 2008
ekinn 96 þús. Mjög vel útbúinn
umboðsbíll, einn eigandi. Ásett verð
5.990 þús. Uppl. Í s: 8964486

ROCKWOOD FREEDOM
Árg. 08. Fortjald. Markísa. Sólarsella.
Hiti í dýnum. Galvanseruð
grind. Álfelgur. Er uppsett hjá
Borgarbílasölunni. Uppl. í s. 899 0675

Bílar óskast

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

BMW R1200 GS Adventure Nýskráð:
7/2014, ek. 8300 km. litur svartur.
Stórkostlegt, óaðfinnanlegt hjól með
öllum fáanlegum BMW aukabúnaði,
5x BMW farangurs- töskum/kössum,
völdum Touratech búnaði, Akrapovic
pústi, Garmin Zumo 590LM og er á
ókeyrðum Conti TKC80, ofl. ofl. Verð:
3750 þús. Uppl. í s. 899-9795

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

Reiðhjól
Til sölu Bayliner 185 árg 07 með
Mercury 4,3 lítra 200 hestafla vél.
Verð 3,1m. S: 8225113. Einnig til sölu/
leigu bátaskýli í Skorradal.
Til sölu skemmtibátur, lengd 6.80m,
vél Volvo Penta 200. Upplýsingar í
s.892-8825

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

Hjólbarðar

Óska eftir bíl á bilinu 30-500þ. Ekki
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

Vantar smið (eða mann með reynslu
við smíðar) og mann vanann múr/
sprunguviðg. ofl. uppl. Þórður í
S.6185286 thordurmurari@gmail.com
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 896 5778

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.
Gerum við allar gerðir reiðhjóla. Fljót
og góð þjónusta. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp.
S: 554 0661 GSM: 897 4996 - 699
2502 velaverkjs@simnet.is velaverkjs.
is - slattuvel.is

TANTRA NUDD

VEITINGAHÚSIÐ ÍTALÍA

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

óskar eftir að ráða þjóna í fullt
starf, 11-11 vaktir og einnig í
hlutastarf á kvöldin og um helgar.
Ath. lágmarksaldur 18 ár og
íslenskukunnátta skilyrði.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Upplýsingar aðeins veittar á
staðnum í dag og næstu daga.

Rafvirkjun
RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Hjólhýsi
FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.

Kerrur

Nudd

Nudd
NUDD

KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ
MILLJÓN STGR!!
Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt
að 1.000.000. staðgreitt. Er með
pappíra og pening til að ganga frá
því samdægurs ef að samningar nást.
Bíllinn má þarfnast lagfæringar og/
eða skoðunar. skoða allar tegundir.
Hringdu í síma: 659-9696 eða sendu
email á 6599696@gmail.com

Atvinna í boði

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Önnur þjónusta

Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. S. 893 1560 og 587
0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ
MOSFELLSBAKARÍ MOSFELLSBÆ.

ÞJÓNUSTA
Ýmislegt

Tökum að okkur kerruviðgerðir. Vaka
hf. Skútuvogi 8 s. 567-6700

atvinna

Hobby 560 UL Prestige sk. 7.5.13.
Lítið notað. tvö rúm, gistimöguleiki
fyrir 5-6. Heitt og kalt vatn, stór
ísskápur m/frysti, 2 gaskútar, markísa,
gasskynjari, 2 rafgeymar, 12/220v.
sjónvarp, grjótgrind. Verð: 4.3 m. Uppl
S: 6995528.

HNÍFA BRÝNSLA

Pípulagnir
PÍPULAGNIR

KEYPT
& SELT

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Til sölu

Eru eldhúshnifarnir farnir að bíta illa.
Þá hef ég kunnáttuna til að brýna.
Sæki og skila frítt á stór - Reykjavíkur
svæðinu. Verðdæmi: 1-4 st kr 450 per
st 5-9 st 350 per st, lækkun um 50 kr
á fimmta hverjum hníf. Friðrik Sími:
849-1195 Geymið auglýsinguna.

Óskum eftir þjónustulunduðu,
hressu og samviskusömu fólki
til að vinna með okkur í verslun
okkar í Mosfellsbæ. Tvær vaktir
eru í boði, frá 12:00 - 18:30 virka
daga og aðra hverja helgi annann
daginn frá kl. 07:00-16:30 eða
frá 06:30 - 13:00 virka daga og
einn dag aðra hverja helgi frá kl.
07:00-16:30 . Umsækjendur þurfa
að tala góða íslensku.
Umsóknareyðublöð er hægt
að nálgst á netinu. Slóðin
er www.mosfellsbakari.is/
atvinnu-umsokn/

HÚSNÆÐI
MÁLNINGAVINNA

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

Maður vanur málningavinnu óskast í
vinnu tímabundið. Mikil vinna. Uppl. í
s. 699 4464 Ágúst.

Hreingerningar

Húsnæði í boði

HREINVERK
Teppahreinsun, gluggahreinsun,
rennuhreinsun, flutningsþrif,
húsgagnahreinsun og fl. Uppl. í s. 699
6762 og www.hreinverk.is

TILKYNNINGAR

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði
Funahöfða 17a-19, Reykjavík

Garðyrkja

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi

Einkamál

VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a
room price from 55.000 kr. per
month.
gsm 777 1313
Öll almenn garðvinna og sláttur.
Halldór garðyrkjum. Sími 6981215

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

Málarar
Málningarþjónusta - húsamálun, inni
og úti. Uppl. s. 660 7606 og 846 5305.

leiga@leiguherbergi.is

ÚTSALA 20%-70%
Síðkjóll á mynd 2.495,- Toppur á mynd
3.493,- Blómataska 2.495,- Afsláttur
af öllum vörum Erum á facebook
Súpersól Hólmaseli 2 Seljahverfi 5672077 587-0077 Opið 10-22 alla virka
daga Laugardaga 12-18
Útsala stórar plöntur allar gerðir
veljum íslenskt. Blómsturvellir v.
Reykjalund s.8641202
Til sölu Simens uppþvottavél og Gram
ísskápur. Í góðu ástandi. Uppl. í s. 869
4435 & 892 3458

TIL LEIGU AÐEINS Á
AÐEINS 950 KR FM!
129 - 280 fm bil með allt
að 10 m lofthæð, stórar
innkeryrsluhurðir, góð malbikuð
lóð, og greið aðkoma.
www.lundurfasteignir.is
S. 690 3031 / 661 7000

HEITAR KONUR
Heitar íslenskar konur geta fengið
ævilanga ókeypis áskrift að
Íslendingum.eu. Frekari upplýsingar á
„heitarkonur.eu”

KOMDU OG
UPPLIFÐU
ÞJÓÐHÁTÍÐ
SMELLTU ÞÉR Á
LAUGARDAGSPASSA
JÚNÍUS MEYVANT · AMABADAMA
NÝDÖNSK · JÓN JÓNSSON · MAUS
FLUGELDASÝNING
FM BELFAST
BALL MEÐ SÁLINNI HANS JÓNS MÍNS
OG INGÓ OG VEÐURGUÐUNUM
MIÐASALA
Ð
ÁD
DALURINN.IS
ALU
LURI
RINN.IS
IN
NN.IS
N.IS
S

ENNEMM / SÍA / NM69960

#DAL
ALURINN
NN
#DALURINN
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VEÐUR&MYNDASÖGUR
Veðurspá
Fimmtudagur
Austan gola eða
kaldi á landinu,
bjart með köflum
og skúrir á stöku
stað síðdegis.
Þeir sem verða
snemma í
því og fara til
Vestmannaeyja
á morgun fá
óblíðar móttökur
því þar verður
allhvass vindur
og rigning af
og til.
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. göngulag, 6. pot, 8. fugl, 9. óvild, 11.
í röð, 12. þyrping, 14. óhreint vatn, 16.
bardagi, 17. einkar, 18. tálknblað, 20.
samtök, 21. dugnaður.

20

21

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Þarna!
Þarna
ert
þú!

Stígðu fram!
Ég veit þú
ert hérna úti!

LÓÐRÉTT
1. tónlistarstíll, 3. þófi, 4. mannapi,
5. smáskilaboð, 7. fjarskiptatæki, 10.
rúm ábreiða, 13. eyða, 15. áætlun, 16.
ái, 19. ónefndur.
LAUSN

Ertu út í nóttinni að leita að
Neei! knúsi? Hei! Fín
myndavél sæti!

Eddi?

GELGJAN

SKÁK
Við ljúkum í dag umfjöllun okkar
um skák Stefáns Bergssonar (2.063)
og Emils Sigurðarsonar (1.922).
Stefán átti leik.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Pallamamma

Rokkguð1

Rokkguð1

Ég er að leggja af stað.
Vantar þig eitthvað fleira?

Nei

Pallamamma

Gætir þú nokkuð komið með
samloku fyrir mig?

Gunnar Björnsson

Eftir hinn einfalda 26. … Rxh5 er
svartur með heldur betra tafl. Stefán
kaus hins vegar að leika 26. … Hxf2+!
sem hvítur svaraði með 27. Rf3??
Eftir 27. Df3! tapar hvítur ekki manni.
Stefán vann fyrir rest þessa fjörlegu
og skemmtilegu skák.
www.skak.is: Lokaumferðin í Biel

Hmm … fullt
Ég sver! Hann
af myndum af
er til! Það er
lítil ofurhetja í lágvöxnum manni
bænum og ég í sokkabuxum, sé
náði næstum ég! En því miður,
mynd af henni! ekkert sem við
getum notað!

LÁRÉTT: 2. rigs, 6. ot, 8. lóm, 9. kal,
11. rs, 12. klasi, 14. skólp, 16. at, 17.
all, 18. fön, 20. aa, 21. iðni.
LÓÐRÉTT: 1. rokk, 3. il, 4. górilla, 5.
sms, 7. talstöð, 10. lak, 13. sóa, 15.
plan, 16. afi, 19. nn.

2

1

Senda

Senda

Ertu viss?

Valmynd

Valmynd

Rokkguð1
Mamma!

Senda

Valmynd

Svartur á leik

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Svo þá sagði ég ……
PEPSI MAX OG WOW AIR KYNNA

KINGS
OF LEON

Mamma? Ég verð að fá að
Mamma? hringja í þig aftur
Mamma? eftir smá stund.
Mamma?

Þá sagði ……
Mamma?
Mamma?
Mamma?
Mamma?
Mamma?

Mamma?
Mamma?
Mamma?
Mamma?
Mamma?

