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VORTÓNLEIKAR KARLAKÓRSINSKarlakór Reykjavíkur heldur vortónleika í Langholtskirkju á morgun kl. 16. Sigrún Hjálmtýsdóttir (Diddú) syngur einsöng, en sjö ár eru liðin síðan hún söng síðast einsöng með kórnum á vortónleikum hans. Á efnisskránni eru hefðbundin íslensk karlakóralög. 
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10. maí 2013
109. tölublað 13. árgangur

Í víking í Hljómskálagarðinum   
Víkingafélagið Einherjar í Reykjavík 
er langt komið með að fá grænt ljós 
á hátíð í Hljómskálagarði. 2
Óskoðuð leiksvæði  Einungis eitt 
af hverjum tíu leiksvæðum barna við 
leik- og grunnskóla fær þá skoðun 
sem kveðið er á um í reglugerð. 4
Veiða nasista  Saksóknari í Þýska-
landi boðar lögsóknir gegn fyrrverandi 
vörðum í útrýmingarbúðum. 8

SKOÐUN Pawel Bartoszek skrifar um 
rétt útlendinga til að eiga fasteignir 
hér á landi. 17

MENNING Fyrsta skáldsaga Bjargar 
Magnúsdóttur byggir á hennar eigin 
lífi. 34

SPORT Jón Margeir Sverrisson missti 
heimsmet sitt í sundi til silfurmanns-
ins Daniels Fox í Ástralíu. 30
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Mestu skiptir að hafa 
skýra framtíðarsýn
„Það er ekki nóg að hugsa til framtíðar 
heldur þarf að skrifa framtíðarsýnina 
og markmiðin niður á blað,“ segir 
Halldóra Gyða Matthíasdóttir Proppé.

Borðplatan
kostar aðeins 

1,-
*

Kvik Reykjavík
Suðurlandsbraut 16, Sími 5880500

* Tilboðið gildir við kaup á heilli eldhúsinnréttingu 
til 16. júní 2013. Gildir fyrir öll plasthúðuð plötu-

efni í vörulista Kvik. Má ekki nýta samhliða 
öðrum tilboðum.

SPJALDTÖLVUR FYRIR SUMARIÐ

FONEPADD3G

59.990

SAMFÉLAGSMÁL Gistiskýlið í 
Þingholtsstræti er sprungið og 
getur ekki sinnt þörfum allra 
sem þangað sækja. Þetta stað-
festir Sigtryggur Jónsson, fram-
kvæmdastjóri þjónustumið stöðvar 
Miðborgar og Hlíða. 

Biðröð myndast iðulega fyrir utan 
við opnun skýlisins, sem rúmar 20. 
Nær undantekningalaust þurfa ein-
hverjir frá að hverfa. Reykvíkingar 
eru í forgangi vegna þess að nær-
sveitarfélög hafa ekki sýnt vilja til 
að koma að rekstrinum.

„Unnið er að því að finna nýtt hús-
næði en slíkt tekur eðlilega tíma, 
þar sem húsnæðið þarf að uppfylla 
ákveðin skilyrði,“ segir Sigtryggur. 

Aðfaranótt mánudags gistu sjö 
sjálfviljugir fangageymslur lög-
reglu á höfuðborgarsvæðinu. Þeir 
höfðu ekki fengið inni hjá borginni.

Að sögn Jóhanns Karls Þóris-
sonar, yfirvarðstjóra  lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu, var hluti 
mannanna af erlendu bergi brot-
inn. Hann segir jafnframt að fjöldi 
mannanna sem í fangaklefann leit-
uðu beri þess glöggt vitni að um 
vaxandi vanda sé að ræða á meðal 
erlendra útigangsmanna. 

Blaðamaður gaf sig á tal við 
fjóra menn sem höfðust við í mið-
bænum. Allir komu þeir frá Pól-
landi og höfðu verið á Íslandi í mis-
langan tíma. Aðeins einn talaði 

íslensku. Sá hafði komið hingað til 
að vinna við Kárahnjúka og hefur 
verið á götunni í nokkur ár. Hinir 
höfðu verið hér skemur, tveir bara 
í nokkrar vikur. Allir voru í leit að 
betra lífi og vinnu. 

Sá sem hingað hafði komið til 
að vinna við Kárahnjúka virkjun 
sagðist hafa verið allt of lengi 
hér á landi, en enn væri fastur í 
 viðjum alkóhólsins. Til skýringar 
lést hann taka sopa úr flösku.

Mennirnir tveir sem höfðu verið 
hér skemur ætluðu til Akureyrar. 
Þeir höfðu heyrt að þar væri auð-
veldara að finna vinnu.

„Þessi hópur hefur stækkað 
umtalsvert frá hruni, á því  leikur 

enginn vafi,“ segir Sigtryggur 
spurður um vanda heimilislausra 
útlendinga. „Við reynum að sjálf-
sögðu að þjónusta þá líka.“ 

 maria@frettabladid.is

Gistiskýlið sprungið vegna 
ásóknar útigangsmanna
Fólk sem leitar á náðir gistiskýlisins við Þingholtsstræti getur átt von á því að vera vísað á dyr vegna mikillar 
aðsóknar. Reykvíkingar eru í forgangi þegar kemur að gistingu. Vandi erlendra útigangsmanna eykst einnig.

SJÁVARÚTVEGUR Fyrsta hrefna árs-
ins hefur verið veidd. Atburðurinn 
markar upphaf hrefnuveiðitíma-
bilsins. Hafsteinn SK kom í land 
með dýrið í gærkvöldi eftir að hafa 
skotið það utan við svokallaða hvala-
skoðunarlínu á Faxaflóa í gærdag.

Hrefnuveiðitímabilið stendur í 
sex mánuði eftir að fyrsta dýrið 
hefur verið drepið. Kvótinn er 216 
dýr en undanfarin ár hefur hann 
ekki verið fullnýttur.

Gunnar Bergmann, útgerðar-
maður og eigandi Hafsteins SK, 
segir stefnt að því að veiða 50 til 
70 dýr. Í fyrra voru 53 dýr veidd og 
annaði það ekki eftirspurn.

Að sögn Gunnars sinna tveir 
bátar veiðunum. „Við höfum átt nóg 
með að sinna innanlandsmarkað-
inum miðað við þá veiði sem við 
höfum verið að ná undanfarin þrjú 
ár.“ Hann segir veiðina mest megnis 
fara fram rétt utan hvalaskoðunar-

línu, en veiðar eru bann aðar þar 
sem hvalaskoðunarfyrirtæki fara 
með viðskiptavini sína.

Hrefnan sem skotin var í gær 
verður verkuð í dag og fer kjötið 
beint inn á veitingastaði og í versl-
anir. - bþh

Hvalveiðitímabilið er hafið eftir að fyrsta hrefna ársins hefur verið drepin:

Fyrsta hrefna veiðiársins skotin

Þessi hópur 
hefur stækkað 
umtalsvert frá 
hruni, á því er 

enginn vafi. 
Sigtryggur Jónsson, 

framkvæmdastjóri 
þjónustu-

miðstöðvar Mið-
borgar og Hlíða

SUMARVERTÍÐIN UNDIRBÚIN  Þessi iðnaðarmaður einbeitti sér að því að sjóða styrktarjárn í veðurblíðunni í Suðurbugt 
niðri við Reykjavíkurhöfn í gærdag. Þar er verið að undirbúa opnun nýs veitingahúss í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Bolungarvík 7°  A 5
Akureyri 9°  A 3
Egilsstaðir 6°  A 5
Kirkjubæjarkl. 10°  A 3
Reykjavík 8°  SA 8

VÆTA SV-TIL  Í dag verða víðast 
suðaustan 5-10 m/s. Dálítil væta köflum 
SV-til en annars skýjað. Hiti 4-10 stig. 4

Að hámarki má 
veiða 216 

hrefnur á veiðitímabilinu.
216

STJÓRNMÁL Stjórnarmyndun 
Framsóknarflokks og Sjálf-
stæðisflokks hélt áfram í gær. 
Formenn flokkanna og aðstoðar-
menn þeirra 
hittust í sumar-
húsi og reyndu 
að finna sam-
eiginlegan flöt 
á stefnumálum 
sínum.

Jóhannes 
Þór Skúlason, 
aðstoðar maður 
Sigmundar 
 Davíðs Gunnlaugssonar, segir að 
niðurstöðu sé ekki að vænta fyrr 
en í fyrsta lagi eftir helgi. Við-
ræðurnar gangi vel og fjalli nær 
eingöngu um málefnin.

Ráðherraskiptingu hefur 
aðeins lítillega borið á góma en 
engin ákvörðun hefur verið tekin.

Formennirnir og aðstoðarmenn 
þeirra ætla að funda á höfuð-
borgar svæðinu í dag.  - bþh / sjá síðu 6

Ráðherraskipan lítið rædd:

Formennirnir 
funda enn í dag

JÓHANNES ÞÓR 
SKÚLASON
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Þorbergur, endurskoða?
„Endur synda, endur fljúga.“
Umhverfislistaverki Þorbergs Þórssonar 
hefur verið hafnað í borgarráði. Listasafn 
Reykjavíkur telur að verkið gæti haft 
afgerandi inngrip í lífríkið. Þorbergur er því 
ósammála.

SPÁNN, AP Spánn aflaði meiri fjár 
en stefnt var að í síðasta skulda-
bréfaútboði landsins. Gott gengi 
í útboðinu er sagt til marks um 
trú fjárfesta á að spænska ríkis-
stjórnin nái stjórn á efnahags-
málum og þurfi ekki á björgunar-
aðgerðum að halda.

Í útboðinu, sem fram fór í gær, 
voru seld skuldabréf fyrir 4,57 
milljarða evra, en markið hafði 
verið sett á 4,5 milljarða. Vextir 
í útboðinu eru jafnframt sagðir 
umtalsvert lægri en undanfarið. 

 - óká

Spánn selur skuldabréf:

Selt fyrir 4,57 
milljarða evra  

ORKUMÁL Landsvirkjun hefur óskað eftir því 
að Alcoa Fjarðaál dragi tímabundið úr orku-
notkun sinni vegna slæmrar stöðu í miðlunar-
lónum fyrir virkjanir stofnunarinnar víða á 
landinu. Dregið hefur verið úr raforkuvinnslu 
í Blöndustöð og í Fljótsdalsstöð eins og kostur 
er.

Á vef Landsvirkjunar er léleg staða vatns-
yfirborðs lónanna rakin til óvenjulegs veður-
fars í vetur. Til dæmis er leysinga enn beðið 
víða fyrir norðan og austan. Þangað til snjó 
leysir verður raforkuframleiðsla takmörkuð.

Þau lón sem um er að ræða eru Blöndu-
lón sem miðlar Blönduvirkjun, Hálslón sem 

miðlar Kárahnjúkavirkjun og Þórisvatn sem 
miðlar Vatnsfellsvirkjun.

Staða yfirborðs lónanna yfir sjávarmáli 
hefur ekki verið verri síðan árið 1999. Vatns-
hæð Hálslóns hefur aldrei verið lægri en 
 síðasta lægðarmet var sett 13. maí 2009.

Í stað þess að draga úr raforkuvinnslu í 
Blöndustöð og í Fljótsdalsstöð hefur vinnsla 
verið aukin á vatnasviði Tungnaár og Þjórsár. 
Þó er sá galli á að flutningskerfi Landsnets 
býður ekki upp á mikið svigrúm til orkuflutn-
inga milli landshluta.

Landsvirkjun gerir ekki ráð fyrir að breyt-
ing verði á fyrr en eftir miðjan mánuðinn. - bþh

Léleg staða miðlunarlóna fyrir virkjanir Landsvirkjunar þvingar fyrirtækið til að grípa til aðgerða:

Dregur úr raforkuvinnslu vegna veðurfars
VATNSHÆÐ MIÐLUNARLÓNA

Blöndulón
2013 - 467,94 m.y.s.
1999 - 466,19 m.y.s.

Hálslón
2013 - 576,23 m.y.s.
2009 - 580,69 m.y.s.

Þórisvatn
2013 - 565,85 m.y.s.
1999 - 562,54 m.y.s.

ÚTIVIST Allt útlit er fyrir að ný 
víkingahátíð, Ingólfshátíð, verði 
 haldin í Hljómskálagarðinum 
 dagana 13. og 14. júlí í sumar. 
Nafnið vísar til landnáms-
mannsins Ingólfs Arnarsonar, en 
fyrsta hátíðin verður tileinkuð 
ljósmyndaranum Ingólfi Júlíus-
syni, sem lést úr hvítblæði í apríl. 

Borgarráð á eftir að taka 
málið fyrir en Höfuðborgarstofa, 
menningar- og ferðamálasvið 
og umhverfis- og skipulagssvið 
 borgarinnar hafa tekið vel í hug-
myndina. 

Á hátíðinni verða sett upp sjö 
víkingatjöld og í þeim verður sýnt 
handverk og annað sem tilheyrir 
víkingum og landnámsöld. Ýmsar 
íþróttar verða sýndar, til að mynda 
kraftakeppni, glíma, bogfimi og 
eldsmíði. Sex sérþjálfaðir hestar 
munu sýna listir sínar ásamt þjálf-
urum sínum og ætlunin er að hafa 
veitingasölu í garðinum. Hátíðin 
verður öllum opin. 

„Við höfum staðfasta trú á því 
að hátíð þessi sé tækifæri fyrir 
Reykjavík og ekki síst fyrir ferða-
þjónustuna í landnámi Ingólfs 
Arnarsonar. Sá víkingur gaf í raun 
borginni nafn og skjaldarmerki 
borgarinnar er hannað út frá land-
námi hans,“ segir í tillögu víkinga-
félagsins Einherja um málið. 

Félagar í Einherja hafa sótt vík-
ingahátíðir í öðrum löndum undan-
farin ár og kynnt sér  hvernig 
 þessum málum er háttað þar. Þá 
segja þeir að á hátíðina í Reykja-
vík hafi boðað komu sína ýmsir 
erlendir víkingar, með mikla 
reynslu í uppsetningu víkingahá-
tíða. 

 thorunn@frettabladid.is

Einherjar í víking í 
Hljómskálagarðinum
Víkingahátíð gæti verið haldin í Hljómskálagarðinum í júlí. Borgin hefur tekið vel 
í tillöguna. Víkingatjöld verða sett upp og ýmislegt tengt landnámsöld verður þar 
til sýnis. Hátíðin verður tileinkuð Ingólfi Júlíussyni ljósmyndara sem lést í apríl. 

„Einherjar eru víkingafélag Reykjavíkur og er 
borgin þannig þeirra heimavöllur. Þetta er ein-
lægur hópur áhugamanna um sögu og menningu 
víkinga og landnámsmanna hér á svæðinu og 
hefur félagið töluvert unnið fyrir borgina, núna 
síðast á Vetrarhátíð 2013,“ segir Einar Bárðarson 
hjá Höfuðborgarstofu um Einherja og fyrirætlaða 
hátíð. Hann hefur áður unnið með félaginu í 
tengslum við Víkingaheima í Reykjanesbæ og 
segir samstarfið hafa verið mjög ánægjulegt. 
Þá segir Einar að hátíðin yrði spennandi 
viðbót við afþreyingu sem er í 
boði fyrir borgarbúa og erlenda 
gesti. Engin hátíð af þessu tagi 
sé fyrir á boðstólum í Reykjavík. 
„Tími hátíðarinnar í miðjum 
júlí er líka vel fyrir utan tíma 
víkingahátíðar sem haldin er í 
Hafnarfirði í miðjum júní.“ 

Stangast ekki á við hátíð í Hafnarfirði

VÍKINGAR  Víkingafélagið Einherji í Reykjavík vill fá að halda hátíðina um miðjan 
júlí, en víkingahátíð er haldin í Hafnarfirði um miðjan júní.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

LÖGREGLUMÁL Karlmaðurinn sem 
grunaður er um að hafa myrt tæp-
lega sextugan karlmann á Egils-
stöðum fyrr í vikunni neitar að tjá 
sig um sakarefnið. 

Maðurinn er nú í tveggja vikna 
gæsluvarðhaldi á Litla-Hrauni. 
Vegna þess að hann neitar að tjá sig 
verður hann ekki yfirheyrður aftur 
fyrr en gagnaöflun og rannsókn 
lögreglu á morðinu er lokið. Krufn-
ing leiddi í ljós að fórnar lambinu 
blæddi út af völdum stungusára 
sem hann hlaut. Þetta kom fram í 
fréttum Stöðvar 2 í gærkvöldi.  - þeb

Grunaður morðingi: 

Neitar að tjá sig 
um sakarefnið

EINAR 
BÁRÐARSON

NÁTTÚRA „Dóttir mín var á leið til 
Dalvíkur að morgni dags og sá álft 
liggja í snjó uppi á skör við lítinn 
poll. Álftin var eitthvað að velta sér 
og þá veitti dóttir mín því eftirtekt 
að hún var með egg milli fótanna,“ 
segir Gunnsteinn Þorgilsson, bóndi 
að Sökku í Svarfaðardal, sem vann 
á dögunum lítið góðverk við annan 
mann, Baldur Þórarinsson frá 
Bakka.

Svarfaðardalur er enn undir-
lagður snjó eftir óvanalegt árferði 
síðustu vikur. Fyrir vikið hafa 
 fuglar á svæðinu ekki getað snúið 
aftur á hreiðurstaði sína eftir 
 veturinn enda þeir undir snjófargi.

Gunnsteinn segir að dyngja álft-
arinnar sé undir snjó og að senni-
lega séu einhverjar vikur í að álftin 
geti verpt í hana. „Dóttir mín sagði 
okkur frá þessu og einnig Baldri 
frá Bakka. Síðan talar  Baldur við 

Ólaf Karl Nielsen hjá Náttúru-
fræðistofnun sem spyr hvort ekki 
sé hægt að gera eitthvað fyrir 
 álftina.“

Gunnsteinn segir að þeir  Baldur 
hafi því næst farið með góðan 
slatta af kornhálmi og komið fyrir í 
grennd við þann stað þar sem álftin 
hafði gert sér dyngju í fyrra. „Svo 

þurftum við að láta álftina vita af 
þessu einhvern veginn þannig að ég 
einfaldlega rak álftirnar 200 metra 
að hálminum og þær fóru strax upp 
í hann og hreiðruðu um sig. Þær 
eru að vísu ekki farnar að verpa 
enn þá en það kæmi manni ekki 
á óvart enda huggulegur hreiður-
staður,“ segir Gunnsteinn. - mþl

Álft í Svarfaðardal neyddist til að verpa í snjó, bændur bjuggu henni hreiðurstað:

Gerðu hálmdyngju fyrir álftir

Í SVARFAÐARDAL  Álftirnar á nýja hreiðurstaðnum sem þeir Gunnsteinn og Baldur 
bjuggu þeim. MYND/BALDUR ÞÓRARINSSON

SPURNING DAGSINS

kynntu þér  
málið!w w w . s i d m e n n t . i s

Þann 3. maí fékk Siðmennt formlega skráningu 
sem veraldlegt lífsskoðunarfélag
 Skráðu þig í félagið á www.sidmennt.is

– sk ráð l í f s skoðunar fé lag
Siðmennt

FRAKKLAND Þrjátíu og sex ára gamall Frakki í brúðkaupsferð lét lífið í 
hákarlaárás á frönsku eyjunni Reunion í Indlandshafi síðdegis á mið-
vikudag. Maðurinn hafði verið við leik á brimbretti undan strönd Bris-
ants de Saint-Gilles meðan eiginkona hans sólaði sig á ströndinni. 
Hákarlinn réðist að sögn yfirvalda á staðnum tvisvar á manninn og 
beit hann í handlegg og læri. Að því er fram kemur í frásögn Metro í 
Bretlandi varð annar strandgestur var við blóð í sjónum og forðaði, 
með strandvörðum, manninum í land þar sem honum blæddi út. 

Gestum strandarinnar hefur verið meinað að fara í sjóinn á meðan 
hákarlsins er leitað þótt enn megi sóla sig þar. Hákarlaárásin er sú 
fyrsta á staðnum á þessu ári, en síðustu tvö ár hafa þrír látist í há-
karla árásum við Reunion.  - óká

Harmleikur í brúðkaupsferð til Reunion í Indlandshafi:

Nýgiftur lést eftir árás hákarls

Á STRÖNDINNI  Maður kemur fyrir blómum á strönd Brisants de Saint-Gilles í 
Frakklandi í gær. Fjölmargir strandgestir gerðu hið sama, en í fyrradag lést maður 
við ströndina eftir árás hákarls.  NORDICPHOTOS/AFP



KAUPTU 2
OG SPARAÐU 

1000

5.990
SÆNG 2 STK.

Létt og þægileg sumarsæng með fallegu munstri. Tilvalin í 
sumarbústaðinn eða sem gestasæng. Koddi: 50 x 70 sm. 1.495
Sæng: 135 x 200 sm. 3.495  Nú 2 stk. 5.990

KODDI
50 X 70 SM.

1.495

FULLT VERÐ: 189.950

139.950

1.995
FULLT VERÐ: 2.495

AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

38%

AFSLÁTTUR

ALLIR 
SPEGLAR

20%

MIKIÐ ÚRVAL!

SKÓÓR Á ALLA FJÖLSÁ Ö KYLDUNA
Mikið úrval af flottum skóm á frábæru verrði!

NÝ SENDING

2 STK.

2.995
VERÐ FRÁ:

GERÐU GÓÐ KAUP!
GILDIR TIL 15.05

LUXURY TUNGUSÓFI
Fallegur, grár tungusófi memeeeð tð ttð tð tð tauáauáauáuáauááklæklæklæklæklæk ði ði ði ðið og ogog ogog
krómfótum. Stærð: ð: B29B29B29B29B291 x1 x1 xx1 x H HHH H 86 86 86866 x Dx Dx Dx Dx D93 93 93 9393 93 sm.sm.m.mm.

Tunga: 154 sm. m. HægHægHægægHægt et et et eer ar ar ar aað vð vð vð vð veljeeljeljel a ua ua ua ua um tm tm tm tm tunguungungungngu hu hhu hhægrægrægrægrægægra a aa a
eða vivinstnsttttra ra rarara megmegmegmegmegm in.in.inin.in.. St StStStStillillillllilll anlanlanlanlanlanlegtegtegtegtegtgt ba babababak vk vk vk vk við ið iððð tuntuntuntuntungu.gu.gugugu.

SPARIÐ 

50.000

GERONA GARÐHÚSGÖGN
Sett úr stáli og fléttuðu, veðurþolnu polyrattan efni. Flott borð með glerplötu

úr hertu gleri, 2ja sæta sófi og 2 armstólar. Slitsterkar sessur með polyester 
áklæði fylgja. Stærð á borði: B80 x L76 x H40 sm. Stóll: B64 x D66 x H76 sm. 

Sófi: B118 x D66 x Hx H7676 sm sm.

VIÐHALDSFRÍTT BAÐSLOPPUR

BORÐ+SÓFI+2 STÓLAR+SESSUR

ALLT AÐ 36 MÁNUÐIR

ALLT AÐ 36 MÁNUÐIR

SETTIÐ FULLT VERÐ: 49.990

39.990

FLORIA ST S ÓLL
áklæði.Með PU á

7.950
FULLT VERÐ: 10.950

SPARIÐ 

3000

7.995
STÓLL

PARIS
STÓLL

Með tau-
áklæði.

SPARIÐ 

10.000

www.rumfatalagerinn.isf t l i i

4.995
VERÐ NÚ FRÁ:

DIAMOND FERÐATÖSKUR
Góðar, harðar ferðatöskur. Fást í 3 stærðum. ð ð f ð ð

Litir: Svört og silfruð. H: 56 sm. 7.995 nú 4.995 
H: 66 sm. 12.950 nú 8.995 H: 76 sm. 14.950 nú 9.950

AFSLÁTTUR

VALDIR
KAPPAR

25%

745
VERÐ FRÁ PR. MTR.

AFSLÁTTUR
20%
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NEYTENDUR Gylfi Arnbjörns-
son, forseti Alþýðusambandsins 
(ASÍ), segir að stefnt gæti í erf-
iðar kjaraviðræður í haust skili 
styrking krónunnar sér ekki í 
lægra verðlagi. Hann furðar sig 
á þeim orðum Þorsteins Víglunds-
sonar, framkvæmdastjóra Sam-
taka atvinnulífsins (SA), að fyrir-
tæki landsins lækki ekki verðlag 
þar sem vantrú sé á að styrking 
krónunnar sé varanleg.

Í yfirlýsingu segir Gylfi: „Sé 
þetta rétt er nokkuð ljóst að hér 

verður ekki sest að neinum sátta-
viðræðum á næstu mánuðum og 
misserum heldur verður verka-
lýðshreyfingin sett í þá stöðu 
að þvinga fram eðlilegar kjara-
bætur til að bæta launafólki upp 
kostnaðinn [af] háu verðlagi og 
 vöxtum.“ 

Þorsteinn Víglundsson brást 
snögglega við orðum Gylfa og 
sagði í yfirlýsingu að ekki væri 
rétt að lesa það úr orðum sínum 
að fyrirtæki ættu ekki að skila 
styrkingu krónunnar út í verð-

lag. Þá bendir Þorsteinn á að 
verðbólguhraði hafi minnkað 
umtalsvert á síðustu mánuðum 
sem bendi til þess að fyrirtæki 
séu einmitt að skila gengisstyrk-
ingunni út í verðlagið.

Þó segir Þorsteinn að það valdi 
sér áhyggjum hversu  miklar 
sveiflur hafi verið á genginu 
þrátt fyrir gjaldeyrishöft. Slíkar 
sveiflur valdi sveiflum í verðlagi 
og því sé mikilvægt að minnka 
sveiflurnar.

 - mþl

Forseti ASÍ telur að styrking krónunnar hafi ekki endurspeglast nægjanlega vel í verðlagi:

Erfiðar kjaraviðræður gætu verið í vændum

GYLFI 
ARNBJÖRNSSON

ÞORSTEINN 
VÍGLUNDSSON

AFGANISTAN, AP Bandaríkjamenn 
vilja halda níu herstöðvum í 
Afganistan eftir brottflutning 
herliðs á næsta ári. Ríkisstjórn 
Afganistan fellst á fyrirætlan-
irnar svo fremi sem „öryggi og 
efnahagur sé tryggður“ að því er 
fram kom í ræðu Hamids Karzai, 
forseta Afganistan, í gær. Hann 
tjáði sig þá í fyrsta sinn um fram-
tíðarsamkomulag Bandaríkjanna 
og Afganistan.

Stjórnvöld í Bandaríkjunum 
hafa ekki gefið neinar yfirlýs-
ingar um hversu margir hermenn 
gætu orðið eftir í Afganistan 
eftir brottflutninginn 2014.  - óká

Samkomulag í Afganistan:

Níu herstöðvar 
í Afganistan

HAMID KARZAI  Forseti Afganistan tekur 
ofan í Kabúl-háskóla í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is,  Örn 
Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigrún Kristinsdóttir sigrunp@365.is, Sigurjón Viðar Friðriksson sigurjon@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir 
elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Steinunn Sandra Guðmundsdóttir ssg@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is 

208,5036
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

116,62 117,18

180,82 181,70

 153,08 153,94

20,536 20,656

19,975 20,093

17,899 18,003

1,1778 1,1846

175,98 177,02

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

GENGIÐ 
08.05.2013

„Þessi einstaka 
ástríðumikla og 

rómantíska spennusaga 
rígheldur.“

„Enn ein sönnun þess að 
Roberts skarar fram úr,  

hún er meistarinn.“ 
 

 Ný 
kilja

ÖRYGGISMÁL Framkvæmd var aðal skoðun 
á aðeins tíu prósentum leiksvæða allra 
leik- og grunnskóla landsins í fyrra. 
Aðalskoðun á öllum leiksvæðum á að 
framkvæma einu sinni á ári af fag giltum 
aðila til að staðfesta öryggi tækja og 
umhverfis. 

 Umhverfisstofnun, sem hefur yfirum-
sjón með málunum samkvæmt lögum um 
hollustuhætti, hefur sent umhverfis- og 
auðlindaráðuneytinu bréf þess efnis að 
bregðast þurfi við eigi að hafa ákvæðið 
um aðalskoðun áfram inni í reglugerð 
um öryggi leiktækja og leiksvæða.

„Við höfum bara tök á að minna 
ábyrgðar aðila á ákvæðið sem yfir um-
sjónar aðilar,“ segir Katrín Hilmars dóttir, 
sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun.

Hún getur þess að aðalskoðun sé eitt 
form af þremur um eftirlit sem fram-
kvæma skal á leiksvæði. „Rekstraraðili 
leiksvæðis ber ábyrgð á innra eftirliti 
þess en innra eftirlit greinist í reglu-
bundna yfirlitsskoðun, rekstrarskoðun 
og aðalskoðun. Yfirlitsskoðun á að fram-
kvæma daglega og hættur fjar lægðar. 
Rekstrarskoðun á að gera á þriggja mán-
aða fresti af viðhaldsdeild ábyrgðar-
aðila. Heilbrigðisnefndir hafa eftirlit 
með því að farið sé að ákvæðum reglu-
gerðarinnar.“

Að sögn Katrínar hefur Umhverfis-
stofnun minnt bæði sveitarstjórnir og 
heilbrigðisnefndir á ákvæðið um aðal-
skoðun sem sett var inn í fyrrgreinda 
reglugerð árið 2006. „Svörin sem við 
höfum fengið hafa verið lítil. Rekstrar-
aðilar hafa borið við kostnaði. Þeim 
þykir yfirlitsskoðun og rekstrar skoðun 
nægja. Mörg sveitarfélög uppfylla 
ákvæði um rekstrarskoðun mjög vel en 
það er ekki okkar að ákveða að þau þurfi 
þess vegna ekki að uppfylla ákvæði um 
aðalskoðun.“  ibs@frettabladid.is

Öryggisskoðun leiksvæða 
barna er víðast í skötulíki
Aðeins 10 prósent leiksvæða við leik- og grunnskóla eru skoðuð samkvæmt ákvæði í reglugerð. Faggiltur aðili á að 
staðfesta öryggi leiktækja og umhverfis. Sérfræðingur Umhverfisstofnunar segir rekstraraðila bera við kostnaði.

LEIKSVÆÐI  Faggiltur aðili á að staðfesta öryggi leiksvæða einu sinni á ári. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

„Kostnaðurinn hjá okkur í Skagafirði vegna aðalskoð-
unar leiksvæða var rúmlega hálf milljón króna í fyrra,“ 
segir Helga Gunnlaugsdóttir, garðyrkjustjóri Skaga-
fjarðar. Um var að ræða ellefu opin leiksvæði, sex leik-
svæði við leikskóla og fimm leiksvæði við grunnskóla. 

Innifalið í ofangreindri upphæð er ferða- og fæðis-
kostnaður skoðunaraðila auk virðisaukaskatts.

Skagafjörður er meðal þeirra rekstraraðila sem 
oftast hafa látið framkvæma aðalskoðun samkvæmt 
upplýsingum á vef Umhverfisstofnunar, www.ust.is.

➜ Kostnaður hálf milljón í Skagafirði

„Foreldrar eru afar ósáttir við 
að leiksvæði barna skuli ekki 
skoðuð eins og á að skoða 
þau. Reykjavíkurborg ber alltaf 
við peningaleysi og tímaleysi. 

Börnin okkar eiga ekki skilið 
að vera á leiksvæðum sem ekki 
eru örugg. Það hafa komið 
alvarlegar athugasemdir vegna 
ýmissa leiksvæða en það eru ekki 

framkvæmdar úrbætur strax,“ 
segir Anna J. Waage, formaður 
Barnanna okkar, samtaka  foreldra 
leikskólabarna í Reykjavík.

Börnin eiga þetta ekki skilið

Elísabet
Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Sunnudagur
Hægt vaxandi A-átt.

HELGARVEÐRIÐ  Fínasta veður víða á landinu um helgina. Yfirleitt fremur hægur 
vindur og úrkomulítið en dálítil væta með köflum sunnan og vestan til. Hitinn breytist 
lítið.
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VEGAMÁL
Varað við hreindýrum
Vegagerðin og Náttúrustofa Austur-
lands biðja vegfarendur að vera vak-
andi fyrir hugsanlegri umferð hreindýra 
við vegi á Austur- og Suðausturlandi.

LÖGREGLUMÁL
Eldur í ruslageymslu
Tilkynnt var um eld í ruslageymslu fjöl-
býlishúss við Kristnibraut aðfaranótt 
fimmtudags. Íbúa í húsinu tókst að 
slökkva eldinn með tveimur hand-
slökkvitækjum en talsverðar skemmdir 
urðu á geymslunni.



SNYRTIVÖRUR, FATNAÐUR,  
SKÓR, LEIKFÖNG, BÚSÁHÖLD,  

RÚMFÖT, HANDKLÆÐI...
ÁN VIRÐISAUKASKATTS*

DAGANA 8.-12. MAÍ

*Jafngildir 20,32% verðlækkun.

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.

Ekki afsláttur af hjólum, hlaupahjólum, kertum, servíettum og garni.

RISA
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allt að 35% afsláttur

  af árgerð 2012

49.995 kr.
Verð áður 75.995 kr.

Tilboð

Wheeler Pro 60
21 gíra • álstell • dömu og herra

  Við 
hlökkum 

óskaplega 
mikið til 

þess að fá 
þessa 

viðbyggingu 
vegna þess að hún gjör-

breytir aðstöðunni fyrir 
nemendur okkar.

Erla Gunnarsdóttir, 
skólastjóri Klettaskóla

MENNTAMÁL Tafir hafa orðið á 
framkvæmdum við fyrir hugaða 
viðbyggingu við Klettaskóla í 
Öskjuhlíð. Íbúar í nágrenni skólans 
hafa gert fjölmargar athugasemdir 
við bygginguna en til stóð að hefja 
framkvæmdir á þessu ári.

Borgarráð Reykjavíkur sam-
þykkti í febrúar í fyrra að byggð 
skyldi viðbygging við Klettaskóla. 
Stóð til að nýja byggingin yrði 
3.400 fermetrar og hýsti íþrótta-
aðstöðu og sundlaug. Þá stóð  einnig 
til að gera breytingar á eldra hús-
næði skólans. Framkvæmdir áttu 
að hefjast á þessu ári en nú er 
ljóst að þeim verður frestað í það 
minnsta fram á næsta vor.

„Það hafa verið haldnir tveir 
íbúafundir um málið. Á seinni 
fundinum í febrúar var afhentur 
undirskriftalisti frá íbúum þar 
sem framkvæmdunum var mót-
mælt,“ segir Rúnar Gunnarsson, 
deildarstjóri á mannvirkjaskrif-
stofu Reykjavíkurborgar.

Rúnar segir að í kjölfarið hafi 
starfsmenn borgarinnar fundað 
með fulltrúum íbúa til að reyna 
að ná sáttum um framkvæmdina. 
„Við höfum samþykkt að hverfa 
frá því að stækka lóðina og fjölga 
bílastæðum. Þá er hugmyndin nú 
að íþróttahúsið verði einum metra 
lægra en upphaflega stóð til og 
lengra frá lóðarmörkum. Loks 
hafa íbúar farið fram á að salur í 
viðbyggingunni verði lækkaður,“ 
segir Rúnar og bætir við: „En þetta 
samráðsferli stendur enn yfir og 
vonumst við eftir því að geta brátt 
kynnt niðurstöðurnar á íbúafundi.“

Klettaskóli varð til árið 2011 
við sameiningu tveggja sérskóla; 
Safamýrar- og Öskjuhlíðarskóla. 