Hvað viltu
Solla?
Ég er búin að
gleyma því.
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Þrautin felst í því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist tölurnar 1-9.
Í hverri níu reita línu, bæði
lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka
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Ótrúleg spjaldtölva frá Lenovo með 7” IPS fjölsneertiskjá, Quad Core örgjörva og örþunnan
ram
mma sem gerir þessa 7” einstaklega netta!
•
•
•
•
•
•
•
•
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00
1024x6

IPS

NÁKVÆMUR
ÓTRÚLEGAÓNARHORN
178° SJ
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7’’ IPS fjölsnertiskjár 1024x600
Quad Core 1.3GHz ARM A7 Cortex örgjörvi
Quad-Core Mali 450MP 1080p skjákjarni
8GB ﬂash og allt að 32GB Micro SD
Innbyggðir stereo hátalarar og hljóðnemi
300Mbps þráðlaust net, Bluetooth 4.0
Li-Polymer rafhlaða allt að 8 tímar
Tvær myndavélar 2MP og 0.3MP að framan
Android 5.0 stýrikerﬁ og fjöldi forrita
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Ótrúlegur Bluetooth ferðahátalari
6W RMS, 60Hz - 16kHz tíðnissvið
2xfull range hátalarar + 2xBass Radiators
Bluetooth 4.0, NFC og mini jack
Tengist við tölvur, síma, MP3 o.ﬂ.
Svarhnappur og vandaður hljóðnemi
8 tíma rafhlöðuending og hleður í USB

14.900

Glæsileg SonicGear heyrnartól
Tær, nákvæmur og þéttur hljómur
Hönnuð með hámarks þægindi í huga
Mjúkir púðar sem fara vel yﬁr eyrun
4m framlengingarsnúra fylgir
Aukasett af púðum og taska fylgja
Þægileg heyrnartól fyrir langtíma notkun

7.990

MEÐAN BIRGÐIR ENDAST
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1TBSlim

8” IPS HD fjölsnertiskjár 1024x768
Intel Dual Core Z2560 1.6GHz Turbo, 4xHT
PowerVR SGX 544 Dual Core skjákjarni
16GB FLASH og allt að 64GB micro SD
300Mbps WiFi net, Bluetooth 3.0, GPS
Li-Polymer rafhlaða allt að 7.5 tímar
USB2 micro og microSD kortalesari
Tvær HD vefmyndavélar 5MP og 2MP
Android 4.2 og tilbúin fyrir 4.4 KitKat

•
•
•
•
•
•
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16GB iPad Air

SELFÍ STÖNG

4.990
VERÐ ÁÐUR

AMD A8-5557M Quad Core 3.1GHz Turbo
8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
1TB SATA3 Ultra Fast harðdiskur
15.6’’ HD LED CineCrystal 1366x768
2GB HD8750M DUAL leikjaskjákort
300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0
4.0 Dolby Home Theater v4 hljóðkerﬁ
720p HD Crystal Eye vefmyndavél
Windows 8.1 & Windows 10 Update!

99.900
MEÐAN BIRGÐIR ENDAST
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Virka daga
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11:00 - 16:00
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Glæsileg fartölva með burstuðu álbaki,
öﬂugum 4ra kjarna örgjörva, leikjaskjákorti og
ótrúlegu Dolby Home Theatre 4.0 hljóðkerﬁ.

ÐA
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16GB AIR WIFI

9.7” RETINA
WiFi 16GB

AFSLÁTT

Örsmár Seagate USB3.0 ferðaﬂakkari
Einstaklega falleg Slim Metal hönnun
Fær straum úr USB tengi
Hugbúnaður fyrir PC, MAC og snjallsíma
One-Click Plan afritunarhugbúnaður
Örþunnur og ﬁsléttur aðeins 150 gr.
SuperSpeed USB 3.0 / USB 2.0
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Gefa út glænýja smáskífu
Hljómsveitin My Brother Is Pale gefur í dag út lagið Fields / I Forgot af væntanlegri plötu sinni, Battery Low, sem jafnframt er fyrsta breiðskífa sveitarinnar.
My Brother Is Pale var stofnuð
árið 2009 af hollenska lagasmiðnum Matthijs van Issum.
„Ég er mjög spenntur, ég hóf
þetta sólóverkefni árið 2008
þegar ég bjó enn í Hollandi. Þegar
ég kom til Íslands byrjaði ég að
semja tónlist og planið var að gefa
út plötu árið 2009 en það plan gekk
ekki alveg upp,“ segir Matthijs og
hlær.
Sveitin gekk í gegnum talsverðar mannabreytingar til ársins 2013 og í kjölfar þeirra þró-

aðist og breyttist hljómur hennar
en sveitin hóf upptökur á sinni
fyrstu plötu, sem kemur út í byrjun september og ber nafnið Battery Low, árið 2013 og gaf í kjölfarið út smáskífu en í upptökuferlinu
umbreyttist lagalisti plötunnar og
sveitin samdi nýtt efni.
„Það er platan sem kemur út í
september og ég get ekki beðið
eftir að hún komi út,“ segir hann
glaður í bragði.
Í dag kemur út smáskífan
Fields / I Forgot, endurhljóðblönd-

un af upprunalega laginu eftir
tónlistarmanninn Tonik og einnig myndband við lagið en það er
fyrsta smáskífan af þessari fyrstu
breiðskífu sveitarinnar sem kemur
einungis út á stafrænu formi á
öllum helstu tónlistarveitum en
sveitin er þegar farin að huga að
efni á aðra plötu sína.
Meðlimir My Brother Is Pale eru
þeir Atli Valur Jóhannsson, Ástvaldur Axel Þórisson, Emil Svavarsson, Valbjörn Snær Lilliendahl
og Matthijs van Issum.
- gló

MY BROTHER IS PALE Sveitin gefur út sína fyrstu breiðskífu í september.
MYND/HILDURERNASIGURJÓNSDÓTTIR

FIMMTUDAGUR
HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
30. JÚLÍ 2015
Tónleikar
12.00 Eyþór Franzson Wechner leikur
verk eftir César Franck og Gustav Adolf
Merkel á Klais-Orgel á Alþjóðlegu
orgelsumri í Hallgrímskirkju. Miðaverð
er 2.000 krónur.

ÚTIDÚR Sveitin hefur þegar gefið út tvær plötur.

MYND/BÁRA BJARNADÓTTIR

Útidúr leikur efni af
nýrri plötu í Mengi
Hljómsveitin er að klára sína þriðju plötu sem geﬁn
verður út í haust og spilar á tónleikum í kvöld.
Hljómsveitin Útidúr spilar á tónleikum í Mengi í kvöld.
„Við ætlum að gefa út LP-plötu
núna í haust svo við erum með nýtt
stöff og erum að fara að spila allt
sem kemur á næstu plötu,“ segir
Sólveig Anna Aradóttir, söngkona
hljómsveitarinnar.
Útidúr er nú að klára sína þriðju
plötu og eru þetta einu tónleikar
sveitarinnar í sumar og því um
fágætt tækifæri að ræða, en sveitin hefur ekki spilað mikið á síðustu misserum þar sem fiðluleik-

ari hennar er búsettur erlendis.
Sveitin spilaði talsvert erlendis á
síðasta ári og fór í tónleikaferð til
Þýskalands fyrir rúmu ári.
„Næsta sumar stefnum við á
að kynna plötuna betur og koma
meira fram,“ segir Sólveig Anna.
Hljómsveitin hefur verið starfandi frá árinu 2009 og gefið út
tvær plötur og leikur kammerpopp.
Tónleikarnir hefjast klukkan 21.00 í kvöld í Mengi sem er á
Óðinsgötu 2 og kostar 2.000 krónur
inn.
- gló

Viltu vita hvað eignin þín
hefur hækkað í verði ?
Frítt verðmat og framúrskarandi
þjónusta í þína þágu.

17.00 Tónleikarnir Perlur íslenskra
sönglaga í Kaldalónssal Hörpu. Listrænn
stjórnandi tónleikanna er óperusöngvarinn Bjarni Thor Kristinsson. Miðaverð
er 4.200 krónur.
20.00 Kammerhópurinn Nordic Affect
flytur barokktónlist á Sumartónleikum
í Skálholtskirkju undir yfirskriftinni
HÚN/SHE: Louise, Denise og kompaní.
Flutt verða verk eftir nokkra af fremstu
nótnariturum Frakklands á fyrri hluta
18. aldar og á efnisskránni eru verk
eftir Madame Leclair, Mademoiselle
Noel og Mademoiselle Bertin. Aðgangur
ókeypis en tekið við frjálsum framlögum.
20.00 Sönghópurinn Olga Vocal
Ensemble kemur fram í Leikfimihúsinu á Hvanneyri í kvöld. Flutt verður
klassísk tónlist í bland við dægurlög.
Miðaverð er 2.500 krónur.

21.00 Sturla Atlas hitar upp fyrir Innipúkann á Hlemmur Square í kvöld.
21.00 Hljómsveitin Johnny and the
Rest spilar á Dillon í kvöld. Hljómsveitin
Baby It’s Only You hitar upp. Miðaverð
er 500 krónur.
21.00 Hljómsveitin Útidúr heldur
tónleika í Mengi í kvöld. Hún er í þann
mund að klára sína þriðju plötu og
hefur verið starfandi í sex ár. Miðaverð
er 2.000 krónur.

22.00 Hljómsveitin Dúndurfréttir spilar
á Græna hattinum á Akureyri í kvöld.
Miðaverð er 3.500 krónur.

Sölufulltrúi.

696
1122
kristjan@fastlind.is

Þórunn Gísladóttir
Löggiltur fasteignasali.

510
7900
www.fastlind.is

Hlíðasmára 6 / 201 Kópavogur / www.FASTLIND.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

17.00 Sirkus Íslands sýnir á Siglufirði í
kvöld. Í kvöld verður fjölskyldusýningin
Heima er best sýnd en hún hentar
öllum krökkum frá fimm ára aldri.
Notast er við íslenska tónlist. Miðaverð
er 3.500 krónur.
20.00 Spilakvöld í Spilavinum á Suðurlandsbraut í kvöld. Ekkert kostar að
taka þátt og spila en spilað verður á
margs konar borðum og ýmis spil dregin fram en einnig er frjálst að koma
með eigin spil. Börn 12. ára og eldri eru
velkomin í fylgd með foreldrum.

Tónlist

21.00 Hljómsveitin Fjólurnar hitar upp
fyrir Magnús R. Einarsson og félaga
á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8.
Aðgangur er ókeypis.

Kristján Þ. Hauksson

ljóðum Davíðs fer fram í Davíðshúsi á
Akureyri. Fjallað verður um heildina og
mótsögnina í ljóðum og lífi skáldsins.
Umsjón með dagskránni hefur Valgerður H. Bjarnadóttir, húsfreyja í Davíðshúsi. Aðgangsgjald 1.200 krónur.