Skólinn er til húsa við Suðurhlíð, 
þar sem Öskjuhlíðarskóli var áður 
til húsa, í tæplega 3.000 fermetra 
byggingu. Fyrirhuguð viðbygging 
átti því að ríflega tvöfalda bygg-
ingarmagn. Erla Gunnarsdóttir, 
skólastjóri Klettaskóla, segist vera 
orðin langeyg eftir nýju bygging-
unni en sýnir því þó skilning að 
framkvæmdin þurfi að fara í gegn-
um sitt ferli.

„Við hlökkum óskaplega mikið 
til þess að fá þessa viðbyggingu 
vegna þess að hún gjörbreytir 
aðstöðunni fyrir nemendur okkar. 
Við erum að keyra þá út og suður 
í sund og leikfimi og lendum alltaf 
í vandræðum með skólasetningu 
og -slit þar sem okkur skortir sal,“ 
segir Erla og bætir við: „Það er því 
ýmislegt í þessari byggingu sem 
við hlökkum mjög mikið til að fá. 
En það er bara þannig í þessu þjóð-

félagi að það er reynt að afgreiða 
mál eftir ákveðnum leikreglum 
og ég held að það hafi verið gert í 
þessu máli.“ 

 magnusl@frettabladid.is

Framkvæmdum við 
Klettaskóla frestað
Íbúar í nágrenni Klettaskóla í Öskjuhlíð hafa gert margvíslegar athugasemdir við 
ráðgerða viðbyggingu skólans. Til stóð að hefja framkvæmdir við viðbygginguna á 
þessu ári en þeim hefur verið frestað. Málið enn í samráðsferli borgar og íbúa.

KLETTASKÓLI  Klettaskóli, sem stendur við Suðurhlíð í Öskjuhlíðinni, varð til árið 
2011 við sameiningu Safamýrar- og Öskjuhlíðarskóla. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

1. Hvar á landinu skemmir kuldatíð í 
vor tún og eyðileggur girðingar?
2. Hvað er nýtt hjartaómskoðunar-
tæki á Barnaspítala Hringsins kallað?
3. Hvar sullaðist niður olía á vatns-
verndarsvæði?

SVÖRIN
1. Á Norður- og Austurlandi. 2. Hjörtur. 3. 
Á bílastæði við Bláfjöll.

SÝRLAND, AP Sýrlandsher beitti í gær herþotum í loft-
árásum á tvö skotmörk í norðurhéruðum landsins þar 
sem uppreisnarmenn átti að vera að finna. Árásirnar 
eru hluti af átaki herliðs Bashars Assad Sýrlandsfor-
seta við að ná svæðum úr höndum uppreisnarmanna.

Um leið og Sýrlandsher reynir að brjótast fram 
með þessum hætti er í gangi sameinað átak Banda-
ríkjanna og Rússlands til að koma andstæðum fylk-
ingum í deilunni, sem staðið hefur í 26 mánuði, að 
samningaborðinu. Leitað er leiða til að stöðva átökin 
sem kostað hafa yfir 70 þúsund manns lífið síðan 
uppreisnin hófst í mars 2011.

Í nýrri skýrslu bandarískra mannréttindasam-
taka er Sýrlandsstjórn sökuð um stríðsglæpi með 
loftárásum þar sem ekki er farið í manngreinar-
álit. Slíkar árásir eru sagðar hafa kostað yfir fjögur 
 þúsund manns lífið frá því í fyrrasumar.

Árásirnar nú beinast helst að búðum uppreisnar-
manna í Aleppo og Idlip, samkvæmt upplýsingum 
frá breskum samtökum sem nefnast Sýrlenska 
mannréttindavaktin. Þá segja samtökin Sýrlandsher 
einnig ráðast á uppreisnarmenn nærri Mannagh-
flugherstöðinni í útjaðri Aleppo.  - óká

Sýrlandsstjórn reynir að ná svæðum undan áhrifavaldi uppreisnarmanna:

Loftárásum enn beitt í Sýrlandi

Á FLÓTTA  Ungur maður hjálpar særðri systur sinni eftir loft-
árásir stjórnarhers Sýrlands í Aleppo í febrúar.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

EGYPTALAND, AP Tawadros annar, 
páfi Koptísku kirkjunnar í 
Egyptalandi, er lagður af stað í 
opinbera heimsókn til Vatíkans-
ins, að sögn starfsmanna kirkj-
unnar. 40 ár eru liðin síðan páfi 
kopta heimsótti síðast Vatíkanið.

Sex prestar og biskupar eru 
í för með Tawadros í sex daga 
heimsókn hans, sem gerð er 
til að óska Frans, nýjum páfa 
 kaþólskra, til hamingju.

Tawadros er líka nýr í embætti, 
en hann tók við í fyrra.

Koptíska kirkjan klofnaði frá 
þeirri kaþólsku á fimmtu öld 
vegna deilna um veldisskipan 
kirkjunnar og er til í Egypta-
landi og Eþíópíu. Um tíu prósent 
Egypta eru koptar.  - óká

Vill óska Frans til hamingju:

Páfi kopta sækir 
Vatíkanið heim

Í EGYPTALANDI  Tawadros annar, 118. 
páfi koptískrar kirkju Egyptalands, 
messaði síðasta laugardag.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNMÁL Fundað var um mögulegt ríkis-
stjórnarsamstarf Framsóknarflokks og Sjálf-
stæðisflokks í sumarhúsi í Biskupstungum í gær. 
Þeir Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður 
Framsóknarflokksins, og Bjarni Benediktsson, 
formaður Sjálfstæðisflokksins, héldu áfram að 
finna sameiginlegan flöt á stefnumálum sínum. 
Aðstoðarmenn þeirra, þau Jóhannes Þór Skúla-
son og Svanhildur Hólm Valsdóttir, taka einnig 
þátt í viðræðunum.

Jóhannes Þór sagði í samtali við Fréttablaðið 
í gærkvöldi að fundað hefði verið frá hádegi um 
allt á milli efnahagsmála og mennta- og heil-
brigðismála. Sameiginlegur grundvöllur hefur 

fundist í öllum þessum málum, segir hann.
Inntur eftir því hvort ráðherraskipan hafi 

borið á góma svarar Jóhannes Þór: „Lítið. Það 
hefur ekki verið tekin nein ákvörðun enn þá. 
Það er fyrst og fremst verið að vinna á málefna-
grundvelli.“

Jóhannes Þór segir að ekki hafi steytt á mörgu 
í viðræðunum. Skuldamál og skattamál hafi 
verið rædd á síðustu dögum í víðu samhengi en 
ekki hafi verið farið djúpt í afmarkaða þætti 
málefnanna. Hann býst ekki við niðurstöðu fyrr 
en eftir helgi.

Formennirnir og aðstoðarmennirnir funda 
aftur í dag, nú á höfuðborgarsvæðinu. - bþh

Formenn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks funduðu um mögulegt ríkisstjórnarsamstarf:

Ráðherraskipan hefur lítillega verið rædd

GENGUR VEL  Stjórnarmyndurnarviðræðum 
þeirra Bjarna og Sigmundar Davíðs miðar vel. 
Niðurstöður ættu að liggja fyrir eftir helgi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LÖGREGLUMÁL Óskað var eftir 
aðstoð lögreglu aðfaranótt upp-
stigningardags að verslun Olís 
við Suðurlandsveg í Norðlinga-
holti. Ástæðan var sú að þar voru 
ölvaðar konur á ferð á hestbaki.

Reynist önnur konan verulega 
drukkin og alls ekki í ástandi til 
þess að vera á hestbaki. Brást 
hún mjög illa við afskiptum lög-
reglu og beit og sparkaði í annan 
lögreglumanninn sem mætti 
á vettvang. Hún var að lokum 
 vistuð í fangageymslum lögreglu 
og var yfirheyrð í gær þegar 
runnið var af henni. - mþl

Beit og sparkaði í lögreglu:

Ölvaðar konur 
á hestbaki

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Selfossi 
hefur sett upp öryggismyndavéla-
kerfi í alla sex fangaklefa sína. 
Öryggið sem myndavélarnar veita 

er mikið því 
eins og Oddur 
Árnason, yfir-
lögregluþjónn 
á Selfossi, 
sagði í fréttum 
Stöðvar 2 í gær 
er oft nauðsyn-
legt að fylgjast 
með föngum í 
 klefum sínum.

„Stað reyndin 
er sú að þeir 

sem við erum að fá inn í gistingu 
eru oft mjög illa haldnir og þurfa 
nánast yfirlegu.“

Kerfið hefur þegar sannað gildi 
sitt þegar lögreglumenn komu í 
veg fyrir að fanga tækist að stór-
skaða sig í klefa sínum. Fanginn 
var í annarlegu ástandi og barði 
og sparkaði svo í veggi klefans að 
hann handar- og tábrotnaði. - bþh

Myndavélar í fangaklefum:

Tryggja öryggi 
fanga á Selfossi

ODDUR 
ÁRNASON

NÁTTÚRA Jarðskjálftahrina 
hófst við Fuglaskerin á Reykja-
neshrygg, um 30 kílómetra 
 suð vestan við Reykjanestá, 
aðfaranótt uppstigningardags og 
hélt áfram fram á kvöld.

Fjórir öflugustu skjálftarnir 
í hrinunni voru um og yfir 4 að 
stærð á Richterkvarða. Sá fyrsti 
af stærstu skjálftunum varð 
klukkan 10.49 og var að stærð 
4,1. Sá næsti varð klukkan 17.10 
og mældist 4,0. Klukkan 18.05 
varð skjálfti að stærð 4,2 og loks 
varð skjálfti að stærð 4,5 klukk-
an 19.20.

Skjálftarnir fundust á Suður-
nesjum, á höfuðborgarsvæðinu 
og víðar. Jarðskjálftahrinur eru 
algengar á þessu svæði.   - mþl

Skjálftar á Reykjaneshrygg:

Jörð skalf við 
Reykjanes í gær

VEISTU SVARIÐ?



Í dag gefur ÍAV út bókina “Við byggðum Hörpu”

Bókin er 250 síður og fjallar um forsögu og byggingu Hörpu sem 
nýverið hlaut ein virtustu arkitektaverðlaun í heiminum sem 
kennd eru við arkitektinn Mies van der Rohe.

Við óskum öllum starfsmönnum ÍAV og samstarfsaðilum, undir-
verktökum, hönnuðum, arkitektum og listamönnum sem komu að 
byggingu hússins til hamingju með verðlaunin.  

Að lokum langar okkur hjá ÍAV að óska öllum Íslendingum til 
hamingju með þetta stórkostlega hús sem nú þegar hefur laðað 
til sín yfir 2 milljónir gesta.

Við breytum vilja í verk

HARPA

VIÐ BYGGÐUM HÖRPU
WE BUILT HARPA

ISO
9001
Quality
Management

“Við byggðum Hörpu”
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LÁGT VERÐ
– ALLA DAGA

GARNIÐ FRÁ EUROPRIS
ER KOMIÐ Í BYKO
- BYKO BREIDD 
- BYKO GRANDI

- BYKO AKUREYRI
- BYKO SELFOSS

ÞÝSKALAND, AP Allt að 50 fyrrver-
andi fangaverðir eiga yfir höfði sér 
ákærur vegna þátttöku í grimmdar-
verkunum í útrýmingarbúðum nas-
ista á árum seinni heimsstyrjaldar. 
Þetta er mat sérstaks saksóknara í 
Þýskalandi, sem sér um rannsóknir 
á glæpum nasista.

Yfirvöld handtóku á mánu-
dag hinn 93ja ára Hans  Lipschis, 
sem hefur gengist við því að hafa 
starfað fyrir SS-sveitir nasista 
í hinum illræmdu Auschwitz-
útrýmingarbúðum. Hann hefur 
hins vegar haldið því fram að 
hann hafi aðeins verið kokkur og 
hvergi komið nærri stríðsglæpum. 
Hann flutti til Bandaríkjanna á 
sjötta áratugnum, en var vísað úr 
landi árið 1983 þegar upp komst 
að hann hafði logið, við komuna til 
landsins, um feril sinn í stríðinu.
Hingað til hefur ekki verið lagastoð 
fyrir því að sækja menn til saka 
fyrir þátttöku í grimmdarverkum 
nasista án þess að fyrir lægju sann-
anir um að viðkomandi hefði tekið 
beinan þátt í morðum.

Málin tóku hins vegar aðra stefnu 
eftir að dómur komst að þeirri 

niður stöðu árið 2011 að John Demj-
anjuk, fyrrverandi fangavörður í 
Sobibor-búðunum, væri samsekur 
um morð á föngum þar sem hann 
hefði starfað í búðum sem höfðu 
það eitt að takmarki að drepa fólk.
Fordæmið í máli Demjanjuks var 
þó ekki bindandi þar eð hann lést 
í fyrra, áður en málið hafði verið 
tekið fyrir á efri dómsstigum.
Lipschis var handtekinn á grund-
velli sterkra sannana, að sögn 
 Claudiu Krauth, saksóknara í 
 málinu. Lipschis sagði í viðtali við 
Die Welt í síðasta mánuði að hann 
hefði aldrei orðið vitni að neinum 
grimmdarverkanna sem fram fóru 
í Auschwitz á sínum tíma þar, árin 
1941 til 1945. Hann hefði hins vegar 
„heyrt því fleygt hvað gengi á“.

Efraím Zuroff, yfirmaður nasista-
leitar hjá stofnun Símons Wiesent-
hal, fagnaði handtöku Lipschis, sem 
var í fjórða sæti stofnunarinnar yfir 
eftirlýsta nasista. „Þetta er jákvætt 
skref og ég vona að þetta sé aðeins 
sú fyrsta af mörgum handtökum 
ákærum og sakfellingum yfir fanga-
vörðum úr útrýmingarbúðunum.“
 thorgils@frettabladid.is

Tugir nasista 
eru í sigtinu
Saksóknari í Þýskalandi boðar að fleiri fyrrverandi 
verðir í útrýmingarbúðum nasista verði sóttir til saka. 
Störf í búðunum séu næg sönnun fyrir samsekt.

AUKINN KRAFTUR Í NASISTARANNSÓKNIR
Handtakan á manni sem talinn er hafa verið fangavörður í útrýmingarbúð-
unum í Auschwitz er skýrt dæmi um aukinn kraft sem þýsk yfirvöld leggja í 
rannsóknir á glæpum nasista. Nýlegt dómafordæmi gæti orðið til þess að allt 
að 50 fyrrverandi fangabúðaverðir sæti ákærum.

Útrýmingar-
búðir og fj öldi 
fórnarlamba 
(1940-1945)

Svíþjóð Lettland

Litháen

Hvíta-Rússland

Rússland

Pólland

Þýskaland

Tékkland
Frakk-
land

Austurríki
Ungverjaland Rúmenía

Úkraína

Norðursjór
Eystrasalt

München

Berlín

Minsk

Varsjá

Treblinka 
700.000-800.000

Chelmno 
320.000

Auschwitz-
Birkenau 
1.500.000

Maly Trostenets 
65.000

Sobibor 250.000

Majdanek 360.000
Belzec 600.000

Janowska 40.000

Jasenovac, Króatía 
100.000

Dómafordæmi
John Demjanjuk 
var sakfelldur árið 
2011 fyrir að vera 
samsekur um morð. 
Hann var vörður í 
Sobibor-búðunum 
og því var hann 
álitinn þáttakandi í 
útrýmingarferlinu. 
Demjanjuk lést 
í fyrra á meðan 
mál hans var enn í 
áfrýjunarferli. 

Heildarfj öldi 
rannsókna 

9.920
Fjöldi sakfellinga 

99
Sakfellingar 
í Þýskalandi 
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940
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1.019

608
706

852

1.328

1.138Um allan heim

Í Þýskalandi

Yfi rstandandi rannsóknir á stríðsglæpamönnum nasista

Heimild: Stofnun Símons Wiesenthal Nordicphotos/Getty ©Graphicnews

Þrátt fyrir að rétt 68 ár séu frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar 
eru Þjóðverjar enn að glíma við eigin sögu í valdatíð Adolfs Hitler og 

Nasistaflokksins. Reglulega berast fréttir af 
tilfellum þar sem upp kemst um vafasama 
fortíð valinkunnra borgara. Til dæmis beið 
rithöfundurinn og Nóbelsverðlaunahafinn 
Günther Grass mikla mannorðshnekki 
þegar upp komst að hann var eitt sinn 
SS-liði, og ekki varð minna uppnám nú á 

dögunum þegar í ljós kom að leikarinn 
ástsæli Horst Tappert, betur þekktur 
sem lögreglustjórinn Derrick úr 
samnefndum sjónvarpsþáttum, var 
í einni skriðdrekasveit SS. Í kjölfarið 
var hætt að endursýna Derrick-þætti 
í Þýskalandi.

Vafasöm fortíð
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Á MÓTI  Indverski skákmeistarinn Visw-
anathan Anand er á meðal keppenda á 
alþjóðlega skákmótinu í Sandnesi nærri 
Stafangri í Noregi. NORDICPHOTOS/AFP

BANDARÍKIN, AP Árstíðarleiðréttar 
tölur sýna að Bandaríkjamönnum 
sem sóttu um atvinnuleysisbætur 
fækkaði um 4.000 í síðustu viku. Þá 
sóttu 323 þúsund um bætur. Hefur 
talan ekki verið lægri í fimm ár.