22.00 Hljómsveitirnar Krupskaya,
Mannvirki og 0 spila á Gauknum í kvöld
og hita upp fyrir Norðanpaunk. Miðaverð er 500 krónur og húsið verður
opnað klukkan 21.00.
22.00 Magnús R. Einarsson og félagar
halda tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da,
Frakkastíg 8. Aðgangur er ókeypis.

Sýningar
11.00 Expo-skálinn í Hörpu verður
opinn í dag en þar er sýnd 15 mínútna
löng íslensk mynd þar sem íslenskri
náttúru er varpað á fjórar hliðar og
loft skálans og myndar tening utan um
gesti. Aðgangseyrir er 1.500 krónur og
er myndin sýnd á hálftíma fresti en
síðasta sýning er klukkan 17.30.

Uppákomur
15.00 Viðburðurinn Hálf ertu heilagur
andi, hálf ertu mold– mótsögnin í

20.00 Trúbadorinn Matti verður á
American Bar í kvöld.
20.00 Dj Gay Lation Man þeytir
skífum á Prikinu í kvöld.
20.00 Trúbadorarnir Hjálmar og
Dagur verða á English Pub í kvöld.
20.00 Dj Óli Dóri þeytir skífum á
Bravó í kvöld.

fróleik. Gert er ráð fyrir að gangan taki
um 90 mínútur, aðgangur ókeypis og
allir velkomnir.

Opnanir
17.00 Sýningin Væntanlegt / Coming
soon verður opnuð í Núllinu í dag.
Rýmið er staðsett í gamla almenningssalerninu í Bankastræti, kvennamegin
og hefur Nýlistasafnið ásamt Reykjavíkurborg umbreytt því í sýningarrými.
Listamennirnir sem sýna í Núllinu eru
þau Brynjar Helgason, Ívar Glói Gunnarsson, Logi Leó Gunnarsson og Una
Björg Magnúsdóttir og stendur sýningin
til 30. ágúst.
17.00 Margeir Dire opnar sýninguna
Milljón sögur í Gallery Orange, Ármúla
6, í kvöld. Margeir spreyjar glugga gallerísins með kalki og útbýr gluggalist en
Margeir skapar oft listaverk með
skamman líftíma. Rafdúettinn
Vaginaboys spilar og boðið
verður upp á léttar veitingar.
18.00 Sýningin Man in the
Antropocene með verkum
eftir listamanninn Rustan
Söderling verður opnuð í
Harbinger, Freyjugötu 1, í
kvöld.

21.00 Dj Ragga þeytir
skífum á Frederiksen
Ale House í kvöld.
21.00 Dj Vala
þeytir skífum á
Lebowski Bar í
kvöld.
21.00 Dj
Styrmir
Dansson
þeytir
skífum á
BarAnanas
í kvöld.
23.00
Páll Óskar
treður upp
á Húkkaraballinu í
Vestmannaeyjum. Miðaverð er
1.500 krónur.

Útivist
20.00 Kvöldganga Borgarsögusafns Reykjavíkur fer frá
Grófarhúsi, Tryggvagötu 15
í kvöld. Revíur og rómantík
verða í aðalhlutverki og Sveinn
Enok Jóhannsson söngvari
leiðir gönguna ásamt Gunnari Ó.
Kvaran harmonikkuleikara og mun
sagnfræðingurinn Helga Maureen
Gylfadóttir krydda með sögulegum

Upplýsingar um viðburði
sendist á hvar@frettabladid.is og einnig er hægt
að skrá þá á visir.is.

SJÓNVARPSTILBOÐ

TILBOÐ

79.990

Toshiba 48L1453DN

48" Full HD LED sjónvarp með 1920x1080p upplausn og CEVO Picture.
DUAL CORE. 200hz AMR+. DVB-T/2, DVB-C móttakari. 2 x USB. 3 x HDMI,
SCART, Component, VGA, Coaxial inn, RCA-inn. USB upptökumöguleiki.

Toshiba 40T5463DN

40" Full HD 3D LED snjallsjónvarp með
1920x1080p upplausn og 800 Hz AMR+.
DVB-T/2, DVB-C/ DVB-S móttakari. Wifi, DLNA
DMP, Opinn vafri. 3D - 2D/3D conversion.
4 x HDMI. 2 x USB. USB upptökumöguleiki.
SCART, Component, VGA, Optical-út, RCA-inn,
Subwoofer out. Heyrnartólatengi.

Toshiba 42L7463DN

42" Full HD LED sjónvarp 3D Smart Wifi með
1920x1080p upplausn og CEVO Picture. DUAL
CORE. 100Hz AMR+: 1500hz. 3D (passive). 2D/ 3D
convertion. DVB-T/2, DVB-C/ DVB-S/2 móttakari. 4 x
HDMI. 2 x USB. USB upptökumöguleiki. Wifi, DLNA,
Skype, opinn vafri, WiDi 4.0. SCART, Component,
VGA, Optical-út, RCA-inn. 4 pör 3D gleraugu fylgja.

FULLT VERÐ 119.990

Toshiba 48T5463DN

48" Full HD LED 3D Smart Wifi sjónvarp með
1920x1080p upplausn og CEVO Picture. DUAL
CORE. 100Hz AMR+: 800hz. 3D (Active).
2D/ 3D convertion. DVB-T/2, DVB-C/ DVB-S/2
móttakari. Wifi, DLNA, Skype, Opinn vafri, WiDi
4.0. 2 x USB. 4x HDMI. SCART, Component,
VGA, Optical-út, RCA-inn.USB upptökumöguleiki.

Toshiba 55L7463DN

55" Full HD LED sjónvarp 3D Smart Wifi með
1920x1080p upplausn og CEVO Picture. DUAL
CORE. 100Hz AMR+: 1500hz. 3D (passive). 2D/ 3D
convertion. DVB-T/2, DVB-C/ DVB-S/2 móttakari. 4 x
HDMI. 2 x USB. USB upptökumöguleiki. Wifi, DLNA,
Skype, opinn vafri, WiDi 4.0. SCART, Component,
VGA, Optical-út, RCA-inn.

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

69.990

99.990

89.990

139.990

FULLT VERÐ 99.990

FULLT VERÐ 149.990

FULLT VERÐ 149.990
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FULLT VERÐ 199.990
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AFMÆLISBARN DAGSINS

41 árs Josh Radnor
Þekktur fyrir: How I Met Your
Mother, Not Another Teen Movie
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BÍÓFRÉTTIR

FRUMSÝNINGAR

Pine leikur Trevor

Hættur við?

Sögur segja að leikarinn Chris Pine
muni fara með hlutverk Steves Trevor
í myndinni Wonder Woman sem
byggð er á samnefndri teiknimyndasögu. Gal Gadot fer með hlutverk
Wonder Woman en hún er einna
þekktust fyrir hlutverk sín
í Fast & the Furiousmyndunum. Patty
Jenkins leikstýrir en
hún leikstýrði til dæmis
myndinni Monster með
Charlize Theron í aðalhlutverki. Áætlað
er að Wonder
Woman komi út
árið 2017.

Leikarinn og Íslandsvinurinn Channing Tatum sem átti að fara með aðalhlutverkið í kvikmyndinni Gambit er
sagður hafa ákveðið að leika ekki í
myndinni. Það er 20th Century Fox
sem framleiðir myndina og er um
að ræða ofurhetjumynd byggða á
teiknimyndasögu og yrði
þetta fyrsta hlutverk
Tatum af þeim toga.
Myndinni er leikstýrt
af Rupert Wyatt sem
meðal annars leikstýrði
Rise of the Planet
of the Apes.

Fantastic Four
Spennu-, ævintýra- og Sci-Fi
mynd
Aðalhlutverk: Kate Mara, Miles Teller,
Michael B. Jordan og Jamie Bell.
Frumsýnd: 5. ágúst

The Gift
Hryllingsmynd
Aðalhlutverk: Busy Philipps, Rebecca
Hall, Joel Edgerton og Jason
Bateman.
Frumsýnd: 12. ágúst

Breakfast Club fagnar þrítugsafmæli
Myndin kom út árið 1985 og sló í gegn. Gagnrýnendur telja hana vera eina bestu unglingamynd sem hefur verið geﬁn út.
Á þessu ári fagnar stórmyndin
The Breakfast Club þrítugsafmæli sínu. Myndin kom út árið
1985 og var leikstýrt af John
Hughes sem leikstýrði meðal
annars Pretty in Pink og Home
Alone. Gagnrýnendur telja myndina vera eina af bestu menntaskólamyndum sem hafa verið
gerðar. Myndin var gefin aftur
út í ár í Bandaríkjunum í tilefni
stórafmælisins.
Myndin fjallar um fimm unglinga sem þurfa að koma í skólann á laugardegi í eftirsetu. Þau
eru hvert úr sínum hópnum innan
skólans. Eftir heilan dag saman
í eftirsetunni komast þau að því
að þau hafa öll mun meira upp á
að bjóða heldur en steríótýpurnar
sem þau hafa álitið sjálf sig vera.
Með aðalhlutverk í myndinni
fara Emilio Estevez, Judd Nelson,
Molly Ringwald, Anthony Hall og
Ally Sheedy. Öll þeirra eru talin

LÖNG EFTIRSETA Krakkarnir kynnast hvert öðru og sjálfum sér betur í eftirsetunni.

ÓLÍKUR HÓPUR Unglingarnir í myndinni eru hver úr sínum hópnum innan
skólans.
MYND/GETTY

hafa náð hápunkti á ferlinum í
myndinni en ekkert þeirra hefur
leikið stórt hlutverk í þekktri
mynd síðan nema Anthony Hall,
en hann var með sína eigin sjónvarpsseríu og lék í Batman og
Edward Scissorhands. Kennarinn sem sat yfir þeim í myndinni,
leikarinn Paul Gleason, er hins
vegar þekktari, en frammistaða

hans í myndinni er talin einstaklega góð.
The Breakfast Club hefur verið
vinsæl hjá öllum kynslóðum enda
er myndin talin tímamótaverk.
Fólk af öllum kynslóðum hefur
séð myndina og flestir mörgum
sinnum. Lokalagið í myndinni er
með hljómsveitinni Simple Minds
og heitir Don‘t You en það gerir

gæfumuninn í að ljúka myndinni. Lagið er enn í dag tengt The
Breakfast Club. Myndin hefur
slegið svo í gegn að í dag eru veitingastaðir í London sem bera heitið Breakfast Club ásamt því að
einn vinsælasti útvarpsþátturinn
í Bandaríkjunum ber sama nafn.
John Hughes, leikstjóra myndarinnar, bregður aðeins fyrir í

henni. Hann leikur föður íþróttamannsins Brians og sækir hann
í skólann. Öll útiskotin af skólanum í myndinni eru af menntaskólanum sem John Hughes gekk
í, Blenbrook North High School.
Nafn myndarinnar kom frá syni
vinar leikstjórans en hann og
vinir hans kölluðu það að sitja
eftir í skólanum Breakfast club.

ellingsen.is

SUMAR-

MARKAÐUR
20–70%
afsláttur

PIPAR\TBWA • SÍA

Þú færð hlýjan og góðan fatnað og skó fyrir útileguna
á Sumarmarkaði Ellingsen. 20–70% afsláttur af öllum
vörum. Gríptu tækifærið – gæðavörur á ótrúlegu verði!

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

AKUREYRI

OPNUNARTÍMI

Fiskislóð 1
Sími 580 8500

Tryggvabraut 1–3
Sími 460 3630

Mán.–fös. 10–18
Lau. 10–16

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
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Hvað ætlar þú að gera um helgina?
Mesta ferðahelgi ársins er að ganga í garð og margir verða á faraldsfæti enda er mikið af útihátíðum víða um land. Fréttablaðið ákvað að skoða
nokkrar af helstu útihátíðum landsins. Einnig var athugað hvar veðrið verður best en þeir sem eru sunnan til á landinu eiga von á besta veðrinu.

SÆLUDAGAR Í
VATNASKÓGI

MÝRARBOLTINN
Á ÍSAFIRÐI

EIN MEÐ ÖLLU Á
AKUREYRI

NEISTAFLUG Í
NESKAUPSTAÐ

Skógarmenn KFUM ásamt KFUM og KFUK
á Íslandi standa fyrir vímulausri fjölskylduhátíð um verslunarmannahelgina
Dagskrá hátíðarinnar höfðar til flestra
aldurshópa. Bátar verða lánaðir út,
leikin verður knattspyrna, kassabílarallý
á íþróttavelli, söng- og hæfileikasýning
barnanna í íþróttahúsi og ýmislegt fleiri og
á laugardagskvöldið fara fram tónleikar og
að þeim loknum hefst dansleikur.

Mýrarboltamótið verður haldið í tólfta sinn
um helgina í Tunguskógi í Skutulsfirði.
Mótið hefst á föstudagskvöld og á
laugardagsmorgun hefst spilamennskan.
Á fyrri leikdegi verður leikið í riðlum en á
sunnudag hefst útslátturinn. Nánari dagskrá má sjá á Myrarbolti.com.

Alls kyns afþreying og skemmtun. Barnadagskrá yfir daginn og tónleikaveisla um
kvöldið. Frítt er á alla dagskrá sem er á
vegum Einnar með öllu. Helsti kostnaðurinn er tjaldstæðin eða gisting. Einnig
kostar sér á viðburði á til dæmis á Græna
hattinum og næturdagskrá eins og ball í
Sjallanum. Nánari dagskrá er hægt að sjá á
vefsíðunni Einmedollu.is.

Afþreying og dagskrá fyrir alla aldurshópa.
Á barnadagskrá yfir daginn verða meðal
annars Gunni og Felix, dorgveiðikeppni við
bæjarbryggjuna og Leikhópurinn Lotta svo
fátt eitt sé nefnt.
Tónleikar fara fram á kvöldin í Egilsbúð.
Nánari dagskrá má sjá á vefsíðunni Neistaflug.is.

Fram koma Pétur Ben, Regína Ósk og
Friðrik Ómar.
Verð á Sæludaga eru 4.800 krónur fyrir
13 ára og eldri, 2.800 krónur fyrir börn á
aldrinum 7 til 12 ára, 2.800 fyrir dagsheimsókn og þá er ókeypis fyrir sex ára og yngri.
Tjaldstæði eru á staðnum og innifalin í
verði.

Fram koma Blaz Roca, Skítamórall, Retro
Stefson, Rythmatic og Húsið á sléttunni.
Skráningargjald Þátttökuarmband 10.000
krónur og ballarmband 6.000 krónur. Auk
tjaldsvæða.
Veðurspá eins og staðan er í dag Á Ísafirði
á föstudaginn verður norðangola, skýjað
og þurrt. Hiti tæp 10 stig. Á laugardaginn
bætir í vindinn og fer að rigna. Þegar
kemur fram á sunnudaginn lægir vindinn
aftur, það styttir upp og rofar til, þannig
að seinnipart sunnudags og á mánudaginn
verður hið ljúfasta veður á Ísafirði.

Fram koma Dúndurfréttir, Eyþór Ingi,
María Ólafsdóttir, Páll Óskar, Úlfur Úlfur,
Steindi Jr og Bent, Amabadama auk fjölda
annarra.
Veðurspá eins og staðan er í dag Á
Akureyri er útlit fyrir hæga norðanátt á
föstudag með skýjuðu og þurru veðri og
hita rétt undir 10 stigum. Á laugardag eru
líkur á rigningu, en enn er óvissa í spánum
hvort hún verði teljandi. Þegar kemur
fram á sunnudaginn ætti sólin að brjótast
gegnum skýin á Akureyri og áfram verður
bjart á mánudeginum.

UNGLINGALANDSMÓTIÐ

INNIPÚKINN Í
REYKJAVÍK
Hátíðin í ár fer fram á sömu stöðum og í
fyrra, eða samtímis á tónleikastöðunum
Húrra og Gauknum sem eru báðir við
Naustin í Kvosinni. Nánari dagskrá má sjá á
Facebook síðu Innipúkans.
Fram koma Jakob Frímann Magnússon og
Amabadam, Vaginaboys, Ylja, Gísli Pálmi,
Steed Lord, Sturla Atlas, Mammút, Teitur
Magnússon og fjöldi annarra.
Armband á alla hátíðina kostar 6.990
krónur og gildir það alla helgina bæði á
Húrra og Gaukinn. Hægt er að fá dagpassa
á 3.990 krónur.
Veðurspá eins og staðan er í dag
Á höfuðborgarsvæðinu frá föstudegi til
mánudags munu skiptast á austlægar og
norðlægar áttir. Það verður væntanlega
alveg þurrt og sólríkt með köflum. Hiti 10
til 15 stig.

EDRÚHÁTÍÐIN GAMAN
SAMAN Á HLÖÐUM Í
HVALFIRÐI
Gaman saman er vímulaus fjölskylduhátíð
sem fram fer að Hlöðum um verslunarmannahelgi.
Um að vera Hláturjóga í Hernámssetrinu,
blöðruslag, hugleiðslukennslu, ratleik og
svo kemur Lína Langsokkur í heimsókn svo
fátt eitt sé nefnt.
Verð Helgarpassi á hátíðina kostar 5.000
krónur og þá kostar dagpassi 2.000 krónur.

SÍLDARÆVINTÝRIÐ
Á SIGLUFIRÐI

Verð Frítt inn á hátíðarsvæði og barnadagskrá. Helgararmband kostar 10.000 krónur
og þá kostar Ballarmband 7.500 krónur. Ef
armbönd eru ekki keypt kostar inn á staka
viðburði.
Veðurspá eins og staðan er í dag
Á Austfjörðum er útlit fyrir hæglætisveður um helgina og ekki er spáð úrkomu.
Óvissan í spánni fyrir Austfirði er varðandi
skýjahuluna. Eitthvað ætti að sjást til sólar
flesta daga og þegar það gerist nær hitinn
að þokast upp fyrir 10 stigin, en meðan
skýjað verður verður nær hitinn ekki 10
stigum.

Unglingalandsmót UMFÍ fer fram á Akureyri um verslunarmannahelgina 2015.
Þetta verður í fyrsta skipti sem Unglingalandsmót UMFÍ verður haldið þar. Mótið
hefst fimmtudaginn 30. júlí með keppni í
golfi en aðrar keppnisgreinar hefjast síðar.
Mótsslit eru um miðnætti á sunnudagskvöldi.
Samhliða Unglingalandsmótinu verður hátíðin „Ein með öllu“ haldin á Akureyri.

Mikið er um að vera bæði á daginn og
á kvöldin. Á Siglufirði eru tjaldstæði í
hjarta bæjarins og við Stóra-Bola, gistingu
er einnig hægt að fá innan dyra á gistiheimilinu Hvanneyri, Hótel Siglunesi og á
gistiheimilinu Herring House. Sundlaugarnar verða opnar daglega bæði á Siglufirði
og í Ólafsfirði, og verslanir hafa rúman
opnunartíma. Golfvöllur er til staðar og
skemmtilegar gönguleiðir við allra hæfi í
næsta nágrenni. Dagskrá er hægt að skoða
nánar á Sildaraevintyri.fjallabyggd.is.

ÞJÓÐHÁTÍÐ Í
VESTMANNAEYJUM
Hátíðarhöldin fara fram í Herjólfsdal.
Hápunktar í dagskrá Þjóðhátíðar eru
brenna á Fjósakletti á föstudagskvöldi,
vegleg flugeldasýning á laugardagskvöldi,
brekkusöngur og blys á sunnudagskvöldi.
Ýmis dagskrá fyrir börnin og mikið um að
vera á eyjunni. Hægt að nálgast frekari dagskrá á Dalurinn.is.

Fram koma Ljótu hálfvitarnir, Ylja, Matti
Matt ásamt hljómsveit, Sirkus Íslands
verður á svæðinu auk fjölda annarra
skemmti- og tónlistaratriða.

Fram koma Sálin hans Jóns míns, Bubbi
og Dimma, Maus, Páll Óskar, FM96BLÖ,
FM-Belfast, Jón Jónsson, Amabadama auk
fjölda annarra.

KOTMÓT Í KIRKJULÆKJARKOTI Í FLJÓTSHLÍÐ
Kristilegt fjölskyldumót sem haldið er
af Hvítasunnukirkjunni á Íslandi. Ásamt
dagskrá Kotmóts er samhliða Barnamót
sem býður upp á dagskrá fyrir þau yngstu.
Unglingarnir eru svo með sína dagskrá og
ýmsir fjölskylduviðburðir í boði, líkt og
varðeldur, karnival og tónleikar. Kotmót er
haldið í Kirkjulækjarkoti í Fljótshlíð og þar
er allt til staðar.

Fram koma Valdimar, Vintage Caravan,
Eyþór Ingi, Todmobile, Í svörtum fötum auk
fjölda annarra skemmti- og tónlistaratriða.

MIKIL GLEÐI Á
FLÚÐUM

Um að vera Stefan Christiansen, lofgjörðar- og vitnisburðarkvöld, varðeldur og
tónleikaveisla.

Um verslunarmannahelgina verður fjölmargt áhugavert og skemmtilegt í boði
fyrir alla fjölskylduna. Ferðaþjónustuaðilar
og listafólk verða með opið alla helgina
auk spennandi viðburða á degi hverjum.
Einnig eru dansleikir og aðrar uppákomur
öll kvöld. Nánari dagskrá má sjá á vefsíðunni Fludir.is.