Samdrátturinn er sagður til 
marks um að dregið hafi úr upp-
sögnum og að mögulega séu fyrir-
tæki að fjölga hjá sér starfsfólki. 
Vinnumálastofnun Bandaríkjanna 
segir að fjögurra vikna meðaltalið, 
sem er síður kvikt, hafi ekki verið 
lægra síðan í nóvember 2007.  - óká

Færri eru án vinnu vestra:

Batamerki í 
Bandaríkjunum

BANDARÍKIN, AP Tvö fjölþjóðleg lyfjafyrirtæki í 
félagi við alþjóðasamtök á heilbrigðissviði taka þátt 
í verkefni sem miðar að því að auka vernd milljóna 
stúlkna í fátækum löndum gegn leghálskrabbameini.

Byrjað verður á verkefnum í átta Asíu- og Afríku-
löndum, en þegar upp er staðið á að bólusetja meira 
en 30 milljónir stúlkna í yfir 40 löndum fyrir árið 
2020. Verkefnið er sagt geta haft gífurleg áhrif, sér 
í lagi þar sem flestar konur látast úr leghálskrabba-
meini í þróunarlöndum. Bólusett er við HPV-veiru, 
eða kynfæravörtuveirunni, en smit hennar eykur til 
muna hættuna á leghálskrabbameini.

GAVI Alliance, samstarfsverkefni opinberra og 
einkaaðila við að koma bóluefni við barnasjúkdómum 
til fátækra landa, kynnti verkefnið í gær. „Núna eru 
mörkuð tímamót í heilsufari kvenna og stúlkna um 
heim allan,“ sagði dr. Seth Berkley, forstjóri GAVI. 
„Brúa þarf bilið milli stúlkna í fátækum og ríkum 
löndum þannig að allar stúlkur njóti verndar gegn 
leghálskrabbameini, burtséð frá fæðingarstað.“

Til að byrja með útvega lyfjaframleiðendurnir 
Merck & Co. og GlaxoSmithKline PLC 2,4 milljónir 
skammta af bóluefni gegn HPV-veirunni, fyrir brot 
af því verði sem almennt er innheimt fyrir lyfið.  - óká

Fjölþjóðleg lyfjafyrirtæki taka þátt í átaki gegn leghálskrabba í heiminum:

Bólusetja fátækustu stúlkurnar

BÓLUEFNI  Gardasil er meðal bóluefna sem notuð eru til að 
stemma stigu við kynfæravörtum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

JERÚSALEM, AP Ísraelsk stjórnvöld 
hafa gefið grænt ljós á að hafnar 
verði framkvæmdir við næstum 
300 íbúðarhús í landnemabyggð 
á Vesturbakkanum. Palestínu-
menn hafa mótmælt  áformunum 
harðlega og þá er talið að þau geti 
flækst fyrir tilraunum Banda-
ríkjamanna til að hefja á ný 
friðar viðræður milli þjóðanna.

Athygli vekur að ákvörðun 
Ísraelsstjórnar er tekin á sama 
tíma og John Kerry, utanríkisráð-
herra Bandaríkjanna, fundar með 
Tzipi Livni, dómsmálaráðherra 
Ísraels og aðalsamningamanni 
landsins í friðarviðræðunum, 
í Róm. Í viðtölum við fjölmiðla 
gerði Livni lítið úr ákvörðuninni.

Til stendur að reisa 296 íbúðar-
hús í Beit El-landnemabyggðinni 
en ákvörðunin var tekin á mið-
vikudag. Framkvæmdir gætu 
hafist á næsta ári fáist öll til-
skilin leyfi til framkvæmdanna 
eins og búist er við.

Að undanförnu hafa ísraelsk 
stjórnvöld gert hlé á byggingu 
íbúða í landnemabyggðum. Var 
það túlkað sem viðleitni til þess 
að ýta undir friðarviðræðurnar 
sem Kerry hefur reynt að koma 
af stað á ný.

Bygging landnemabyggða á 
Vesturbakkanum er einn helsti 
ásteytingarsteinninn í deilu Ísra-
els og Palestínu. Palestínumenn 
neita að hefja friðarviðræður 
að nýju á meðan Ísraelar halda 
áfram byggingu landnemabyggða 
á Vesturbakkanum og í Austur-
Jerúsalem. Palestínumenn telja 
bæði svæðin eiga að vera hluta 
af framtíðarríki þjóðarinnar en 

Ísraelar lögðu svæðin undir sig í 
Sex daga stríðinu árið 1967.

Palestínumenn brugðust 

ókvæða við ákvörðun Ísraela og 
segja hana tekna í þeim tilgangi 
að skemma fyrir friðarumleit-

unum Kerrys og Baracks Obama 
Bandaríkjaforseta.

Livni segir hins vegar að ekki 
eigi að leggja of mikla þýðingu 
í nýju íbúðarhúsin. Til standi að 
reisa þau og afhenda land nemum 
sem misstu hús sín þegar dóm-
stóll í Ísrael dæmdi að tæma 
þyrfti landnemabyggðina Ulp-
una í fyrra. Hafði hún verið reist 
á landi sem var í einkaeigu Pal-
estínumanns. Framkvæmd irnar 
tákni hins vegar ekki stefnu-
breytingu af hálfu ísraelskra 
stjórnvalda.

 magnusl@frettabladid.is

Ísraelskar landnemabyggðir 
rísa á ný á Vesturbakkanum
Á sama tíma og John Kerry, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, reyndi að koma friðarviðræðum Ísraela og 
Palestínumanna af stað á ný kynntu ísraelsk stjórnvöld ákvörðun um byggingu nýrrar landnemabyggðar á 
Vesturbakkanum. Palestínumenn brugðust ókvæða við en Ísraelar gera lítið úr nýju landnemabyggðinni.

Í gær var kynnt ísraelsk skýrsla um mannfall í hernaðaraðgerðum ísraelska 
hersins gegn herskáum Palestínumönnum á síðasta ári. Er komist að þeirri 
niðurstöðu í skýrslunni að flest fórnarlömb aðgerðanna á Gasa-ströndinni 
hafi verið óbreyttir borgarar. Með aðgerðum sínum reyndu Ísraelar að 
binda enda á nær daglegar eldflaugaárásir frá herskáum Palestínu-
mönnum sem beindust gegn byggðum Ísraela í suðurhluta landsins. Beitti 
ísraelski herinn aðallega loftárásum til þess en samkvæmt skýrslunni urðu 
þær 167 Palestínumönnum að bana. Þar af voru 87 óbreyttir borgarar sem 
ekki höfðu tekið þátt í neins konar ofbeldisverkum.

Fjölmargir óbreyttir borgarar féllu í loftárásum

BANGLADESS, AP Minnst átta manns 
létust í eldsvoða í fataverksmiðju í 
Dhaka í Bangladess í gær, hálfum 
mánuði eftir að önnur verksmiðju-
bygging hrundi til grunna.

Tung Hai-peysuverksmiðjan er 
sögð hafa uppfyllt öryggisreglu-
gerðir, en slökkviliðsmenn segja 
dauðsföllin hafa orðið vegna þess 
að skelfing hafi gripið um sig þegar 
 eldurinn kom upp. 

Eldurinn læsti sig í neðri hæðir 
verksmiðjunnar, sem var ellefu 
hæðir, eftir lokun. Akrýlefni sem 

notuð voru í peysurnar fuðruðu 
upp og myndaðist mikill og eitraður 
 reykur.

Meðal hinna látnu í eldsvoðanum 
var yfirmaður verksmiðjunnar, sem 
einnig var í stjórn samtaka fatafram-
leiðenda í landinu. Með honum voru 
háttsettur lögreglumaður og stjórn-
málamaður, sem einnig létust. 

Aðeins er hálfur mánuður síðan 
átta hæða verksmiðjubygging hrundi 
í Dhaka. Nú hafa líkamsleifar um 
þúsund manns fundist í rústum 
 hússins.  - þeb

Akrýlefni í fataverksmiðju fuðraði upp og varð að eitruðum gufum:

Átta látnir eftir eldsvoða í Dhaka

hafa fundist látnir í rústum 
verksmiðjubyggingarinnar 
sem hrundi fyrir hálfum 
mánuði síðan. Enn er 
óljóst hversu margir til 
viðbótar eru í rústunum.
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BEIT EL-LANDNEMABYGGÐIN  Ísraelsk börn ganga í nágrenni Beit El-landnemabyggðarinnar á Vesturbakkanum. Ísraelar 
 hyggjast reisa nærri 300 ný íbúðarhús á svæðinu en Palestínumenn hafa mótmælt áformunum harðlega. NORDICPHOTOS/AFP

SAMFÉLAGSMÁL Nýtt ráð Femín-
istafélags Íslands var kosið á 
aðalfundi félagsins sem fram fór 
á Hallveigarstöðum á miðviku-
dag. Í nýja ráðinu sitja tólf ein-
staklingar.

Þá hvatti aðalfundur Femín-
istafélagsins nýtt Alþingi og 
verðandi ríkisstjórn til þess að 
vinna áfram að jafnréttis málum 
af krafti. Þá telur Femínista-
félagið brýnt að áfram verði 
unnið að innleiðingu kynjaðrar 
hagstjórnar, jafnlaunaátaki og 
baráttunni gegn kynbundnum 
launamun, auk þess sem skoða 
þurfi virkni lagaúrræðis um 
austur rísku leiðina. - mþl

Stjórnvöld hvött áfram:

Nýtt ráð Fem-
ínistafélagsins

HJÁLPARSTARF Áætlað er að um 
þúsund manns á öllum aldri hafi 
komið saman og glaðst þegar 
Barnahjálp SÁÁ var stofnuð á 
Barnahátíð SÁÁ í gær. 

Hlutverk Barnahjálparinnar er 
að aðstoða börn alkóhólista.

Hljómsveitin Pollapönk hélt 
uppi stuðinu á hátíðinni í gær, 
Mikki refur og Lilli klifurmús 
skemmtu og íþróttaálfurinn kom 
blóðinu af stað hjá áhorfendum.  

Í gærkvöldi hélt svo gleðin 
áfram með Risauppistandi til 
styrktar Barnahjálp SÁÁ í 
Gamlabíói. Þá er álfasala SÁÁ 
enn í gangi og stendur fram á 
sunnudag.

Börn alkóhólista fá hjálp:

Um þúsund á 
Barnahátíð SÁÁ

MENNTAMÁL
Bifröst fagnar afmæli
Í tilefni af 95 ára afmæli skólans var 
haldinn opinn dagur í Háskólanum á 
Bifröst í gær. Kynntar voru námsleiðir 
skólans og boðið upp á fjölskyldu-
skemmtun. 
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HJÓLASÝNING
SÝNUM 2013 ÁRGERÐINA AF MÓTORHJÓLUM OG FJÓRHJÓLUM

  HJÓL Á LAGER TIL

AFGREIÐSLU STRAXFJÖLDI TILBOÐA Í GANGI

20% AFSLÁTTUR AF AUKAHLUTUM
ALLT AÐ 70% FJÁRMÖGNUN

 Á MORGUN

LAUGARDAG

MILLI KL. 

11:00 & 16:00

NC700SCRF250L

GÖTUSKRÁÐ

CB1100

Ungir og aldnir fagna stríðslokum

Rændu frambjóðanda
1 PAKISTAN, AP Vopnaðir menn réðust inn á kosningafund í Punjab-héraði í 

Pakistan í gær og rændu frambjóðanda. 
Ali Haider Gilani er í framboði fyrir pakistanska þjóðarflokkinn og sækist 

eftir héraðsþingsæti í kosningunum á morgun. Hann var á fundi í borginni 
Multan þegar vopnaðir menn hófu skothríð og námu hann á brott í bíl. 

Faðir Gilanis er fyrrverandi forsætisráðherrann Yousuf Raza Gilani, sem lét 
af embætti í fyrra. Hann ræddi við fjölmiðla í gær og sagði tvo verði sonar síns 
hafa látist í árásinni. Ekki var ljóst hverjir rændu Gilani eða hvort hann er lífs. 

Smyglaði inn áróðri  
2 NORÐUR-KÓREA, AP Bandarískur maður sem var í síðustu viku dæmdur til 

fimmtán ára þrælkunarvinnu í N-Kóreu smyglaði til landsins áróðri gegn 
stjórnvöldum. 

Þetta er haft eftir talsmanni hæstaréttar í Pjongjang, höfuðborg landsins. 
Maðurinn er sagður hafa komið með lesefni til landsins og reynt að búa til 
miðstöð fyrir andstæðinga stjórnvalda á hóteli í borginni Rason. Hann hafi 
meðal annars haldið fyrirlestra gegn N-Kóreu í Kína. 

Lifði af skutulsskot í munninn
3 BRASILÍA, AP 28 ára gömul brasilísk kona lifði af 

skot úr skutli sem fór í gegnum munn hennar. 
Sagt er að slys hafi valdið því að konan fékk spjótið 

í sig. Eiginmaður hennar segist hafa verið að hreinsa 
byssuna þegar skot reið óvart af. Skutullinn fór í 
gegnum munn konunnar og festist við mænuna. 
„Einum sentimetra lengra inn og hún hefði lamast, 
en einum sentimetra styttra og skutullinn hefði lent á 
slagæð sem færir heilanum blóð og hún hefði dáið,“ 
sagði taugaskurðlæknir sem gerði bráðaaðgerð á 
konunni. 

 Gamall maður sem gegndi herþjónustu í seinni heimsstyrjöldinni kjáir framan í barn á stríðslokahátíð í Jerevan, höfuðborg 
Armeníu, í gær. Bandamenn Sovétríkjanna fagna lokum seinna stríðs 9. maí ár hvert. Að kvöldi 8. maí 1945 gáfust nasistar fyrir 
herliði Sovétmanna (en þá var kominn 9. maí á Moskvutíma). Sú uppgjöf kom rétt í kjölfar uppgjafar fyrir herliði Vesturveldanna 
á vesturvígstöðvunum.  NORDICPHOTOS/AFP
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– Afslátt eða gott verð?

Reykjavík Kletthálsi 7.  10-16Opið virka daga kl. 8-18, laug.

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18

Akureyri Furuvöllum 15.  10-14Opið virka daga kl. 8-18, laug.

Vestmannaeyjar Flötum 29. Opið virka daga kl. 8-18

HLA-205
Áltrappa 5 þrep, tvöföld

6.490,-
4 þrepa 5.490,-
6 þrepa 7.690,-

Áltrappa 3 þrep 4.290,-
Áltrappa 5 þrep 6.190,-

Áltrappa 4 þrep

4.990,-
308 LLA-308 

PRO álstigi 3x8 þrepPRO álstigi 3x8 ep
2,27-5,05 m5 m

LLA-211
PRO álstigi/trappa 
2x11 þrep
3,11-5,34 m

CLA-403p
Fjölnota trappa
stigi/pallur 4x3 þrep

með palli: 15.690,-

Allt gott í útiverkin
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DEKA PRO þakmálning, 10 lítrar
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TVVÖFALDUR STIGIÖ
Sttigi SM-LLA218B með
reeipi 3338-8 55550c0 m 

LLA-112
stigi 12 þrep 3,38 mÁls ep 3,38 m

0 þrepa10 66.990,-

SANN-SM-CLE206
Fjölnota pallur/trappa

   pallur fylgir
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HALLDÓR

FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Í 
gær var fyrsta hrefnan drepin í Faxaflóa, rétt fyrir utan 
skoðunarlínuna svokölluðu. Í fyrra tókst að drepa fimmtíu 
og þrjú dýr og í ár ætla veiðimenn að gera enn betur. Þeir 
segja eftirspurnina mikla en kjötið er fyrir heimamarkað 
og sagt vinsælt á grillið. Kvótinn er tvö hundruð og sextán 

hrefnur í ár en ekki er talið líklegt að hann verði fullnýttur.
Samtök ferðaþjónustunnar 

mótmæltu veiðunum strax í 
gær og sendu yfirlýsingu á fjöl-
miðla. Þar á bæ er fólk ósátt við 
veiðarnar enda hvalaskoðun í 
mikilli sókn í því gullæði sem 
nú er við lýði í ferðaþjónustu 
á Íslandi. Fjöldi farþega hjá 

hvalaskoðunarfyrirtækjum í fyrra var hundrað sjötíu og fimm 
þúsund. Aukningin á milli ára hljóp á fjörutíu og fimm þúsund 
farþegum. Um þriðjungur þeirra ferðamanna sem koma til 
Íslands fer í hvalaskoðun.

Við vitum öll að fjölmörg samtök eru á móti hvalveiðum. 
Íslendingar hafa lengi sætt gagnrýni fyrir þessar veiðar og við 
höfum lengi deilt við erlendar þjóðir um hvalveiðar. Samkvæmt 
Samtökum ferðaþjónustunnar eru engin dæmi um að hval-
veiðar og hvalaskoðun fari saman en því er oft haldið fram.

Samtökin vilja banna allar hvalveiðar í Faxaflóa og innan 
þrjátíu sjómílna frá öllum hvalaskoðunarsvæðum. Það ætti að 
vera einfalt mál að verða við því. Eins og segir í tilkynningu 
frá samtökunum þá hafa hrefnur „frá upphafi verið hryggsúlan 
í starfsemi hvalaskoðunarfyrirtækja hér við land og hrefnu-
rannsóknir á svæðinu sýna að það eru sömu dýrin sem sækja á 
svæðið ár eftir ár“.

Það segir sig sjálft að hrefna sem er skotin í Faxaflóa verður 
ekki til sýnis. Einnig benda samtökin á að dýrin styggjast og 
öll veiði á hvalaskoðunarsvæðum skaðar mikilvæga atvinnu-
starfsemi. Samkvæmt fyrrnefndri tilkynningu hefur þróunin 
síðustu ár verið þannig að „færri og færri dýr sjást í hverri 
ferð og eru þau erfiðari að nálgast en áður“.