Verð Nóttin á tjaldsvæðinu kostar 1.200
fyrir fullorðinn en 500 fyrir unglinga. Frítt
er svo fyrir 13 ára og yngri. Veitingasala á
svæðinu.

Fram koma Laddi, Leikhópurinn Lotta
kemur fram í Lystigarðinum, Sniglabandið,
Á móti sól auk ýmissa annarra skemmti- og
tónlistaratriða.

Verð Miði á hátíðina alla helgina kostar
22.900 krónur. Hægt er að kaupa dagpassa
fyrir laugardag og sunnudag og kosta þeir
hvor um sig 13.900 krónur.
Veðurspá Í Vestmannaeyjum á morgun
verður allhvass vindur af austri og það
mun rigna af og til allan daginn. Strax á
föstudaginn batnar veðrið því þá lægir
vindinn og það styttir upp. Á laugardag
og sunnudag er spáð hægum vind, þurrt
verður að mestu og sólin lætur eitthvað
sjá sig. Á mánudaginn er útlit fyrir vaxandi
austanátt, en enn er óvissa í spánni með
hversu mikið hvessir og hvenær dagsins.
Hitinn verður lengst af á bilinu 10 til 15
stig um helgina.

NÝTT KORTATÍMABIL
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POLO HORNSÓFI 20% AFSLÁTTUR
Áður: 169.900,- NÚ: 135.920,Stærð: 300x234 cm.
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BOSTON TUNGUSÓFI 30% AFSLÁTTUR
Áður: 279.900,- NÚ: 195.930,-

OÊWWX
IV

Stærð: 278x97x170 cm.

OÊWWX
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HAAG SÓFI 20% AFSLÁTTUR
Áður: 199.900,- NÚ: 159.920,-
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Stærð: 325x210x143 cm.

OÊWWX
IV

Einnig til brúnn

Einnig til dökkgrár

OÊWWX
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Stærð: 268x90x144 cm.
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SUNDAY SÓFI 30% AFSLÁTTUR
Áður: 179.900,- NÚ: 125.930,-

OÊWWX
IV

GLÆSILEGT ÚRVAL Á PIER.IS
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Gða 

Í rðið

LAMBAFILE

FERSKT M/FITU

3.996

-23%

-35%

ÁÐUR 5.189 KR/KG
R

LAMBALÆRI

-20%

SALT & PIPAR

ה
LAMBA INNRALÆRI
FERSKT

ÁÐUR 4.450 KR/KG
R

-31%

1.358

ÁÐUR 1.698 KR/KG

2.893

SIRLOINSNEIÐAR
Í VILLIKRYDDI

1.649

ÁÐUR 2.390 KR/KG

UPPRUNALAND: BELGÍA

-50%

JARÐARBER

ASKJA - 250 GR

219

LÆRISSNEIÐAR

ÁÐUR 438 KR/P
R K

BLANDAÐAR

ið í ú ...
NÓI SPRENGJUR
4 TEG- 150GR

189

ÁÐUR 204 KR/PK
R

2.118

ÁÐUR 2.648 KR/KG

GRÍSAKÓTELETTUR
REYKTAR

-30% 1.749

SEVEN UP, 2L

199

ÁÐUR 235 KR/STK

Tilboðin gilda 30. júlí – 3. ágúst 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

ÁÐUR 2.498 KR/KG

PRINGLES
2 TEG.

119

ÁÐUR 149 KR/STK

ra
הi!

VERÐ
SPRENGJA

NAUTALUNDIR
NA
AUTALU
NÝJA-SJÁLAND
FRYSTIVARA

-30%

2.799

ÁÐUR 3.998 KR/KG
R
KJÚKLINGALEGGIR

-30%
-30%

LAMBALÆRI M/

ÍSLENSKUM KRYDDJ.

1.476

ÁÐUR 2.108 KR/
R KG

-30%

MEXICO - FULLELDAÐIR

769

ÁÐUR 1.098 KR/KG
R

GRÍSAHNAKKASN.
BRASILÍU
Í KRYDDAÐ

1.259

ÁÐUR 1.798 KR/KG

... t á ið!
VERÐ
SPRENGJA

HUMAR VIP

KJÚKLINGABRINGA
Í APPELS.MAR.

STÓR - 800 GR - ASKJA

ÁÐUR 2.384 KR/KG

ÁÐUR 6.989 KR/PK
R

6.430

1.955

GRANDIOSA

LAY’S

FLORIDANA

ÝMSAR TEG.

ÝMSAR TEG. 175 GR

250 ML - 3 PK

ÁÐUR 789 KR/ST
R K

ÁÐUR 319 KR/P
R K

ÁÐUR 247 KR/P
R K

698

299

198

KARTÖFLUR

FRÁ FRAKKLANDI - Í LAUSU

-59%

98

ÁÐUR 239 KR/KG
R

-25%

SYKURPÚÐAR

HYTOP - 284 GR

299

ÁÐUR 398 KR/PK

Opnunartíma um Verslunarmannahelgi má ﬁnna á www.netto.is
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FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR AVENGERS
OG GUARDIANS OF THE GALAXY
0LêDVDODRJQiQDULXSSOìVLQJDU

POWERSÝNING
KL. 10:35


THE HOLLYWOOD REPORTER

HITFIX

VARIETY


EMPIRE

VARIETY


TOTAL FILM

SÝND MEÐ
ÍSL OG ENS TALI
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MISSION IMPOSSIBLE
PIXELS
ANT-MAN 3D
SKÓSVEINARNIR 2D
MINIONS 2D
TED 2
JURASSIC WORLD 2D
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5
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VARIETY

CHRISTINA APPLEGATE

Hafnaði aðalhlutverkinu í
Legally Blonde
Leikkonan Christina Applegate sem gerði garðinn frægan í
Anchorman-myndunum segir að
hún sjái eftir að hafa ekki tekið
að sér aðalhlutverkið í Legally
Blonde en hún fékk handritið upp í
hendurnar á sínum tíma.
Aðalhlutverk myndarinnar hlaut Reese Witherspoon en
myndin ýtti ferli Reese upp á
annað plan. Á þessum tíma segir
Applegate að hún hafi verið nýbúin að leika í myndinni Married
With Children þar sem hún lék
svipaða persónu og hún hafi ekki
viljað endurtaka sig. Hún segist
þó ekki vera bitur yfir ákvörðuninni í dag þar sem hún segir að
það hefði enginn getað neglt hlutverkið betur en Witherspoon.

STARFA HJÁ SJÁLFUM SÉR Alexandra og Silja-Marie hafa náð að koma sér vel fyrir með sitt eigið fyrirtæki í Svíþjóð.

MYND/EMELIE ANDERSSON

Reka sitt eigið fyrirtæki
Silja-Marie og Alexandra Kentsdætur eru búsettar í Stokkhólmi þar sem þær vinna hjá sjálfum sér við að taka
upp og klippa myndbönd og heimildarmyndir. Þær eru hálfíslenskar og langar að taka meira upp hér á landi.

ZAYN MALIK

Zayn Malik
sagt upp af
Simon Cowell
Zayn Malik hætti fyrr á árinu í
srákasveitinni One Direction til
þess að eyða meiri tíma með unnustu sinni.
Eftir að hann yfirgaf bandið
hafa hviksögur gengið um að hann
ætli að hefja sólóferil. Þetta reitti
marga aðdáendur til reiði sem
sögðu hann vera að svíkja gömlu
félaga sína og án þeirra væri hann
einskis virði. Nú hefur plötufyrirtæki Simon Cowells sagt upp
samningnum við Zayn. Hann var
þó ekki lengi að finna nýtt útgáfufyrirtæki, en hann hefur nú skrifað undir hjá First Turn Artists.
Nú er hann með sama útgefanda
og stórstjörnurnar Ellie Golding,
Rita Ora og Iggy Azalea.

Systurnar Silja-Marie og Alexandra Kentsdætur reka sitt eigið
framleiðslufyrirtæki sem þær
stofnuðu saman í Svíþjóð.
Þær eiga íslenska móður og
sænskan föður en þær bjuggu
hér á landi til ársins 1994 þegar
þær fluttu til Gautaborgar. Framleiðslufyrirtækið sem ber nafnið
Kentsdóttir stofnuðu þær fyrir
tveimur árum. Fyrst um sinn
voru þær með starfsemina í
Gautaborg en eftir að þær fluttu
til Stokkhólms hefur reksturinn
blómstrað.
„Við höfum verið að gera mikið
af tónlistarmyndböndum og kynningarmyndböndum fyrir heimasíður hjá fyrirtækjum. Við höfum
verið í samstarfi við nokkur plötufyrirtæki sem hafa reglulega
samband við okkur og láta okkur
fá verkefni. Við erum báðar lærðar og við gerum allt í framleiðsluferlinu, allt frá því að taka upp,
leikstýra og klippa,“ segir SiljaMarie.
Stelpurnar eru einu starfs-

menn fyrirtækisins og sjá því
um öll verkefni og rekstur sjálfar. Þær ráða til sín aðstoðarmenn
og myndatökumanneskju í stærri
verkefnum þegar þær þurfa að
einbeita sér að leikstjórninni og
fleiru.
Það er ekki algengt að tvær
konur stjórni alfarið framleiðslufyrirtækjum en þær segja að
menningin sé önnur í Svíþjóð en
á Íslandi.
„Konur fá mun fleiri styrki í
Svíþjóð en á Íslandi. Við vitum
auðvitað ekki nógu mikið um iðnaðinn á Íslandi en konur eru mun
meira áberandi í kvikmyndabransanum í Skandinavíu heldur
en hér. Í Svíþjóð er hálfgerður
kvóti á styrkjum og það fer meira
fyrir konunum. Þrátt fyrir það
mætum við oft fordómum. Fólk
gerir oft óvart lítið úr okkur og
spyr hvort við kunnum að taka
upp og klippa alveg sjálfar. Það
getur verið mjög niðrandi en
við pössum upp á að hafa alltaf
femínískt viðhorf í öllu sem við

gerum. Þegar við gerum tónlistarmyndbönd þá erum við ekki með
fáklæddar stelpur að elta strákana. Við viljum hafa þær venjulegar og heilsteyptar. Ég held að
það fylgi því margir kostir að
hafa fleiri konur í kvikmyndaiðnaðinum og við teljum það vera eitt
af því sem við höfum fram yfir
aðra. Fólki finnst gott og þægilegt að vinna með okkur,“ segir
Alexandra.
Kentsdætur tóku upp tónlistarmyndband hér á landi í vetur
en þær langar að vinna meira á
Íslandi.
„Allir í Svíþjóð voru mjög hrifnir af fallega íslenska landslaginu í myndbandinu sem við gerðum. Stundum finnst okkur samt
Ísland vera soldið út úr Skandinavíu. Amma okkar býr á Ólafsfirði þannig að við höfum verið að
taka upp þar enda mjög fallegur
staður. Ég hef líka verið að taka
upp í Dúbaí fyrir eitt fyrir tæki
og við tókum saman upp tvö tónlistarmyndbönd í Kaliforníu. Við

➜ Konur fá mun fleiri styrki
í Svíþjóð heldur en á Íslandi.
Við vitum auðvitað ekki nógu
mikið um iðnaðinn á Íslandi
en konur eru mun meira áberandi í kvikmyndabransanum í
Skandinavíu heldur en hér.
tökum mjög sjaldan upp í stúdíói
en okkur finnst það oftast algjör
óþarfi,“ segir Silja.
Silja-Marie og Alexandra eru í
sumarfríi hér á landi næstu vikuna en þær heimsækja landið að
minnsta kosti einu sinni á ári og
ná þannig að viðhalda íslenskunni mjög vel. „Við náum ekki oft
að fara í frí en þegar það er lítið
að gera þá komum við til Íslands.
Það er líka gaman að geta haldið
í íslenskuna af því við tölum alltaf bara sænsku okkar á milli. Við
tölum íslensku vel og getum lesið
hana en við getum alls ekki skrifað hana.“
gunnhildur@frettabladid.is

HELGARGLEÐIN
hefst í Iceland
10 fyrstu sem
100
kaupa allar
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vörurnar í augvö
lýsingunni, og greiða
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með Netgíró, fá 50%
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afslátt af þeim!
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(2.899 kr. í stað 5.798).
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Poki
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Verð birt með fyrirvara um prentvillur og gildir á meðan birgðir endast.

899

kr.
stk.

PIPAR \ TBWA

•

SÍA

•

153569

PEPSI EÐA PEPSI MAX – 2 L
4 Í PAKKA

1099

199

kr.
stk.

115 G HAMBORGARAR MEÐ STÓRU BRAUÐI
4 Í PAKKA

kr.
stk.

DORITOS 170 G – NACHO CHEESE,
COOL AMERICAN OG SWEET CHILLI

OG ALLT HITT FYRIR FULLKOMNA VERSLUNARMANNAHELGI

199
Maxi popp
70 g

kr.
stk.

349
Mentos fruit eða mint
Me
3 pk.

kr.
pk.

349

kr.
stk.

Haribo hlaup
135 g

339
KitKat súkkulaði
3 pk.

kr.
pk.

889
Red Bull
orkudrykkur 4 pk.

kr.
pk.

179

kr.
stk.

Maryland
Ma
kex

Úrval er breytilegt eftir verslunum. Allar vörurnar fást í Iceland, Engihjalla.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA
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Valur í bikarúrslit í fyrsta sinn í 10 ár
FÓTBOLTI Valsmenn tryggðu sér í gærkvöldi sæti í

úrslitaleik Borgunarbikars karla eftir sigur á 1. deildar
liði KA eftir vítaspyrnukeppni á Akureyrarvelli. Þetta er
í fyrsta sinn síðan 2005 sem Valur kemst í bikarúrslit.
KA-menn, sem höfðu slegið út Pepsi-deildarlið
Breiðabliks og Fjölnis á leið sinni í undanúrslitin,
komust yfir strax á 6. mínútu þegar Elfar Árni Aðalsteinsson skoraði úr vítaspyrnu sem hann fiskaði sjálfur. Valur
jafnaði metin á 23. mínútu með marki Orra Sigurðar
Ómarssonar. Fleiri urðu mörkin ekki og því þurfti að
grípa til vítaspyrnukeppni.
Þar nýttu Valsmenn allar sínar fimm spyrnur
en Ingvar Þór Kale varði spyrnu Josips Serdarusic,
leikmanns KA. Það var varamaðurinn Emil Atlason sem tryggði Valsmönnum sigurinn þegar
- iþs
hann skoraði úr síðustu spyrnu þeirra.

Fellur ÍBV út gegn KR fjórða árið í röð?
FÓTBOLTI KR tekur á móti ÍBV í

undanúrslitum Borgunarbikarsins í
kvöld. Róðurinn verður þungur fyrir
Eyjamenn sem litu ekki vel út gegn
Stjörnunni í Pepsi-deildinni um
helgina.
Verður þetta fjórða árið í röð
sem þessi lið mætast á einhverjum
tímapunkti í bikarnum og í fimmta
sinn á síðustu sex árum. Í þessum
fjórum tilraunum hefur ÍBV ekki
tekist að sigra KR en allir leikirnir
hafa farið fram á Hásteinsvelli þar
sem Eyjamenn eru hvað sterkastir.
Eyjamenn verða því að hysja upp um
sig buxurnar ætli þeir sér að stríða

KR-ingunum sem eru á góðum skriði.
Hefur KR ekki tapað leik gegn
íslenskum andstæðingi frá 3-0 tapinu
á Vodafone-vellinum í upphafi júní.
Virðist bikarkeppnin henta KR-ingum
sérstaklega vel en KR hefur komist í
bikarúrslitaleikinn fjórum sinnum á
síðustu fimm árum og orðið bikarmeistari í þrjú skipti af fjórum.
Þá hefur KR ekki tapað á heimavelli í bikarnum frá árinu 2007 en sá
sigur Vals kom í Frostaskjólinu eftir
vítaspyrnukeppni. Síðasta liðið til
að slá út KR í venjulegum leiktíma í
Frostaskjólinu í bikarnum var einnig
Valur í 2-1 sigri Vals árið 2005. - kpt

ALLT ER ÞEGAR FERNT ER? Tekst ÍBV

loksins að vinna KR?

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FIMMTUDAG KL. 18:00

KR–ÍBV UNDANÚRSLIT!
Strákarnir hans Bjarna Guðjóns í KR fá ÍBV í heimsókn í undanúrslitum Borgunarbikarsins í kvöld. Það getur allt gerst í bikarnum
og bæði lið ætla að fara alla leið.

365.is Sími 1817

MEÐ ÆLUNA UPP Í KOK Þorvaldi varð mjög bumbult á leið til búningsherbergja eins og sjá má. Mátti litlu muna að hann
kastaði upp inni á vellinum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ég hélt að leikurinn
væri búinn í hálﬂeik
Þorvaldur Árnason man ekki eftir því að hafa komið á KR-völlinn á mánudag.
Hann dæmdi fyrri hálﬂeikinn og fékk heilahristing. Hann ætlaði að fara í sturtu
í hálﬂeik. Ekkert verklag er til um hvað skal gera ef dómari fær höfuðhögg.
FÓTBOLTI „Ég man ekkert eftir

þessum leik. Ég man ekki einu
sinni eftir því að hafa verið á KRvellinum,“ segir dómarinn Þorvaldur Árnason en hann fékk
heilahristing í leik KR og Breiðabliks á mánudag.
„Það síðasta sem ég man fyrir
leik var að hafa stoppað á bensínstöð á leið minni á leikinn. Þar
fékk ég mér orkudrykk. Næst man
ég eftir mér um miðnæturleytið á
sjúkrahúsinu. Þegar ég kom upp á
spítala gat ég sagt nafnið mitt en
meira var það ekki. Ég mundi ekki
einu sinni hvaða ár var.“
Óskiljanlegt að ég hafi dæmt
Atvikið átti sér stað á 32. mínútu leiksins en þrátt fyrir heilahristinginn kláraði hann að dæma
fyrri hálfleikinn og fórst það vel
úr hendi.
„Það er óskiljanlegt svona eftir
á að hyggja að ég hafi getað dæmt
síðasta korterið. Mér skilst að ég
hafi gefið gult spjald sem ég man
ekkert eftir. Mér finnst það ótrú-

GULA SPJALDIÐ Þorvaldur lyftir hér

gulu spjaldi skömmu eftir að hann
meiddist. Sjá má að honum líður ekki
vel.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

legt að ég hafi getað dæmt þessar
mínútur,“ segir Þorvaldur en það á
sér víst eðlilegar skýringar.
„Sjúkraflutningamennirnir
sögðu að þegar púlsinn er svona
hátt uppi nái maður að halda sönsum. Um leið og hann dettur niður
þá koma afleiðingarnar í ljós eins
og gerðist þegar ég blés til hálfleiks.“
Kastaði upp inni í klefa
Þorvaldi var orðið óglatt áður en
hann blés fyrri hálfleikinn af og
hann var ekki fjarri því að kasta
upp á leið sinni til búningsherbergja.
„Ég var kominn með æluna upp
í kok en ég náði inn á salerni áður
en ég ældi. Svo datt ég í ruglið
inni í klefanum. Ég spurði strákana hvaða kæruleysi þetta væri að
við værum ekki farnir í sturtu. Ég
hélt að leikurinn væri búinn í hálfleik. Ég spurði svo hvernig leikurinn hefði farið. Þó svo ég sé skrítinn að eðlisfari þá var ég orðinn
enn undarlegri þarna,“ segir Þorvaldur og hlær við en hann er afar
léttur yfir þessu öllu.
„Það er oft talað um að menn
sem eru í dómgæslu séu ruglaðir en þetta var kannski aðeins of
mikið. Það er kostur á KR-vellinum að þar er bráðatæknir. Hann
skoðaði mig og hringdi í kjölfarið
á sjúkrabíl.“
Dómarinn á að taka því rólega
næstu tvær vikurnar. Má helst
ekkert hreyfa sig. Eftir þessar
tvær vikur verður hann svo skoðaður aftur.
„Ég verð nú að hryggja ykkur
með því að það eru allar líkur á því
að ég dæmi meira í sumar,“ segir
Þorvaldur og hlær sem fyrr.