Þetta er áhyggjuefni því við megum ekki fórna stærri hags-
munum fyrir minni. Það hefur tekið áratugi að byggja hér upp 
ferðaþjónustu og við eigum enn þó nokkuð í land. Þróunin er 
jákvæð og Ísland verður vinsælli áfangastaður með hverju 
árinu. Í fyrra komu næstum sex hundruð og fimmtíu þúsund 
erlendir ferðamenn hingað. Miðað við aukningu síðustu ára 
stefnir í að við tökum á móti milljón ferðamönnum eftir fimm 
ár.

Ferðaþjónustan veltir hundruðum milljarða króna. Nýjustu 
tölur Hagstofunnar eru frá 2009 en þá nam veltan tvö hundruð 
og þrjátíu milljörðum króna. Síðan þá hefur ferðamönnum 
fjölgað um þrjátíu og þrjú prósent þannig að veltan er umtals-
vert meiri í dag. Samtök ferðaþjónustunnar hafa margt til síns 
máls og við ættum að hlusta vel á þeirra rök. Hvalaskoðun er 
í dag miklu mikilvægari atvinnugrein en hvalveiðar og miklu 
fleiri störf í húfi.
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Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is

Þegar endanlegar niðurstöður lágu fyrir 
í Icesave-málinu komu fulltrúar sam-
taka sem lögðu sitt af mörkum í sjón-
varp og lýstu baráttu gegn stjórn völdum. 
Við ofurefli var að etja. Gamla góða her-
stjórnarlistin við eldhúsborðið heima var 
notuð. Það vantaði fé, aðstöðu, upplýsing-
ar, leikreglur – það sem þarf til að taka 
virkan þátt í flókinni og erfiðri umræðu. 
Reglur um hvernig á að knýja fram 
þjóðaratkvæðagreiðslu voru  óskýrar. 
Ójafnræðið var eins og þegar þing eyskir 
bændur börðust til að vernda Laxá gegn 
ofríki Landsvirkjunar. Alveg eins og 
náttúruverndarsamtök enn í dag þegar 
hernaðurinn gegn landinu heldur áfram. 
Alveg eins og þegar neytendavernd 
 glímir við auðvaldið sem beygir umræðu 
og ákvarðanatöku undir sig.

Þeir dagar eru liðnir að stjórnmála-
flokkar eigi einkarétt á lýðræði. Þeir 
skammta sjálfum sér ótrúlegar fjár hæðir 
(dágóðan milljarð á kjörtímabili) til eigin 
starfsemi en svelta aðra sem berjast 
á vettvangi hugmyndanna. Mikilvægt 
skref til lýðræðisbóta er að efla þau öfl 
sem veita stjórnvöldum og stjórnmála-
flokkum aðhald. Ekki veitir af eins og 
dæmin sanna. Grasrótaráburður þarf að 
koma frá því ríkisvaldi sem viður kennir 
rétt borgaranna til að gagnrýna sama 

ríkisvald. Annars verður beint lýðræði 
bara hjóm.

Úrlausnarefni sem bíða
Við eigum að dreifa valdi. Innleiða þarf 
reglur sem leyfa frjálsum samtökum að 
krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu um mikil-
væg mál eins og stjórnlagaráð lagði til. 
Reglubinda fjármögnun samtaka sem 
njóta nægilegs stuðnings og vinna fyrir 
opnum tjöldum – ekki bara í þingkosn-
ingum heldur alltaf. Framselja eftirlits-
hlutverk sem ríkið tekur sjálft þar sem 
mikilvæg mál eru í húfi til frjálsra félaga-
samtaka sem fylgja gagnsæjum og ströng-
um reglum. Þetta og fleira myndi efla 
borgaralegt samfélag gegn ofurvaldi kerf-
islægra stjórnmála, lögbundnu ofbeldi 
ríkisins og ofríki auðvaldsins.

Svona breytingar myndu færa ábyrgð 
á eigin örlögum yfir til fólksins í landinu 
svo það hefði engu um að kenna nema sér 
sjálfu ef illa færi. Slík siðbót ein og sér 
myndi samsvara samfélagsbyltingu. Það 
myndi svo líka hjálpa að úthluta þing-
sætum í samræmi við kjörfylgi.

Ábyrgðina til fólksins
➜ Mikilvægt skref til lýðræðisbóta er 
að efl a þau öfl  sem veita stjórnvöld-
um og stjórnmálafl okkum aðhald. 

LÝÐRÆÐI

Stefán Jón 
Hafstein
fv. formaður fram-
kvæmdastjórnar 
Samfylkingarinnar

Borgaralegi krataflokkurinn
Grein eftir Jón Bjarnason, fyrrverandi 
ráðherra, birtist í Morgunblaðinu í 
gær. Jón, sem sagði sig nýverið úr 
Vinstri grænum, segir að VG hafi á 
síðasta kjörtímabili breyst í borg-
aralegan krataflokk og týnt sjálfum 
sér. Þá spáir hann því að á næstunni 
muni VG og Samfylkingin sameinast. 
Gott og vel, Jóni hefur ekki leiðst að 
lýsa þessum sjónarmiðum undan-
farið. Áhugaverðari eru næstu orð 
Jóns. Segir hann nefnilega að 
formaður VG, Katrín Jakobsdóttir, 
hafi talað fyrir sameiningu á fundi 
Samfylkingarfólks á Suðurlandi 
í fyrra. Það væri forvitnilegt að 
heyra hvort Katrín leggi 
sama skilning í þau 
orð sem Jón telur 
hana hafa sagt.

Jarðvegur fyrir sameiningu?
Þótt það sé ekki endilega líklegt 
að VG og Samfylkingin renni í eina 
sæng þá má samt velta fyrir sér hvort 
jarðvegur væri fyrir slíkri sameiningu. 
VG virðist hafa líkað samstarfið við 
Samfylkinguna ágætlega og þá hefur 
flokkurinn losnað við villikattaarm-
inn, þann hóp flokksmanna sem 
átti erfitt með að starfa með Sam-

fylkingunni í ríkisstjórn. Sam-
fylkingin, sem átti alltaf 

að sameina vinstri 
menn, er þá í 
áfalli eftir mikinn 

kosningaósigur og 
því kannski líklegri 

en ella til þess að 
skoða róttækar 

hugmyndir. 
Auk þess 

má benda á að nýr formaður VG er 
gamall Röskvuliði í háskólanum og 
því kannski ekki alveg fráhverfur 
sameinuðum vinstri flokki.

Æskuátrúnaðargoðið
Jóhanna María Sigmundsdóttir, 
yngsti þingmaður sögunnar, var í 
viðtali í Monitor í gær. Viðtalið var 
skemmtilegt og ljóst að Jóhanna 
María mun yngja ásýnd þingsins 

enda er hún til dæmis „Snapchat-
fíkill“ að því er fram kemur í 
viðtalinu. Í ljósi þess var þó 
áhugavert að lesa að æsku-
átrúnaðargoð hennar var Guðni 
Ágústsson en honum var á 
sínum ferli yfirleitt legið á hálsi 
fyrir að vera ekkert sérstak-
lega nútímalegur í skoðunum.
 magnusl@frettabladid.is

Fyrsta hrefnan var drepin í gær:

45.000 fleiri í 
hvalaskoðun
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Ég er nýkominn frá Kanaríeyjum. 
Á suðurhluta Tenerife, þar sem eitt 
sinn var bara eyðimörk, er nú ferða-
mannaparadís með alls konar veit-
ingastöðum og hótelum. Allt byggt 
frá grunni og vissulega missmekk-
legt. Einn maður byggði ógeðslega 
blátt hótel. Maðurinn við hliðina 
á hugsaði greinilega: „Ég ætla að 
byggja ógeðslega bleikt hótel. Bleika 
hótelið mitt verður miklu meira 
bleikt en bláa hótelið er blátt. Og 
þar verða dórískar súlur og svona 
englar með örvar.“ Svona æsa menn 
sig stundum upp í kítsi. En ég nenni 
ekki lengur að rembast við að hafa 
fágaðan smekk. Ekki þegar ég er í 
fríi.

Mörg þessara hótela á Kanarí-
eyjum eru íbúðarhótel. Á sumum 
herbergjanna eru nafnspjöld sem 
gefa þá til kynna að ein hverjir 
Schmidt eða Larsen séu búnir 
að kaupa sér viðkomandi íbúð til 
 eignar. Þeir leigja hana kannski út 
til ferðamanna þá daga sem þeir 
geta ekki sjálfir notið hennar. Svo 
eru aðrar samstæður þar sem allar 
íbúðirnar eru svona íbúðir til eignar. 
Mér finnst þetta allt fínt. Ég efast 
um að ég muni endilega kaupa mér 
íbúð á Spáni þegar ég verð gamall 
en mér finnst heimur þar sem ég get 
það betri en heimur þar sem ég get 
það ekki.

Og ég gæti það auðvitað ekki ef 
spænskir Ögmundar fengju ein-
hverju ráðið.

Hæpnar reglur
Ögmundur Jónasson hefur nú 
ákveðið, á lokadögum síns ráðherra-
dóms, að takmarka mjög rétt útlend-
inga úr EES-ríkjum til að eign-
ast fasteignir á Íslandi. Nú munu 
þeir sem ekki eru með lögheimili á 
Íslandi ekki lengur geta keypt sér 
fasteign „af því bara“ heldur ein-
ungis ef það er „nauðsynlegt“ til að 
þeir geti haft aðsetur á Íslandi eða 
stundað hér starfsemi. En það var 
líka gerð önnur breyting. Í upptaln-
ingunni yfir þær eignir sem útlend-
ingar geta eignast á Íslandi án þess 
að hafa hér lögheimili er orðunum 
„eign sem nota á sem bústað, þ. á 
m. orlofsbústað“ breytt í „eign sem 
nota á sem nauðsynlegan bústað allt 
árið“.

Í reynd virðist þetta þýða eftir-
farandi: Útlendingar sem ekki búa á 
Íslandi munu nú ekki geta keypt sér 
sumarbústað á Íslandi. Né  heldur 
munu þeir geta keypt íbúð til að búa 
í hluta ársins. Ég man að einhvern 
tímann keypti Damon Albarn sér 
íbúð í Kvosinni. Var það svo hræði-
legt að það þurfti að dansa á jaðri 
EES-samningsins til að reyna að 
hindra það?

Það er vísað í danskar reglur. 
Vissulega er rétt að talsverðar tak-
markanir eru í gildi í Danmörku 
varðandi eignakaup útlendinga 
þótt mér virðist raunar sem nýju 
íslensku reglurnar gangi enn þá 
lengra. Danir voru víst sannfærðir 
um að allir Þjóðverjar myndu kaupa 
sér sumarhús á Fjóni og fengu sér-
staka undanþágu frá stofnsátt-
málum ESB til að hindra það. Ég 
veit ekki hvort við getum sett sam-
bærilegar takmarkanir án þess að 
hafa samið um þær sérstaklega. 
Mér finnst það hæpið, en ég tek það 

fram að ég er ekki sérfróður um 
EES-samninginn.

En það er kannski heldur ekki 
aðalatriðið hvort við megum þetta 
skv. EES eða ekki. Við gætum allt-
af gengið úr EES. Þá gætum við 
haft þetta alveg eins og okkur sýn-
ist. Aðalspurningin er: Viljum við 
hafa þetta svona? Viljum við banna 
Þjóðverjum, Spánverjum eða Kín-
verjum að eiga sumarhús á Íslandi? 
 Myndum við vilja að okkur væri 
bannað að eiga íbúðir í öðrum lönd-
um? Auðvitað ekki. Þess vegna á 
það að vera fyrsta verk nýs ráðherra 
að snúa þessari vitleysu við. Tæki-
færin sem felast í því að opna fyrir 
fasteignakaup útlendinga eru miklu 
meiri en einhverjar hættur sem af 
slíkum kaupum kunna að stafa.

Golf í kulda
Margir þeirra ferðamanna sem 
heimsækja Ísland eru að leita að 
náttúrunni. Þeir þurfa því ekkert 
sérstaklega að búa í Reykjavík. Það 
má því alveg sjá fyrir sér svona 
íslenskar ferðamanna borgir. Þá 
gætu menn alveg sleppt sér í kjána-
skapnum, haft ís- og eldfjallahótel 
og búið til minigolfvelli með plat-
goshverum. Haft göngugötur og 
verslunarmiðstöðvar með dýrum 
úrum. Látið allt heita „Volcano-eitt-
hvað“ eða „Viking-eitthvað“. Byggt 
vistvænar, jarðhitaðar, norðurljósa-
upplýstar lúxustorfíbúðir. Selt þær. 
Jafnvel útlendingum. Því stundum 
vill fólk eiga hluti. Jafnvel á Íslandi.

Sumarbústaðir þjóðarinnar
Útlendingar sem ekki 
búa á Íslandi munu 

nú ekki geta keypt sér 
sumarbústað á Íslandi.

Í DAG 
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Framsókn vann hylli kjós-
enda með tveimur lof-
orðum og formanni sem 
þjóðin taldi að hefði ærleg 
augu, inngróna staðfestu 
og væri trausts hennar 
verður.

Fyrra loforðið var að 
afnema verðtrygginguna. 
Nefnd með fulltrúum 
allra flokka, með Eygló 
Harðardóttur, ritara 
Framsóknar, sem for-
mann, hafði áður  gefist 
upp á að finna brúklega leið. 
 Sigmundur Davíð ítrekaði eigi 
að síður – fyrir og eftir kosning-
arnar – loforð Framsóknar um að 
afnema verðtryggingu kæmist 
hann í ríkisstjórn. 

Síðara loforðið var efnis-
lega um að lækka verðtryggðar 
skuldir húsnæðiskaupenda um 
300 milljarða. Það sló Sigmundur 
Davíð rækilega í gadda í hverjum 
einasta þætti sem hann kom fram 
í – og gaf heldur í eftir kosning-
arnar en hitt.

Sigmundur Davíð kynnti 
nákvæma útfærslu á því sem 
hann lofaði að ríkissjóður myndi 
bæta skuldugum húsnæðis-
kaupendum. Það var hækkun á 
 skuldum sem stafaði af muninum 
á milli verðbólguspár Seðlabank-
ans fyrir hrun, og verðbólgunnar 
einsog hún þróaðist eftir hrunið. 
Þetta skilgreindi hann sem stökk-
breytingu lána vegna forsendu-
brestsins.  

Framsókn sjálf mat þessa upp-
hæð samtals um 300 milljarða. 
Það sem meira var – lækkun á 

höfuðstól skulda átti að 
koma nánast strax og ný 
ríkisstjórn væri komin til 
starfa. Þegar ég benti á að 
lesa mætti úr orðum for-
ystumanna að flokkurinn 

ætlaði að greiða þetta á 20 árum 
steig Framsókn strax fram, bar 
það til baka, og útskýrði leið sem 
hún kvað tryggja að hægt væri að 
lækka höfuðstólinn strax um 300 
milljarða. 

Guðni Ágústsson, samviska 
Framsóknar, hefur í hverjum 
þættinum eftir annan áréttað 
aftur og aftur að þessi skýru lof-
orð geti Framsókn og Sigmundur 
Davíð ekki svikið. Guðni hefur 
bókstaflega sagt að þá verði bæði 
flokkur og formaður að ómerk-
ingum. 

Það er erfitt að vera ósammála 
því. Sigmundur Davíð hefur gefið 
kjósendum skýrari og stærri lof-
orð en nokkur stjórnmála maður 
í sögu Íslands. Hann horfði í 
augu þjóðarinnar og hét henni að 
afnema verðtryggingu og lækka 
höfuðstól húsnæðisskulda um 300 
milljarða – strax eftir kosningar.

Hann getur ekki myndað ríkis-
stjórn með Sjálfstæðisflokknum 
um neitt minna. Kjósendur hafa 
gott minni. Hann hefur  pólitískan 
heiður.

300 milljarðar 
Framsóknar

➜ Sigmundur Davíð 
hefur gefi ð kjósend-
um skýrari og stærri 
loforð en nokkur 
stjórnmálamaður …

STJÓRNMÁL

Össur 
 Skarp héðinsson
utanríkisráðherra
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AF NETINU
Íslenskar fj ölskyldur

Óháð stærð eða gerð fjöl-
skyldunnar þá er hún og verður 
meginstoð og hornsteinn íslensks 

samfélags. Þar 
fáum við sem 
einstaklingar, og 
ekki síst börnin 
okkar, öryggi og 
tækifæri til að 
þroska eigin-
leika okkar til 
hins ýtrasta. Þar 

byggjum við upp okkar nánustu 
tengsl í sorg og gleði.

Í þeim erfiðleikum sem dunið 
hafa yfir okkur á undanförnum 
árum er því fátt mikilvægara 
en gott samspil fjölskyldu og 
samfélags til að tryggja heil-
brigða samfélagsþróun.

Rannsóknir hafa sýnt að það 
eru ekki hvað síst einstæðir for-
eldrar og barnafjölskyldur sem 
hafa fundið mest fyrir kreppunni.  
Baráttan við skuldirnar er því 
barátta fyrir fjölskyldur þessa 
lands.

Árið 1997 var samþykkt 
þingsályktun um sérstaka fjöl-
skyldustefnu.

Sextán árum seinna held ég að 
aldrei hafi verið mikilvægara að 
fylgja eftir ályktuninni.

http://blog.pressan.is/eyglohardar
Eygló Harðardóttir 

Mótlæti getur verið dul búin 
gæfa ef réttir lær dómar 
eru dregnir af því sem 
úrskeiðis fór. Tapi má snúa 
í sigur með eindrægni og 
heiðarleika, sé litið í eigin 
barm, veikleikarnir viður-
kenndir og mistök bætt.  