Hvað ef ég hefði
dæmt víti upp úr þurru
sem enginn hefði skilið
neitt í? Hvernig ætla
menn að snúa sér í því?
Þorvaldur Árnason dómari

Þó svo hann taki óhappinu vel er
þetta nokkuð alvarlegt mál. Hann
meiddist og engum datt í hug að
grípa inn í og athuga hvort það
væri í lagi með hann.
„Það eru mjög sterkar verklagsreglur í fótboltanum um hvernig
við eigum að snúa okkur ef leikmaður verður fyrir höfuðmeiðslum.
Það gleymdist að hugsa fyrir slíku
hjá dómurum,“ segir Þorvaldur og
bendir á að það sé í raun lukka að
leikurinn hafi ekki farið í tómt rugl
með hann í þessu ástandi.
Þarf að skoða verklagsreglurnar
„Hvað ef gula spjaldið sem ég gaf
hefði verið algjörlega út úr korti?
Hvað á að gera í því? Hvað ef ég
hefði dæmt víti upp úr þurru sem
enginn hefði skilið neitt í? Hvernig
ætla menn að snúa sér í því? Þetta
hlýtur að vera eitthvað sem menn
verða að skoða núna.“
Ekki er vitað til þess að annar
dómari í heiminum hafi dæmt leik
með heilahristing eins og Þorvaldur.
„Þetta vekur mann til umhugsunar um hvað skuli gera í þessum
málum. Hver á að taka ákvörðun
um að stöðva leikinn þegar dómarinn er ekki í neinu ástandi til
þess að stöðva hann sjálfur? Hver
á að meta þetta og taka í taumana?
Þetta þarf að skoða úti um allan
heim.“
henry@frettabladid.is

Takk fyrir frábært
mót krakkar!

siminn.is

Síminn þakkar hressum keppendum kærlega fyrir þátttökuna í
Síminn Rey Cup 2015.
Hlökkum til að sjá ykkur aftur að ári liðnu!
Síminn er aðalstyrktaraðili Síminn Rey Cup 2015.

DAGSKRÁ
STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

19.05 Community

16.15 Matador

07.40 iCarly

19.25 Last Man Standing

17.20 Stundin okkar

08.05 The Middle

19.50 Cristela

17.44 Kungfú Panda

08.30 Masterchef USA

20.10 Sirens

18.07 Nína Pataló

09.15 Bold and the Beautiful

20.30 Witches of East End

18.15 Táknmálsfréttir

09.35 The Doctors

21.10 Supernatural

10.15 60 mínútur

21.55 American Horror Story. Coven

18.25 Stjörnustílistar Danmerkur–
Ivan Grundal

22.35 Utopia

19.00 Fréttir

23.25 Cristela

19.25 Íþróttir

23.45 Sirens

19.30 Veðurfréttir

00.05 Witches of East End

19.35 Gæludýr á framabraut

00.45 Supernatural

20.35 Best í Brooklyn Besti gamanþátturinn á Golden Globe og Andy Samberg besti gamanleikarinn. Lögreglustjóri ákveður að breyta afslöppuðum undirmönnum sínum í þá bestu í
borginni. Aðalhlutverk: Andy Samberg,
Stephanie Beatriz, Terry Crews og Melissa Fumero.

11.00 Jamie’s 30 Minute Meals
11.25 Dads
11.45 Undateable
12.10 Á fullu gazi

| 19:45
SUMAR- OG GRILLRÉTTIR EYÞÓRS

12.35 Nágrannar

Girnilegir og sumarlegir grillþættir með Eyþóri Rúnarssyni,
meistarakokki. Í þessum þáttum sýnir hann okkur réttu
handtökin og kynnir fyrir áhorfendum girnilegar uppskriftir,
nýstárlegar aðferðir við eldamennskuna og kemur okkur í
rétta sumarskapið.

16.55 Frikki Dór og félagar

13.00 There’s Something About Mary

17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.05 The Simpsons
18.47 Íþróttir
18.55 Modern Family

Fáðu þér áskrift á 365.is

19.15 Fóstbræður
19.45 Sumar- og grillréttir Eyþórs

Glænýir, girnilegir og sumarlegir grillþættir með meistarakokknum Eyþóri
Rúnarssyni. Í þessum þáttum sýnir hann
okkur réttu handtökin og kynnir fyrir
áhorfendum girnilegar uppskriftir, nýstárlegar aðferðir við eldamennskuna og
kemur okkur í rétta sumarskapið
20.10 Restaurant Startup
20.55 Battle Creek

| 20:10
RESTAURANT STARTUP
Skemmtilegir og spennandi
raunveruleikaþættir í umsjón
hins harða og eitursvala Joe
Bastianich og veitingahúsaeigandans Tim Love.

| 21:40
TYRANT
Hörkuspennandi þáttaröð um
afar venjulega bandaríska
fjölskyldu sem dregst inn í
óvænta og hættulega atburðarás í Mið-Austurlöndum.

01.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

15.00 You’ve Got Mail

18.30 Fréttir Stöðvar 2

FRÁBÆR
FIMMTUDAGUR

21.40 Tyrant Önnur röðin af þessum

hörkuspennandi þáttum um afar venjulega fjölskyldu í Bandaríkjunum sem
dregst inn í óvænta og hættulega atburðarás í Mið-Austurlöndum

07.00 Lína langsokkur 07.25 Latibær 07.47
Mæja býfluga 08.00 Könnuðurinn Dóra 08.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 08.45 Doddi
litli og Eyrnastór 08.55 Sumardalsmyllan
09.00 Áfram Diego, áfram! 09.24 Svampur
Sveins 09.49 Tommi og Jenni 09.55 UKI
10.00 Brunabílarnir 10.22 Kalli á þakinu
10.47 Ævintýraferðin 11.00 Lína langsokkur
11.25 Latibær 11.47 Mæja býfluga 12.00
Könnuðurinn Dóra 12.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 12.45 Doddi litli og Eyrnastór
12.55 Sumardalsmyllan 13.00 Áfram Diego,
áfram! 13.24 Svampur Sveins 13.49 Tommi
og Jenni 13.55 UKI 14.00 Brunabílarnir 14.22
Kalli á þakinu 14.47 Ævintýraferðin 15.00 Lína
langsokkur 15.25 Latibær 15.47 Mæja býfluga
16.00 Könnuðurinn Dóra 16.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 16.45 Doddi litli og Eyrnastór
16.55 Sumardalsmyllan 17.00 Áfram Diego,
áfram! 17.24 Svampur Sveins 17.49 Tommi
og Jenni 17.55 UKI 18.00 Brunabílarnir 18.22
Kalli á þakinu 18.47 Ævintýraferðin 19.00 Epic

Stórskemmtileg gamanmynd
með Channing Tatum og Jonah
Hill.

22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Glæpahneigð Bandarísk þáttaröð um sérsveit lögreglumanna sem
rýna í persónuleika hættulegra glæpamanna. Meðal leikenda eru Joe Mantegna, Thomas Gibson og Shemar Moore.
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi
barna.
23.05 Stúlkurnar í Anzac
00.05 Fréttir
00.20 Dagskrárlok

SKJÁREINN
08.00 Everybody Loves Raymond

17.35 Strákarnir

08.22 Dr. Phil

18.10 Friends

09.02 The Talk

18.35 New Girl

09.45 Pepsi MAX tónlist

19.00 Mike and Molly

14.10 Cheers

19.25 How I Met Your Mother

14.34 Dr. Phil

19.50 Cold Feet

15.17 America’s Next Top Model

20.45 Ally McBeal

00.00 The Third Eye

16.01 Survivor

21.30 Breathless

00.45 Shameless

16.44 Parks & Recreation

22.20 Curb Your Enthusiasm

01.40 NCIS. Los Angeles

17.06 Playing House

22.55 Footballers’ Wives

02.25 12 Rounds 2. Reloaded

17.28 Men at Work

00.10 It’s Always Sunny in Phila-

04.00 There’s Something About

delphia

17.50 Dr. Phil

Mary

00.35 Cold Feet

05.55 Fréttir

01.30 Ally McBeal

22.30 NCIS Stórgóðir og léttir spennu-

þættir sem fjalla um Leroy Jethro Gibbs
og félaga hans í rannsóknardeild bandaríska sjóhersins sem þurfa nú að glíma
við eru orðin bæði flóknari og hættulegri.
23.15 Rizzoli & Isles

18.32 The Talk
19.11 Hotel Hell
19.54 The Royal Family
20.15 Agent Carter

15.15 Símamótið

03.05 Curb Your Enthusiasm Í heimi
þar sem almenn leiðindi eru skemmtilegust og óþolinmæði og smámunasemi
eru fremstar dyggða er Larry Davies
ókrýndur konungur. Enginn, hvorki fyrr
né síðar, hefur afrekað að gera almenn
leiðindi eins óendanlega fyndin. Enginn
hefur fengið eins mörg verðlaun fyrir
það eitt að vera gjörsamlega óþolandi.

15.55 KA - Valur

03.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

01.10 Hannibal

| 22:30
NCIS

| 22:00
22 JUMP STREET

21.05 Skytturnar

06.00 Pepsi MAX tónlist

02.15 Breathless

Stórgóðir spennuþættir sem
fjalla um Leroy Jethro Gibbs
og félaga hans í rannsóknardeild bandaríska sjóhersins.
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07.30 KA - Valur
12.00 KR - Breiðablik
13.50 Pepsímörkin 2015

21.00 Agents of S.H.I.E.L.D.
21.45 Extant
22.30 Sex & the City
22.55 Scandal
23.40 Law & Order. UK
00.25 American Odyssey

17.45 KR - ÍBV

01.55 Agents of S.H.I.E.L.D.

20.00 Rey Cup

02.40 Extant

20.40 Pepsímörkin 2015

03.25 Sex & the City

22.05 Demantamótaröðin - Stokk-

03.50 Pepsi MAX tónlist

hólmur

09.25 Draugabanarnir II

00.05 KR - ÍBV

11.10 Sense and Sensibility
13.25 Angels & Demons Hörkuspenn-

| 22:20
CURB YOUR ENTHUSIASM

Frábærir gamanþættir þar sem
Larry David leikur sjálfan sig en
ratar af óskiljanlegum orsökum
sífellt í vandræði. Einn þáttur
sýndur hvern virkan dag
klukkan 22.20 á Gullinu.

| 07:00-20.30
BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og
skemmtilegir þættir fyrir
yngstu áhorfendurna alla
daga á Krakkastöðinni.

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
Nánari upplýsingar á 365.is
á aðeins 310 kr. á dag.

16.45 Manstu

andi stórmynd í leikstjórn Rons Howard með Tom Hanks og Ewan McGregor í aðalhlutverkum. Myndin er byggð á
skáldsögu Dans Brown og fjallar um prófessorinn Robert Langdon sem fenginn
er til að leysa úr ýmsum vísbendingum
til að finna stórhættulegt vopn sem gæti
drepið milljónir manna. Vísbendingarnar leiða Langdon í gegnum allt Vatíkanið í Róm og í gegnum altarin fjögur. jörð,
loft, eld og vatn.

17.15 Premier League World 2014

15.40 Draugabanarnir II

17.45 KR - ÍBV

17.25 Sense and Sensibility

20.00 Goðsagnir - Hörður Magnússon

19.40 Angels & Demons

HRINGBRAUT

20.35 Real Madrid - AC Milan

22.00 22 Jump Street Jenko og

12.00 Mannamál 12.30 Matjurtir 12.45
Heimsljós 13.15 433 13.45 Grillspaðinn 14.00
Mannamál 14.30 Matjurtir 14.45 Heimsljós
15.15 433 15.45 Grillspaðinn 16.00 Mannamál
16.30 Matjurtir 16.45 Heimsljós 17.15 433
17.45 Grillspaðinn 18.00 Mannamál 18.30
Matjurtir 18.45 Heimsljós 19.15 433 19.45
Grillspaðinn 20.00 Við árbakkann 20.30 Lífsins
list 21.00 Afsal 21.30 Vesturfarar 22.00 Við
árbakkann 22.30 Lífsins list 23.00 Afsal 23.30
Vesturfarar

10.15 Man. Utd. - PSG
11.55 Real Madrid - AC Milan
14.00 Goals of the Season 2014/2015
14.55 KA - Valur

22.15 Premier League World 2014
22.45 KR - ÍBV

20.00 Landsbyggðin á Hrafnaþingi 21.00
Landsbyggðin á Hrafnaþingi 21.30 Sjónvarp
Víkurfrétta

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

Schmidt eru mættir aftur til leiks.
Channing Tatum og Jonah Hill leika þá
félagana sem við fengum að kynntast í
21 Jump Street. Nú þarf lögreglustjórinn Hardy að kalla þá aftur til starfa þó
honum sé það þvert um geð.
23.50 The Master
02.05 Attack the Block
03.35 22 Jump Street

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

08.00 PGA Tour 2015
12.10 PGA Tour 2015 - Highlights
13.05 Golfing World 2015
13.55 PGA Tour 2015
18.05 Inside the PGA Tour 2015
18.30 PGA Tour 2015
22.30 Golfing World 2015
23.20 Inside the PGA Tour 2015

FM 95,7 FM957
FM 97,7 X-ið
FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100
FM 102,9 Lindin
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Fagnar tíu ára afmæli sínu með nýrri plötu

KVIKMYNDIN

Hljómsveitin Retro Stefson er um þessar mundir að leggja lokahönd á upptökur á sinni fjórðu breiðskífu.

Paris, Texas, það er svo ótrúlega
falleg tónlist og stemning sem er
ógleymanleg í henni.
Þórunn Antonía Magnúsdóttir söngkona

Retro Stefson er að klára upptökur
á nýrri plötu sem ber nafnið Scandinavian Pain. „Við erum búin að vera
að taka upp síðustu mánuði og settum upp okkar eigið stúdíó í miðbæ
Reykjavíkur,“ segir Logi Pedro Stefánsson, bassaleikari hljómsveitarinnar. Hann stýrir einnig upptökum
á plötunni en fyrsta smáskífulagið
af henni, Malaika, kom út í vor.
Sveitin er skipuð fagfólki sem
allt semur lög og hefur hún tekið
upp fjöldann allan af lögum undanfarna mánuði. Logi segir að það
liggi að mestu fyrir hvaða lög fari á
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plötuna. „Við semjum öll og hver og
einn meðlimur hefur verið að koma
með demó á æfingar og þar sem ég
stýri upptökunum þá fæ ég mikið af
hálfkláruðum lögum sem ég leggst
yfir og reyni að pródúsera.“
Stefnt er að því að gefa plötuna
út snemma á næsta ári en sveitin
fagnar þá tíu ára afmæli sínu. „Það
má örugglega greina nýjan stíl eða
sánd, við reynum alltaf að gera eitthvað nýtt en fólk mun alveg heyra
að þetta sé Retro Stefson-plata.“
Retro Stefson hefur haldið sig til
hlés undanfarna mánuði en gerir

ráð fyrir að koma sterk inn á næstu
mánuðum. „Við erum að spila á
Innipúkanum og Mýrarboltanum
um helgina. Svo förum við að halda
fleiri tónleika þegar nær dregur
útgáfu.“
Meðlimir sveitarinnar hafa haft í
nógu að snúast, Logi í Young Karin
og Unnsteinn í Uni Stefson. „Við
erum alltaf með hliðarpródjekt en
Retro Stefson heldur fyrirtækinu
gangandi. Við erum búin að eyða
tíu árum af ævi okkar í að búa þetta
til. Retro Stefson er aðalverkefnið
okkar,“ segir Logi.
- glp

IRIS FILMS Andri, Jónas og Jakob reka flott framleiðslufyrirtæki þrátt fyrir ungan aldur.

NÝ PLATA Retro Stefson vinnur að nýrri

plötu sem kemur út á næstunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

MYND/AÐSEND

Gerðu tónlistarmyndband á ﬁmm dögum
Strákarnir í IRIS Films sáu um framleiðsluna á Þjóðhátíðarlagi FM95Blö. Þeir
eru nýútskrifaðir úr menntaskóla og hafa haft í nógu að snúast síðan.
Þjóðhátíðarlag FM95Blö hefur
líklegast ekki farið fram hjá neinum en strákarnir í IRIS Films sáu
alfarið um upptökur og leikstjórn.
Þeir Andri Páll Alfreðsson,
Jakob Gabríel Þórhallsson og
Jónas Bragi Þórhallsson skipa
framleiðsluteymið IRIS en þeir
eru allir um tvítugt og nýútskrifaðir úr Verzlunarskólanum.
Þetta er ekki fyrsta stóra verkefnið sem þeir taka að sér en þeir
framleiddu einnig tónlistarmyndbandið við Eurovision-lag Maríu
Ólafsdóttur.
Strákarnir, ásamt Audda,
Steinda og StopWaitGo, tóku upp
myndbandið og lagið auk þess að
gefa það út á aðeins fimm sólarhringum.
„Auddi hafði samband við
okkur á föstudegi og sagðist vera
með hugmynd og vildi fá okkur
með sér. Við vorum auðvitað til í
þetta um leið enda eru þeir miklir reynsluboltar. Við gátum ekki
hist fyrr en á mánudeginum en
þá settum við upp söguþráðinn
og eftir það fórum við í redding-

ar og þeir fóru að taka upp lagið.
Við höfum aldrei gert neitt á jafn
mikilli keyrslu. Við byrjuðum að
taka upp seinnipartinn á miðvikudeginum fram á miðja nótt og þá
sváfum við í einn til tvo klukkutíma. Við nýttum fimmtudaginn vel í upptökur og fórum svo
til Eyja á föstudeginum að taka
upp restina. Á meðan við fórum
til Eyja varð einn okkar eftir í
bænum og byrjaði að klippa. Við
tökum okkur yfirleitt viku í að
klippa svona verkefni þar sem
við erum að nota mikið af brellum
og laga litina en ekki tvo sólarhringa. Til þess að bæta gráu
ofan á svart þá var Gillz í útlöndum og kom ekki heim fyrr en á
laugardagskvöldið en myndbandið var frumsýnt á sunnudeginum.
Hann brunaði beint af flugvellinum upp í stúdíó hjá StopWaitGo
til að taka upp sinn part og svo
til okkar þar sem við vorum með
„blue screen“ og við hentum partinum hans inn,“ segir Andri Páll.
Strákarnir í IRIS Films hafa
tekið að sér fjöldann allan af

➜ Til þess að bæta gráu ofan
á svart þá var Gillz í útlöndum
og kom ekki heim fyrr en á
laugardagskvöldið en myndbandið var frumsýnt á sunnudeginum.
verkefnum og voru mikið að
vinna að sínum eigin hugmyndum í Verzló. Bræðurnir Jakob og
Jónas halda út til London í kvikmyndaháskólann MET Film School í haust. Andri Páll stefnir á iðnaðarverkfræði í Háskóla Íslands.
„Við ætlum að nýta tímann vel
áður en þeir fara út og taka að
okkur eitthvað meira af verkefnum. Okkur finnst þetta ótrúlega skemmtilegt, sérstaklega að
vinna með Audda og Steinda. Það
er öðruvísi að vinna með þeim
þar sem þeir hafa verið svo mikið
í þessu en það er stór ástæða
fyrir því að það gekk svona vel að
keyra verkefnið í gegn á nokkrum
dögum.“
gunnhildur@365.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, Hjalti Egilsson
hjalti@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ
SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan
Atli Sveinsson jonatan@365.is, FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 800 1177

BAKÞANKAR
Frosta
Logasonar

Annars ﬂokks
borgarar

F

orseti Bandaríkjanna, Barack
Obama, hefur verið í miklum
ham undanfarið. Það er greinilegt að hann leyfir sér nú, á seinustu metrum síðara kjörtímabilsins, ýmislegt sem hann hefði
átt erfiðara með í upphafi þess
fyrra. Í heimsókn hans til Afríku
í þessari viku hélt hann áfram að
koma á óvart. Þar var talað yfir
hausamótunum á karlrembum og
hommafóbum. Obama sló rækilega á fingur þeirra og sagði þeim
að svona gerum við ekki. Flott hjá
honum. Eða hvað?

EF til vill kann einhverjum að
þykja þetta hreinn og klár yfirgangur. Er velmegunarbumba
Vesturlandabúans kannski að
byrgja honum sýn í álitlegum siðferðismálum þegar hann ætlast til þess að aðrir menningarheimar komi fram við konur eins
og venjulegar manneskjur? Er
hommahatur ekki réttmæt skoðun
þeirra sem alist hafa upp í þeirri
trú? Eru ekki langflestir múslimar friðelskandi, vinalegt fólk sem
vill bara fá að kúga konur sínar í
friði? Sumir eru þeirrar skoðunar.

ÞAÐ varð líka uppi fótur og fit á
meðal vestrænna félagsfræðinga
þegar Sameinuðu þjóðirnar lögðu
til alþjóðlegan mannréttindasáttmála eftir seinni heimsstyrjöld.
Þegar reykinn lagði enn upp úr
skorsteinum líkbræðslunnar í
Auschwitz. Þá urðu þeir brjálaðir og sögðu mannréttindi vera
afstæð. Þessu væri ekki hægt
að troða ofan í kokið á þeim sem
væru minnimáttar í samfélagi
þjóðanna.

Veðurspáin skiptir ekki máli

ÞEIR eru eflaust enn til félagsvísindamennirnir og pólitísku
rétttrúnaðarriddararnir, sem
halda því fram að gildi og siðferðisviðmið verði aldrei hægt að
kortleggja á rétt og rangt skalanum. Hvert samfélag fyrir sig
verði því bara að fá að hafa þetta
eftir sínu höfði, byggt á venjum og siðum fyrri alda. Ég segi
kjaftæði. Gott og rétt siðferði er
það sem hámarkar hamingju og
vellíðan allra lifandi vera. Slæmt
siðferði er meðal annars að koma
fram við konur eins og annars
flokks borgara.

Vertu eins
og heima hjá þér

Full búð af nýjum vörum.
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