Samfylkingin tapaði í 
nýafstöðnum kosningum 
nærri 2/3 hluta kjörfylgis 
síns frá árinu 2009. Sé litið 
til fylgiskannana undan-
farin fjögur ár, má lengst af sjá 
eðlilega fylgisrýrnun flokks í erf-
iðum stjórnvaldsaðgerðum. Nálægt 
þriðjungur kjörfylgis var kominn 
á hreyfingu um mitt kjörtímabil, 
en von var um einhverja endur-
heimt á lokasprettinum. Það hefði 
verið eðlilegt. Þess í stað hrundi 
fylgið um annan þriðjung á síðustu 
vikum fyrir kosningar. Flokkur-
inn uppskar um 13% atkvæða, ein-
ungis hálfu ári eftir að Þjóðarpúls 
Gallups mældi fylgið í 22,5% (nóv. 
2012). 

Nýleg greining á ástæðum þess 
að kjósendur hurfu frá Samfylk-
ingunni sýnir að það var  einkum 
óánægja með „frammistöðu“ 
flokksins í stefnumálum hans sem 
orsakaði fylgistapið undir það síð-
asta. Það er nöpur niðurstaða í ljósi 
þess árangurs sem náðist við endur-
reisn efnahagslífsins undanfarin 
fjögur ár. Fyrir atbeina stjórnar-
flokkanna sluppu Íslendingar svo 

vel frá hruninu að þeir virð-
ast hafa gleymt því hvað 
við blasti þegar björgunar-
starfið hófst. Í því óminni 
hefur þjóðin nú kosið yfir 
sig sömu flokkana og ollu 
hruninu 2008, og þar með 
hafnað efnahagsstefnunni 
sem bjargaði þjóðarbúinu 
frá þroti og lagði grunn að 
áframhaldandi uppbygg-
ingu. 

Vera kann að ríkisstjórn-
in hafi færst of mikið í fang og á 
einhverjum sviðum skort yfirsýn 
eða stefnufestu. Tíð ráðherraskipti 
spilltu fyrir samlyndi á stjórnar-
heimilinu. Misráðnar ákvarðanir 
einstaka ráðherra, jafnvel mistök í 
embættisfærslu, grófu undan tiltrú 
almennings. Skuldamál heimilanna 
voru ekki tekin nægilega föstum 
tökum í upphafi þrátt fyrir fjölda 
ráðstafana. Ítrekað kastaðist í kekki 
milli ríkisstjórnarinnar og verka-
lýðshreyfingarinnar. Hagsmuna-
aðilar efndu til harðra átaka um 
veiðileyfagjald, breytingar á fisk-
veiðistjórnun og stjórnarskrána. Sá 
atgangur var háður á mörgum víg-
stöðvum samtímis og laskaði bæði 
menn og málefni. Grimm og hávær 
stjórnarandstaða hafði líka áhrif og 
spillti mjög ásýnd þingsins.

Örlagaríkar vikur 
Örlagaríkastar urðu þó lokavikur 
þingsins, einkum þrennt:

1) Óvænt dómsniðurstaða Icesave-
málsins þeytti Fram sóknar-
flokknum á óverðskuldað flug 
en gróf undan trúverðugleika 
beggja stjórnarflokkanna.

2) Sú ákvörðun að setja ESB-
viðræðurnar á ís fram yfir 
kosningar olli fylgismönnum 
Samfylkingarinnar sárum von-
brigðum og gróf undan trausti 
á heilindum stjórnarsamstarfs-
ins. 

3) Forystumenn stjórnarflokk-
anna gáfust upp við að ná 
fram þeim tveimur málum 
sem hæst hafði borið misserin 
á undan, þ.e. nýrri stjórnar-
skrá og breytingum á fiskveiði-
stjórnun sem svo margir bundu 
vonir við að myndu ná fram að 
ganga. 
Þegar þrjú mikilvæg stefnumál 

höfðu verið yfirgefin á örlaga-
stundu brast eitthvað. Ný fram-
boð urðu til um hin sömu mál 
með Samfylkingarfólki í lykil-
hlutverki. Sú ákvörðun nýs for-
manns Samfylkingarinnar að þvo 
 hendur sínar af fortíðinni, skilja 
sig frá hinni „óvinsælu ríkis-
stjórn Jóhönnu Sigurðardóttur“ 
til þess að skapa sér og flokknum 
nýja ásýnd varð heldur ekki happa-
drjúg. Þar rofnaði samheldnin sem 
fram að því hafði haldið flokknum 
á floti gegnum þykkt og þunnt. 

Við þetta má auðvitað bæta 
ýmsu sem úrskeiðis fór í sjálfri 

kosningabaráttunni. Það var t.d. 
vandræðalegt og vanhugsað þegar 
sett var ofan í við viður kenndan 
fræðimann fyrir vinsamlegar 
ábendingar um málefna áherslur 
Samfylkingarinnar í skulda-
málum. Nær hefði verið að taka 
þá gagnrýni til greina.  

Óánægja með „frammistöðu“ 
flokksins orsakaði fylgistapið í  
kosningunum ef marka má fylgis-
greiningu. Yfir slíkum tíðindum er 
ekki nóg að bera sig vel – af þeim 
þarf að læra. 

Forysta Samfylkingarinnar og 
flokksmenn allir verða að  horfast 
í augu við að flokkurinn þarfnast 
endurreisnar. Flokkurinn þarf 
að taka til í sínum ranni: Skerpa 
áherslur, endurstilla stefnumið og 
byggja sig upp að nýju sem trú-
verðugt stjórnmálaafl með erindi. 
Til að það megi takast þarf Sam-
fylkingin að tengjast grasrótinni 
og koma á endurnýjuðu jarðsam-
bandi út í samfélagið.  

Heppnist það, er aldrei að vita 
nema kosningatapið 2013 geti orðið 
viðspyrna til nýrrar sóknar og 
framtíðarsigra.  

Tap eða sigur?  

Þann 1. janúar 2013 voru 
20 ár liðin síðan Alþjóða-
heilbrigðismálastofnunin 
(WHO) samþykkti form-
lega vefjagigt sem heil-
kenni með alþjóðlega sjúk-
dóms-kóðanum M79.7. 
 Þremur árum áður hafði 
Félag bandarískra gigtar-
lækna sett fram sjúkdóms-
skilmerki fyrir vefjagigt 
sem enn eru í gildi. Þannig 
varð til á þessum tíma nýtt 
sjúkdómsheiti yfir heilsu-
farsvandamál sem áður 
var lítill gaumur gefinn og 
hafði stundum leitt til þess 
að sjúklingar fengu enga 
eða misvísandi sjúkdóms-
greiningu hjá læknum. 

Er vefjagigt ekki til?
Á fyrstu tíu árum vefja-
gigtar  sjúk dóms heitisins 
gætti víða mikillar tor-
tryggni meðal lækna og 
heilbrigðisyfirvalda í 
hinum vestræna heimi 
gagnvart þessari sjúk-
dómsgreiningu. Það var 
engu  líkara en að litið væri 
á þennan „unga“ sjúkdóm 
sem ófullburða barn sem 
bæri að taka mátulega 
alvarlega. Algengt var að 
litið væri á greininguna 
vefjagigt sem „ruslakistu-
greiningu“ fyrir sjúklinga 
sem væru með óútskýrða stoð-
kerfis verki og læknar vissu ekki 
hvað ætti að gera við. Því miður 
þekktust einnig þau viðhorf hjá 
læknum að vefjagigt væri annað 
orð yfir leti, aumingjaskap og upp-
gjöf og það að setja greininguna 
vefjagigt þjónaði helst þeim til-
gangi að sjúkdómsvæða slíka 
 hegðun fólks og veita því aðgang 
að félagslegum sjóðum samfélags-
ins. Þessi viðhorf voru að því leyt-
inu skiljanleg að vísindaleg þekk-

ing okkar á fyrirbærinu 
vefjagigt var takmörkuð og 
meðferðarúrræði fátækleg 
og óljós.

Á síðustu tíu árum hafa 
hins vegar orðið straum-
hvörf í þekkingu okkar á 
vefjagigt. Sérstaklega hafa 
umtalsverðar framfarir 
orðið í vísindalegri þekk-
ingu á eðli verkja í vefja-
gigt og skýrari línur orðið 
til um rétta meðferðarnálg-
un, bæði hvað varðar lífs-
stílsþætti og lyfjanotkun. 
Vefjagigtin er ekki lengur 
ófullburða barn heldur er 
hún búin að ganga í gegn-
um unglingsárin og orðin 
tvítugur þroskaður sjúk-
dómur. Það má áfram deila 
um hvort nafngiftin vefja-
gigt sé heppileg en í dag 
ætti enginn að velkjast í 
vafa um það að fyrir bærið 
vefja gigt með slæmum 
stoðkerfisverkjum, magn-
leysi og svefntruflunum er 
mjög raunverulegt og brýnt 
viðfangsefni fyrir sam-
félagið að leysa úr. Samt 
sem áður er það enn alltof 
algengt að vefjagigt sé ekki 
tekin alvarlega og fordóma 
gætir enn í samfélaginu í 
garð vefjagigtarsjúklinga. 
Svo mikilla fordóma að 
margir sjúklingar ganga 

með veggjum, bera harm sinn í 
hljóði og voga sér ekki að gera það 
opinbert að þeir hafi þennan van-
þóknanlega sjúkdóm. Og í ljósi þess 
hversu algengur sjúkdómur vefja-
gigt er og hversu mikil áhrif hún 
hefur oft á líf fólks má það  undrum 
sæta hvað fjölmiðlaumræða um 
vefjagigt er lítil. 

Kostnaður er mikill
Á Íslandi eru sennilega um tíu 
þúsund manns með vefjagigt og 

annar eins fjöldi með forstigs-
einkenni vefjagigtar. Samkvæmt 
erlendum rannsóknum eru mjög 
fáir sjúklingahópar með jafn slök 
lífsgæði og vefjagigtarsjúklingar 
og kostnaður samfélagsins vegna 
þessa sjúkdóms er mjög hár, ekki 
síst vegna þess að vefjagigt er ein 
algengasta ástæða óvinnufærni 
og örorku. Erlendar rannsóknir 
bæði vestan hafs og austan sýna 
að beinn og óbeinn kostnaður sjúk-
linga og þjóðfélagsins er margfalt 
hærri en samanburðarhópa. Stór 
 þáttur í þessum háa kostnaði liggur 
í minnkaðri vinnuþátttöku margra 
vefjagigtarsjúklinga. En vefjagigt 
hefur ekki eingöngu í för með sér 
aukinn samfélagslegan kostnað, 
vefjagigt veldur oft mikilli van-
líðan og dregur mjög úr lífsgæðum. 
Þannig hafa rannsóknir t.d. sýnt að 
vefjagigtarsjúklingar búa við jafn-
slæm eða slakari lífsgæði en sjúk-
lingar með liðagigt. 

Viðhorfsbreytinga er þörf
Við köllum eftir viðhorfsbreyt-
ingum í samfélaginu gagnvart 
vefja gigt. Það er löngu orðið tíma-
bært að hefja heiðarlega umræðu 
um vefjagigt; umræðu um eðli 
sjúkdómsins, um líðan sjúklinga og 
áhrif sjúkdómsins á þá og fjölskyld-
ur þeirra og um hvernig fólk sjálft, 
heilbrigðiskerfið og samfélagið allt 
getur brugðist við þessum vágesti.  
Með auknum skilningi erum við 
sannfærð um að mál þessara sjúk-
linga eigi eftir að fara í farsælli far-
veg en verið hefur hingað til.

(Ítarlegri upplýsingar er hægt 
að nálgast á www.þraut.is,  
www.vefjagigt.is og www.gigt.is)

Fyrri grein af tveimur

Vefjagigt í 20 ár: 
Vitundarvakningar er þörf

Sigrún 
Baldursdóttir
sjúkraþjálfari og 
lýðheilsufræðingur

HEILBRIGÐIS-
MÁL

Arnór Víkingsson
gigtarlæknir

Eggert S. 
Birgisson
sálfræðingur

➜ Á Íslandi eru sennilega 
um tíu þúsund manns með 
vefjagigt …

➜ Forysta Samfylkingar-
innar og fl okksmenn allir 
verða að horfast í augu við 
að fl okkurinn þarfnast 
endurreisnar.

STJÓRNMÁL

Ólína 
Þorvarðardóttir
Samfylkingarkona

Save the Children á Íslandi

Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar hefur þann 9. apríl 

og 7. maí 2013 samþykkt að auglýsa eftirfarandi 

skipulagstillögur:

• Tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar 2005 – 2018  
 skv. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingin felur  
 m.a. í sér að nýjir landnotkunarreitir eru afmarkaðir við gatna- 
 mót Miðhúsabrautar og Súluvegar fyrir athafna-, verslunar og  
 þjónustusvæði. Breyting er gerð á tengingu Miðhúsabrautar  
 og Þingvallastrætis.

• Tillögu að deiliskipulagi skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr.  
 123/2010. Svæðið afmarkast af Glerá í vestri, Þingvallastrætis  
 í norðri, íbúðarlóðum og lóð Mjólkursamsölunnar í suðaustri  
 og Súluvegi í suðri. Svæðið nær suðurfyrir athafnasvæði 
 Malar og sands. M.a. er gert ráð fyrir áfyllingastöð fyrir  
 metangas á svæðinu, lega og útfærsla gatnamóta Miðhúsa 
 brautar og Þingvallastrætis breytist og skipulagsákvæði sett  
 fyrir athafna-svæðið.

Tillögurnar falla undir lög um umhverfismat áætlana nr. 
105/2006 og fylgja þeim umhverfisskýrslur. Tillöguuppdrættir 
ásamt greinargerðum og umhverfisskýrslum mun liggja frammi 
í þjónustuanddyri Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 1. hæð og 
hjá Skipulagsstofnun, frá 10. maí til 21. júní 2013 svo að þeir sem 
þess óska geti kynnt sér tillögurnar og gert við þær athuga- 
semdir. Tillögurnar eru einnig birtar á heimasíðu Akureyrar-
kaupstaðar: www.akureyri.is/skipulagsdeild undir: Auglýstar 
tillögur.

Frestur til að gera athugasemdir við tillögurnar rennur út kl. 
16:00 föstudaginn 21. júní 2013 og skal athugasemdum skilað 
skriflega til skipulagsdeildar Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 
9, 3. hæð eða með tölvupósti (skipulagsdeild@akureyri.is) þar 
sem nafn, kennitala og heimilisfang sendanda kemur fram. 
Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við tillögurnar innan 
þessa frests telst vera þeim samþykkur.

10. maí 2013
Skipulagsstjóri Akureyrarkaupstaðar

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi 

Akureyrar 2005-2018 og deiliskipulag 

fyrir athafna- verslunar- og þjónustu- 

svæði við Miðhúsabraut og Súluveg



Matreiðslumaðurinn Úlfar Finn-
björnsson sér um sjónvarps-
þáttinn Eldað með Holta á 

ÍNN. Þar eldar hann ljúffenga rétti 
úr Holta-kjúklingi fyrir áhorfendur. 
Hér færir Úlfar okkur uppskrift að 
 ljúffengu úrbeinuðu kjúklingalæri með 

blómkálsmauki og steiktu blómkáli. 
Hægt er að fylgjast með Úlfari elda 
þessa girnilegu máltíð í kvöld  klukkan 
21.30 á sjónvarpsstöðinni ÍNN. 
 Þættirnir verða svo endursýndir yfir 
helgina. Einnig er hægt að horfa á þá á 
heimasíðu ÍNN, inntv.is.

ELDAÐ MEÐ HOLTA
HOLTA KYNNIR  Úlfar Finnbjörnsson er einn færasti kokkur landsins. Hann 
sér um sjónvarpsþáttinn Eldað með Holta á ÍNN. Þar fáum við að fylgjast með 
honum elda ljúffenga kjúklingarétti úr Holta-kjúklingi.

KJÚKLINGUR 
FYRIR 4
6-800 g úrbeinuð 
kjúklingalæri eða 
bringur
1 msk. Montreal Chic-
ken frá McCormick 
eða salt og pipar
1 dl hveiti
2-3 msk. olía

BLÓMKÁLSMAUK
250 g blómkál, saxað í 
litla bita
1,5 -2 dl rjómi, mjólk 
eða rjómabland

25 g smjör
Salt og nýmalaður 
pipar

STEIKT BLÓMKÁL
10 blómkálsknúppar, 
skornir til helminga
2 msk. smjör eða olía
Salt 
Nýmalaður pipar
Vatn

■ AÐFERÐ
Berjið kjúklingalærin 
lítillega með buffhamri 
til þess að þau verði 
öll jafnþykk. Kryddið 

lærin með Montreal 
Chicken og veltið 
þeim síðan upp 
úr hveitinu. 
Steikið lærin á 
milliheitri pönnu í 3-4 
mínútur á hvorri hlið. 
Berið fram með blóm-
kálinu og til dæmis 
steiktum kartöflum.
Setjið allt blómkál sem 
fer í maukið í pott og 
sjóðið við vægan hita 
í 8-10 mínútur eða þar 
til það er mauksoðið. 
Maukið með töfra-

sprota eða í 
matvinnsluvél. Merjið 
síðan í gegnum fínt 
sigti. Sjóðið blóm-
kálið sem á að steikja 
í sjóðandi saltvatni í 
30–50 sekúndur og 
snöggkælið í köldu 
vatni. Þerrið og steikið 
í smjöri í 1 mínútu. 

ÚRBEINUÐ KJÚKLINGALÆRI MEÐ BLÓMKÁLI

HOLLT OG GOTT
Úlfar er hér með flottan 
rétt.

VORTÓNLEIKAR KARLAKÓRSINS
Karlakór Reykjavíkur heldur vortónleika í Langholtskirkju 
á morgun kl. 16. Sigrún Hjálmtýsdóttir (Diddú) syngur 
einsöng, en sjö ár eru liðin síðan hún söng síðast einsöng 
með kórnum á vortónleikum hans. Á efnisskránni eru 
hefðbundin íslensk karlakóralög. 

Tilboðsvörur á frábæru verði

70%
afsláttur

allt að

af völdum vörum og
sýningareintökum Borðstofustólar frá 7.900 kr Heilsukoddar 2.900 kr

Borðstofuborð frá 40.000
Höfðagaflar frá 5.000
Sjónvarpsskápar frá 25.000
Rúm 153cm  frá 157.000
Speglar frá 5.000

Fjarstýringavasar frá 2.500
Hægindastólar frá 99.000
Tungusófar frá 75.400
Hornsófar frá 139.900
Sófasett  frá 99.900

AquaClean áklæði
      kynningarafsláttur AquaClean áklæði er sérstaklega 

auðvelt að hreinsa 
            aðeins með vatni!

H Ú S G Ö G N

Hornsófar - Tungusófar - Sófasett 

Sófasett - Hornsófar - Tungusófar

Tungusófar - Sófasett - Hornsófar

Tungusófar - Sófasett - Hornsófar

Verslun okkar er opin:
Virka daga kl.9-18

Laugardaga kl.11-16
Sunnudaga lokað 

Patti verslun  I  Dugguvogi 2  I  Sími: 557 9510  I  vefsíða www.patti.is
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Tungusófar  Sófasett  Hornsófar

Nýtt

Tungusófar Sófasett Hornsófar

Tilboðsvörur á frábæru verði
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Hornsófar - Tungusófar - Sófasett

g

Hornsófar  Tungusófar  Sófasett

Torino 

Mósel 

Milano 

Basel 

Paris 



FÓLK|HELGIN

DUGLEGIR BRÆÐUR
Sæmundur og Ásgrímur 
reka reiðhjólaþjónustu 
í sumar þar sem þeir 
aðstoða hjólreiðamenn 
með ýmsar viðgerðir og 
þrif. MYND/VALLI

Ungur athafnamaður, Sæmundur 
Sven Alexandersson Schepsky, lét 
ekki atvinnuleysi í sumar stoppa 

sig og stofnaði reiðhjólaþjónustuna Bike 
Brothers ásamt bróður sínum. Sjálfur 
er hann einungis fjórtán ára gamall og 
yngri bróðir hans Ásgrímur aðeins tólf 
ára. Bræðurnir eru því enn í grunn-
skóla, Sæmundur í Réttarholtsskóla 
og  Ásgrímur í Háaleitisskóla. Að sögn 
Sæmundar hafa ýmsir krakkar í kring-
um hann nú þegar útvegað sér sumar-
starf en fyrst hann fékk ekki sjálfur 
starf þurfti hann bara að bjarga sér. „Á 
reiðhjólaþjónustu okkar bræðra fer ég 
yfir reiðhjól, laga sprungin dekk og stilli 
 bremsur og keðjur svo dæmi séu tekin. 
Yngri bróðir minn sér svo um að þrífa og 
bóna hjólin. Reiðhjólin ættu því að vera 
í góðu standi og tilbúin fyrir  sumarið 
eftir heimsókn til okkar.“ Til að búa sig 
enn betur undir sumarstarfið sótti hann 
viðgerðar- og viðhaldsnámskeið hjá Dr. 
Bæk í Kvöldskóla Kópavogs.

Reiðhjólaþjónustan verður til húsa í 
lager Reiðhjólaverslunarinnar Berlin að 
Snorrabraut í Reykjavík og hefur mark-
aðssetning helst farið fram á samfélags-
vefnum Facebook. „Við erum nú þegar 
búnir að opna og höfum gert við nokkur 
hjól. Við ætlum að starfa við þetta í allt 
sumar og fram í september, eða þangað 
til skólinn byrjar aftur. Við notum lager-
inn sem vinnusvæði og erum með allt 
dótið okkar þar.“ 

Reiðhjólaeigendur geta því mætt með 
hjólin sín á staðinn og fyllt út viðeigandi 
eyðublað með öllum nauðsynlegum 
upplýsingum. Þegar reiðhjólið er tilbúið 
hringir Sæmundur í viðskiptavininn eða 
sendir honum tölvupóst. Þeir munu 
hafa sama opnunartíma og verslunin, 
milli kl. 14 og 18, og hafa einnig opið á 
laugardögum í sumar frá kl. 12 til 16. 

Sæmundur er nokkuð bjartsýnn 

fyrir sumarið og telur rekstur reið-
hjólaþjónustunnar vera dýrmæta og 
um leið skemmtilega reynslu. „Það er 
virkilega gaman að standa í þessu og 
við  hlökkum mikið til sumarsins. Það 
á síðan eftir að koma í ljós hvort þetta 
verði eitthvað sem við viljum starfa 
við í framtíðinni. Við höfum ekki alveg 
hugsað svo langt.“ 

Nánari upplýsingar má finna á Face-
book-síðu þeirra facebook.com/Bike-
BrothersBerlin.

 ■ starri@365.is

UNGIR ATHAFNA-
MENN Á HJÓLUM
HJÓLAVIÐGERÐIR  Tveir ungir bræður sem enn eru í grunnskóla létu ekki 
atvinnuleysi stoppa sig og stofnuðu saman reiðhjólaþjónustu.

Í tilefni göngunnar hefur Kronkron 
hannað boli og klúta án endurgjalds 
en allur ágóði rennur til styrktarfélags-
ins. Að sögn Margrétar Baldursdóttur 
hefur styrktarfélagið Göngum saman, 
sem styrkir grunnrannsóknir á brjósta-
krabbameini og úthlutar styrkjum í 
október ár hvert, selt ýmsan varning 
síðustu ár í fjáröflunarskyni. „Við 
höfum gjarnan verið með boli og þeir 
fyrstu voru með merki félagsins en það 
var Sigurborg Stefánsdóttir sem hann-
aði þá. Síðan kom upp sú hugmynd, 
þegar félagið varð fimm ára, að koma 
upp samstarfi við íslenska hönnuði um 
fallegan varning. Hlín Reykdal hannaði 
armbönd fyrir okkur, síðan hannaði 
Mundi boli og höfuðklúta. Núna fengum 
við Kronkron til að vinna með okkur 
og var vel tekið í hugmyndina og fyrir-
tækið gaf alla vinnu sína í verkefnið,“ 
segir Margrét. 

Í Reykjavík verður gengið frá Skauta-
höllinni í Laugardalnum og um dalinn í 
um það bil klukkustund. Einnig verður 
gengið í Borgarnesi, Stykkishólmi, Pat-
reksfirði, Ísafirði, Blönduósi, Siglufirði, 

Akureyri, Egilsstöðum, Reyðarfirði, 
Höfn, Vestmannaeyjum, Selfossi og 
Reykjanesbæ. 

Allar göngur hefjast kl. 11 og nánari 
upplýsingar um hvern stað er að finna 
á heimasíðunni www.gongumsaman.
is. Félagið leggur áherslu á mikilvægi 
hreyfingar og heilsueflingar.

TIL STYRKTAR GÖNGUM SAMAN
Styrktarfélagið Göngum saman efnir til vorgöngu fyrir alla fjölskylduna víða 
um land á sunnudaginn, mæðradaginn, 12. maí.

BOLURINN Það var 
Kronkron sem hannaði 
fyrir Göngum saman að 
þessu sinni.

5.000 kr. dagar í Flash
20% afsláttur af öðrum vörum

Kjólar
Skokkar, 
mussur
Buxur

Og margt fleira

Kjólar 

áður 14.990 

nú 5.000

Við skutlum Júlíu heim
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Kynningarblað
Gæludýrafóður,
hundanammi,
hundasnyrting og
lyktarboðhlaup.

Kristín og Daníel sýna hér vöruúrvalið. Fóðrið er frosið og kemur í rúllum. MYND/VILHELM

Við stofnuðum fyrirtækið rétt eftir hrun 2008 
en það hefur vaxið jafnt og þétt síðan,“ segir 
eigandinn Kristín Þorvaldsdóttir sem rekur 

það með eiginmanni sínum Daníel V. Elíassyni. Þau 
kynntust hráfæði fyrir hunda í lengri Svíþjóðardvöl og 
það fæði var það besta sem þau höfðu komist í kynni 
við. „Það er hægt að blanda hráfæði sjálfur en þarna 
var hægt að kaupa það tilbúið. Þegar við fluttum heim 
fannst okkur þetta vanta. Eftir langa umhugsun sagði 
ég upp vinnunni minni, keypti uppskriftina og fór að 
framleiða þetta hér heima.“ segir Kristín.

Fóðrið inniheldur aðallega hrátt kjöt og  soðnar 
nautavambir en er samsett heilfóður fyrir hunda. 
„Þeir þrífast mjög vel á þessu,“ segir Kristín. „Þetta 
hentar mjög vel hundum með viðkvæman maga. Þeir  
verða orkumeiri og feldurinn verður fallegri og betri. 
Þá hefur fóðrið reynst þeim hundum sem eru með of-
næmi vel og ég fæ reglulega upphringingu frá 
ánægðum hundaeigendum sem þakka 
mér fyrir að hafa komið þessu fóðri 
á  markað.“ 

Framleiðslan er alíslensk. 
Sömuleiðis allt hráefni svo lengi 
sem það er framleitt hér á landi. 
„Það er gaman að geta  boðið upp 
á alíslenska og jafnframt hágæða 

framleiðsluvöru.“ segir Kristín.
Framleiðslan fer fram í kjöt-

vinnslu að Smiðjuvegi í Kópa-
vogi. Stærstur hluti hennar er 
fyrrnefnt hráfæði sem líkist til-
búið ljósu hakki. „Þá erum við 
með úrval af hráum beinum og 
svo byggðum við nýlega þurrk-
ofn og þurrkum grísaeyru, grísa-
hala, grísatrýni og nauta stangir 
sem er algengt hundanammi. 
Nýverið hófum við svo að þurrka 
hrefnu og hefur það mælst mjög 
vel fyrir. Við notum hrefnuaf-
skurð sem annars færi til spillis. 
Kjötið er hollt og hundum finnst það afar bragðgott.“ 
Aðrar heilsuvörur bætast við með reglulegu millibili 

sem eykur að sögn Kristínar úrvalið af hágæða 
vörum fyrir hunda hér á landi.

Fóðrið og aðrar vörur fást í vefverslun fyrir-
tækisins á slóðinni www.hundahreysti.

is en einnig í Garðheimum, hjá dýra-
læknum í Keflavík og Grafarholti, í 

öllum verslunum Dýrabæjar, í Dekur-
dýrum og Hundaheimum í Mosfellsbæ 

sem og hjá sölumönnum úti á landi.

Hundar þrífast vel á íslensku ferskfóðri
Fyrirtækið Hundahreysti framleiðir alíslenskt ferskfóður, eða hráfæði, fyrir hunda. Fæðið er eitt sinnar tegundar hér á landi og 
hefur mælst afar vel fyrir.  Fyrirtækið framleiðir sömuleiðis þurrkað hundanammi, þar á meðal hrefnukjöt sem er nýjung á markaði. 

Þurrkað hrefnukjöt 
er nýjung hjá Hunda-

hreysti. 
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Monika fæddist í Kanada en 
kom til Íslands með for-
eldrum sínum sem ung-

lingur. Hún hefur búið víða, meðal 
annars í fjögur ár í Noregi, þar sem 
hún lærði hundaþjálfun. „Ég er 
smelluþjálfari og hlýðnidómari hjá 
Hundaræktarfélagi Íslands auk þess 
að vera í stjórn íþrótta deildar félags-
ins sem heldur utan um þau hunda-
sport sem stunduð eru á landinu. 
Enn sem komið er hefur þó ein-
göngu verið boðið upp á hunda-
fimi,“ segir Monika, sem stund-
aði sjálf hundafimi af miklu kappi 
á árum áður. Í dag er Monika ör-
yrki og getur ekki stundað hunda-
fimi, sem krefst mikillar hreyfingar 
af eigandanum. Hún vonast því til 
að annað sport, lyktarboðhlaup (e. 
scent hurdles), muni ná vinsældum. 

Lyktarboðhlaup gengur út á að 
hundur sækir og skilar kefli með 
lykt eiganda síns. Hundurinn  byrjar 
á því að hoppa yfir hindranir til þess 
að komast að keflunum og þarf þá 
að greina á milli fjögurra kefla og 
taka það rétta. Síðan hleypur hann 
sömu leið til baka til að skila eig-
andanum keflinu. „Mjög vinsælt er 
að tvö lið keppi sín á milli. Þá fara 
tveir hundar af stað á sama tíma 
og það lið sem er fyrst til að skila 

 réttum keflum sigrar. Þetta er mjög 
skemmtilegt bæði fyrir keppendur 
og áhorfendur,“ segir Monika, en 
sportið hentar henni sérstaklega 
vel þar sem hundarnir sjá um alla 
hreyfinguna.

Uppruna sportsins má rekja aftur 
til ársins 1967 í Kaliforníu þegar 
hópur fólks, með dóttur þjálfara 
stjörnuhundsins Lassie,  byrjaði 
að þjálfa hunda í því. „Seinna 
þróuðu menn þetta út í mun hrað-
ara sport sem heitir Flyball, en þá 
er  notast við tennisbolta sem skýst 
út úr sérútbúnum kassa í stað kefl-
anna,“ upplýsir Monika, sem telur 
það sport of stressandi fyrir marga 
hunda. Í lyktarboðhlaupi þurfa 
hundarnir hins vegar að vera með 
einbeitinguna í lagi til að klára 
brautina rétt. Monika segir sportið 
henta öllum hundum, jafnt ungum 
sem gömlum, stórum sem smáum.

Einn af stóru kostum  sportsins 
að mati Moniku er að það krefst 
lítilla útgjalda og hindranirnar 
taka lítið pláss í geymslum. Hún 
vonast til að fleiri sjái sér hag í að 
koma sportinu á koppinn hér á 
landi. Þeir sem hafa áhuga á því 
geta haft samband við íþróttadeild 
HRFÍ, til dæmis gegnum vefsíðuna 
www.hundafimi.is.

Boðhlaup 
fyrir hunda
Monika Karlsdóttir á erfitt með að stunda krefjandi 
hreyfingu. Til að leyfa hundunum sínum að fá 
útrás fyrir hreyfiþörf þjálfar hún þá í 
lyktarboðhlaupi, sem krefst hreyfingar af 
hundinum en ekki eigandanum.

Hófi stekkur yfir hindrun með lyktarkeflið í kjaftinum. MYND/MONIKA

GÆLUDÝRADAGAR
Í LÍFLANDI

10.–17. maí

Nú eru Gæludýradagar í Líflandi með fræðslu, 

gleði og frábærum kynningartilboðum. 

 

Föstudaginn 10. maí gefur dýralæknir góð ráð  

um nýja sjúkrafóðrið ARION Health&Care,  

milli kl. 16:00 og 19:00 á Lynghálsi 3.  

 

Laugardaginn 11. maí fá okkar bestu vinir fría 

klóaklippingu hjá þrautreyndum hundasnyrti, 

milli kl. 12:30 og 15:00 á Lynghálsi 3.  

 

Taktu þátt í léttum leik í verslunum okkar á 

Lynghálsi 3 og Lónsbakka Akureyri. Þú gætir 

unnið 3 mánaða birgðir af ARION Premium 

hundafóðri og margt fleira skemmtilegt. Við 

drögum út þrjá hundheppna þátttakendur 

föstudaginn 17. maí.

 

Við hlökkum til að sjá ykkur.

Verslanir Líflands hófu nýlega 
að selja nýtt sjúkra fóður 
sem heitir ARION Health & 

Care. Halldór Victorsson, verslun-
arstjóri Líflands á Lynghálsi, segir 
ARION-fóðrið hafa fengið frábær-
ar við tökur og að nú sé komin ný 
og spennandi lína af sjúkrafóðri 
frá þeim. „ARION Health & Care 
er sérstak lega ætlað  hundum 
sem til dæmis þjást af ofnæmi, 
gigt, mjaðmalosi eða eru með við-
kvæman feld. Það sem er kannski 
enn ánægjulegra er að fóðrið er á 
mjög góðu verði hjá okkur.“

Líf land er nafn sem f lestir 
tengja við hestavörur eða land-
búnað. Það vill þó oft gleymast að 
verslanir Líflands hafa að geyma 
heilan hafsjó af vörum fyrir ýmis 
gæludýr. Halldór segir fólk oft 
verða hissa á því hversu mikið 
úrvalið sé í raun og veru í versl-
unum fyrirtækisins. „Við erum að 
ég held með eitt besta úrval búra 
á landinu og þú finnur í raun hjá 
okkur allt sem við kemur  hundum 
og köttum. Við erum að setja af 
stað gæludýradaga og verðum 
með frábær tilboð og ráðgjöf í 
verslunum okkar um helgina og 
út næstu viku.“ 

Á morgun föstudag verður 

dýralæknir í verslun Líf lands á 
Lynghálsi milli kl. 16 og 19 sem 
veitir viðskiptavinum ráðgjöf 
varðandi sjúkrafóðrið ARION 
Health & Care. Á laugardaginn 
verður hundasnyrtir á svæðinu 
sem býður upp á fría klóaklipp-
ingu milli kl. 12.30 og 15.00.

„Við hvetjum fólk til þess að 
kíkja í heimsókn með ferfætta 
vini sína, k ynna sér spenn-
andi tilboð okkar og taka þátt í 
skemmtilegum leik og fá pers-
ónulega ráðgjöf um leið,“ sagði 
Halldór að lokum. Nánari upplýs-
ingar má finna á www.lifland.is.

Líf og fjör í 
gæludýradeild Líflands
Gæludýradagar eru fram undan hjá versluninni Líflandi. Verslunin selur 
úrval vara sem aðallega eru ætlaðar hundum og köttum. Nýlega hóf Lífland 
sölu á nýju sjúkrafóðri frá ARION Health & Care.

Katrín Birna Smáradóttir, starfsmaður í verslun, og Halldór Victorsson verslunarstjóri 
halda hér á nýja sjúkrafóðrinu frá ARION Health & Care. MYND/PJETUR  

Monika á fjóra 
íslenska fjárhunda. 

Þeir heita  Töfra Birta 
Freyja (10 ára), Töfra 

Klói Hektorsson (6 
ára), Hólmfríður frá 
Ólafsfirði (7 ára) og 
Ísrima Ljúfa Loppa 

(2 ára).
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„Mæður okkar eru eitt af því dýr-
mætasta sem við eigum og það að 
vera móðir er eitt besta, dýrmæt-
asta, erfiðasta og fallegasta hlut-
verk sem við fáum á lífsleiðinni,“ 
segir Ása Ninna Pétursdóttir, annar 
eigandi GK Reykjavík. 
Verslunin ætlar að tileinka þessa 
viku öllum mæðrum og hvetur um 
leið alla til að vera sérstaklega 
góðir við mæður sínar og muna 
að vera þakklátir fyrir þær og 
þeirra hlutverk. Sunnudaginn 12. 
maí ætlar Ása Ninna að draga út 
þrjár stórglæsilegar mæðradags-

gjafir og eina skilyrðið sem þú þarf 
að uppfylla til að vera með er að 
vera móðir. „Þú kemur í búðina til 
okkar, setur í pott nafn þitt, mömmu 
þinnar eða þeirrar konu sem þig 
langar að fái mæðradagsgjöf - Svo 
einfalt er það.“
Fyrsti vinningur er ekki af  lakara 
tagi en um er að ræða stórglæsi-
lega leðurtösku frá SPORT-
MAX – MAX MARA að verðmæti 
112.900kr. „Mömmur eiga gott 
skilið,“ segir Ása Ninna að lokum 
sem sjálf á tvo syni og veit því út á 
hvað lífið gengur. 

MÓÐURHLUTVERKIÐ FALLEGASTA HLUTVERKIÐ
Sunnudagurinn næstkomandi er tileinkaður öllum mæðrum en þá rennur upp árlegi 

mæðradagurinn. Verslunin GK ætlar að leggja sitt af mörkum og dekra við þrjár heppnar 
mömmur með veglegum glaðningum. 

Ása Ninna Pétursdóttir og Guð-
mundur Hallgrímsson reka saman 
verslun og heimili og hafa eflaust 
þurft á mömmum sínum að halda 
af og til!

Þessi fallega taska á eftir að gleðja ein-
hverja mömmuna næstkomandi sunnu-
dag.

Þ
að er virkilega gaman 
að finna hvað nám-
skeiðin hafa hitt í 
mark og að sjá að af-
raksturinn af þeim er 

nú þegar byrjaður að fæðast 
og nýjar vörur strax komnar 
á markað,“ segir Sigrún Lilja, 
skóhönnuður sem heldur nú 
annað námskeiðið á stuttum 
tíma, sérhannað fyrir konur 
sem eru með viðskiptahug-
mynd sem þær vilja hrinda í 
framkvæmd eða eru nú þegar 
byrjaðar í fyrirtækjarekstri 
en vilja læra meira. 

Fara heim á bleiku skýi
Að sögn Sigrúnar Lilju gekk 
fyrsta námskeiðið vonum 
framar. „Þessar yndislegu at-
hafnakonur fara heim á bleiku 
skýi og eru svo fullar af orku 
og eldmóði að þær eru algjör-
lega óstöðvandi og það er ná-
kvæmlega tilgangurinn með 
þessu, að hvetja konur til at-
hafna. En miðað við fallegu 
umsagnirnar og tölvupóst-
ana sem við fáum þá fer þetta 
líka fram úr björtustu vonum 
þeirra, sem hlýjar manni um 
hjartarætur.“ segir Sigrún 
Lilja en skráning  stendur nú 
yfir á næsta námskeið Konur 
til athafna á Face book- síðu 
námskeiðsins sem fer fram 
8-9. júní. ,,Þetta er síðasta 
námskeiðið að minnsta kosti í 
bili, svo þarf ég að sjá hvern-
ig verkefnin raðast upp hjá 
mér og fyrirtækinu síðar á 
árinu en það eru gríðarlega 
spennandi tímar fram undan 
þar líka og svo mikið um að 
vera að ég þarf að sjá hvað ég 
kemst yfir.“

Sigrún Lilja kemur ekki 
ein að námskeiðinu. Móðir 
 hennar, Guðrún Barbara 
Tryggvadóttir, leggur  einnig 
sitt af mörkum. „Ég er svo 
heppin að hafa góða fyrir-
mynd sem er móðir mín, sem 
ég hef lært mikið af í gegn-
um tíðina í þessum efnum 
en hún hikaði ekki við að 
 ráðast í verkefni sem þetta 
með mér. Ég gæti þetta ekki 
án hennar. Ekki sakar svo 
hvað þetta er skemmtilegt og 
 gefandi.“ 

Bjóða upp á heildarpakka
Á námskeiðinu fara mæðg-
urnar eingöngu yfir prakt-
ísku hlutina, hvernig þær 
eiga að framkvæma til að 
koma vörunum sínum í fram-
leiðslu og svo á  markað. 
„Við höfum sett þetta í einn 
heildstæðan pakka sem við 
 miðlum til þeirra á ein faldan 
og vel gerlegan hátt. Efni 
eins og hvar þær finna fram-
leiðendur, hvernig ferlið er, 
hvernig tölvupósta á senda, 
hvernig söluferlið fer fram 
svo að hægt sé að fjármagna 
framleiðsluna á einfaldan 
hátt og hvernig koma má vör-
unum og/eða þjónustunni 
vel á framfæri á sem hag-
kvæmastan hátt. Þetta skiptir 
allt gríðarlega miklu máli og 
þarna get ég deilt með konum 
reynslu minni sem ég hef 
safnað að mér og lært á leið 
minni með Gyðju. Ég hef líka 
mikinn áhuga á viðskiptum 
og markaðssetningu og les 
allt sem ég kemst yfir á því 
sviði,“ segir Sigrún að lokum.

Sigrún Lilja leggur mikið 
upp úr auglýsingunum.

Glæsileg á rauða dreglinum.

FÓLK  GÆTI ÞETTA EKKI ÁN MÖMMU
Sigrúnu Lilju Guðjónsdóttur skóhönnuði er mikið í mun að deila reynslu sinni í við skiptum 

og hvetja kynsystur sínar til að láta drauma sína rætast. 

Sigrún Lilja Guðjónsdóttir er 
búin að ná langt með línuna 
sína Gyðju Collection.

Mikill fjöldi fólks lagði leið sína í vel  heppnað 
sumarpartí Stöðvar 2 sem haldið var í Silfur-
bergi í Hörpu í vikunni. Á meðal gesta mátti 
sjá fjölmiðlakonuna Eddu Andrésdóttur, hrá-

fæðiskokkinn Sólveigu Eiríksdóttur, stórsöngvar-
ann Björgvin Halldórsson, Andreu Brabin, eig-
anda Eskimo, sjónvarpsstjörnuna Loga Berg-
mann og marga fleiri. 

f

COLOUR ELIXIR GIANT 
NÝTT

PEN STICK VARALITUR



TÖFRALJÓMI TOUCHE ÉCLAT PENNANS Í FARÐA
LE TEINT TOUCHE ÉCLAT
FARÐI SEM ENDURKASTAR LJÓSI - LJÓMI Í NÝRRI VÍDD – ÞYNGDARLAUS FULLKOMNUN

Í 20 ár hefur Touche Éclat gullpenninn farið sigurför um heiminn. Með einstakri 
tækni hefur eiginleikum Touche Éclat pennans verið umbreytt í farða sem 
framkallar ljómandi áferð fyrir allt andlitið.
Farðinn jafnar litarháttinn, eyðir ójöfnum og húðin verður 
náttúruleg og ljóminn fyllir andlitið lífi .  
Fáanlegur í 9 litum.
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Uppáhalds

UPPÁHALDSFLÍKIN?  Ég 
myndi segja að Burberry-bikiníið 
sé nú í sérstöku uppáhaldi en þar 
sem ég þurfti að klæðast flíkinni 
á myndinni set ég það klárlega 
strax í annað sætið – en bikiní 
tengist auðvitað bara sól, strönd 

og gleði. Annars á ég mér allt-
af nokkrar uppáhaldsflíkur. 

Einn daginn er eitthvað pils 
í uppáhaldi og daginn eftir 
gæti það verið leðurjakki. 
En í dag er það klárlega 

kjóll frá Ted Baker eða öllu 
heldur kjólar en mér tókst að 

kaupa mér þrjá slíka í Bretlandi 
um daginn. Ég bara gat ekki 
gert upp á milli þeirra. Það kom 
svo á daginn að þetta eru gleði-
kjólar og alltaf brjálað stuð og 
léttari lund þegar ég klæðist vini 
mínum Ted. Það er eitthvað við 
hönnunina sem er skemmtilegt og 
öðruvísi en í senn kvenlegt.  

HVENÆR KLÆDDISTU 
KJÓLNUM SÍÐAST?  Ég 
 notaði Ted kjólinn minn síðast 
þegar ég fór á Sushi Samba 
um daginn og að sjálfsögðu var 
gaman hjá mér.

HVAÐ KEYPTIRÐU ÞÉR SÍÐ-
AST?  Ég skellti mér í Kultur fyrir 
helgi og fékk mér enn einar 
Please-gallabuxurnar en ég hef átt 
þær nokkrar. Ótrúlega flott snið 
á þessum buxum og fallegir litir. Í 
leiðinni datt einn skærbleikur jakki 
ofan í pokann. Þannig að nú eru 
bara núðlur í matinn út vikuna, 
það er nokkuð ljóst. 

DRAUMAFLÍKIN?  Mér finnst 
langskemmtilegast að kaupa 
mér föt á vorin og á sumrin. Ætli 
draumaflíkin mín í dag sé því 
ekki hvít töff dragt til að eiga í 
sumar. Annars gæti það breyst 
á  morgun. Eitt það skemmtileg-
asta sem ég geri er að skoða föt 
og enn skemmtilegra er að kaupa 
þau. Þar af leiðandi er nauðsyn-
legt að losa úr skápnum reglu-
lega og tengjast fötum alls ekki til-
finningalega því þá hlýtur maður 
að vera staðnaður. Ég seldi slatta 
í fyrra og ætla að gera það aftur 
núna og gefa rest. Þá myndast 
pláss fyrir nýjan fatnað og gott 
flæði myndast í fataherberginu í 
leiðinni.

KJÓLL SEM KALLAR FRAM GLEÐI
Evu Dögg Sigurgeirsdóttur, eiganda www.tíska.is, fi nnst 
skemmtilegast að kaupa föt á þessum tíma árs en hana 

dreymir um hvíta dragt fyrir sumarið.

Klassískur stíll einkennir heimili Önnu Sigríðar.

Mörg sérstök 
og skemmti-
leg listaverk 
skreyta heim-
ilið.

Anna Sigríður Garðarsdóttir tók vel á móti Sindra. 

Ekkert smá safn hér á ferð. 

Hún safnar Mjallhvítum, á risasafn sem barnabörnin mega 
ekki leika sér með en móðir hennar er fyrirmyndin að 
Disney persónunni. Í næsta þætti af Heimsókn bankar Sindri 
upp á hjá Önnu Sigríði Garðarsdóttur kaupmanni, sem 
býr og starfar í fallegu húsi í Eikjuvogi í Reykjavík.

HEIMSÓKNIN  SINDRI SINDRASON

KAUPMAÐUR SEM 
SAFNAR MJALLHVÍTUM

Bjart en á sama tíma hlý-
legt eldhús. 

Astaxanthin frá Solaray
Astaxanthin er forvitnilegt bætiefni, en þetta er efnið sem gefur laxi, rækjum 
og flamingóum djúpa, bleika litinn og laxi stökkkraftinn.

Astaxanthin er talið;  nærandi og styrkjandi fyrir húðina og vernda hana fyrir skað-
legum geislum sólarinnar, styrkja ónæmiskerfið, efla orkubúskapinn,  vernda og styrkja 
liðina, auka þol og styrk við æfingar og draga úr harðsperrum.  Íþróttafólk hefur vitnað 
um það að astaxanthin bæti þrótt og dragi úr harðsperrum.

Góð reynsla er komin af neyslu astaxanthins. Eitt af því sem hvað oftast kemur fram 
er hversu magnað það er fyrir húðina og hvernig það verndar okkur gegn skaðlegum 
útfjólubláum geislum sólarinnar. Margir vitna um að þeir geti notið þess lengur að 

vera út í sólinni án þess að brenna, neyti þeir 
astaxanthin. Það er rakið til bólgueyðandi 
eiginleika þess. Dr. Nicholas Perricone, 
sem er einn helsti sérfræðingur fræðasam-
félagsins um öldrun, mælir sérstaklega 

með neyslu astaxahthins til að draga úr 
hrukkum og elliblettum og auka raka og 
mýkt húðarinnar, en þess má geta að 
margir snyrtivöruframleiðendur nota nú 
orðið asaxhanthin til þess að vernda 
húðina gegn útfjólubláum sólargeislum.

Mælt er með því að fólk byrji snemma að 
byggja upp húðina fyrir sumarið og hefji 
töku axtaxanthins strax í byrjun maí  Og 

vitið til: sumarið verður áhugaverðara.

Astaxanthin  fæst í apótekum og 
heilsuvöruverslunum.



BÆJARLIND 16   KÓPAVOGUR   SÍMI  553 7100   WWW.LINAN.IS  
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA  12 - 18  LAUGARD.  11 - 16

SVEFNSÓFAR

BREYTIST Í RÚM 
Á AUGABRAGÐI
ÞYKK OG GÓÐ 
SPRINGDÝNA

SV EFNBREIDD
140X200 CM

RECAST

BREYTIST Í RÚM 
Á AUGABRAGÐI
SPRINGDÝNA

SV EFNBREIDD
120X200 CM

UNFURL

SUPREME Deluxe
BREYTIST Í RÚM Á AUGABRAGÐI

EXTRA ÞYKK OG GÓÐ SPRINGDÝNA
SV EFNBREIDD 140X200 CM
RÚMFATAGEYMS LA Í SÖKK LI

TILBOÐ
KR. 129.900

TILBOÐ
KR. 149.900

KR. 119.900
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FULLT NAFN 
Halldóra Gyða 

Matthíasdóttir Proppé

ALDUR 43 ára 

HJÚSKAPARSTAÐA 
Gift Óla Svavari 

BÖRN Kristófer Björn 20 ára

STARF Útibússtjóri Íslandsbanka 
Garðabæ, F1 lýsingar á Stöð2 

sport, Dale Carnegie 
þjálfari í hlutastarfi 

Hvernig myndirðu lýsa sjálfri 
þér með nokkrum orðum? Ég hef 
mikinn metnað og er árangurs-
drifin. Verð því stöðugt að vera 
að setja mér ný og krefjandi 
markmið í lífinu. 

Vissirðu alltaf hvaða leið þú 
ætlaðir í lífinu? Nei, sem ung-
lingur ætlaði ég að verða leik-
kona sem breyttist síðan í að 
ætla að verða lögfræðingur. Fór 
svo eiginlega fyrir tilviljun í iðn-
rekstrarfræðinám þar sem ég 
kláraði bæði framleiðslusvið 
og markaðssvið. Markaðs málin 
höfðuðu meira til mín, þannig 
að ég lauk B.Sc.-námi í alþjóða-
markaðsfræði. 

Ég fann svo ríka þörf fyrir 
meiri og dýpri (fræðilegri) 
menntun. Lauk því M.Sc.-gráðu 
í stjórnun og stefnumótun frá 
viðskipta- og hagfræðideild HÍ. 
Eftir að ég hóf störf hjá Íslands-
banka langaði mig svo að bæta 
við mig fjármálaþekkingu. Einu 
áhugaverðu námskeiðin voru í 
mastersnámi í HR svo ég lauk 
einnig M.Sc.-gráðu í fjármál-
um fyrirtækja frá HR. Kenn-
arinn eða þjálfarinn hefur allt-
af  blundað í mér og því lauk 
ég þjálfararéttindum til Dale 
Carnegie þjálfunar árið 2005 og 
hef verið þjálfari í hlutastarfi 
hjá þeim síðan.  

Alltaf verið ein af strákunum 
Í gegnum starfsferilinn hefurðu 
unnið mikið með karlmönnum. 
Hvernig hefur það reynst þér? Í 
mörg ár var ég oft eina stelpan 
þar sem ég starfaði og því var ég 
oft „ein af strákunum“. Hegð unin 
á þeim tíma var því mjög karl-
læg, ég t.d. klæddi mig í dökkar 
dragtir, drakk áfengi með þeim 
og ég drakk þá alveg undir  borðið 
og tók virkan þátt í skemmt-
analífinu og lét lítið sem ekkert 
stoppa mig í að vera ein af strák-
unum. 

Nú vinn ég mun meira með 
konum og yfirmaður minn er til 
dæmis kona sem og hennar yfir-
maður. Þessi karllæga hegðun 
er því víðs fjarri mér núna þótt 
mörgum finnist mörg áhugamál 
mín frekar karllæg. Nú finnst 
mér gaman að ganga í  fallegum 
kjólum og á mikið af  skærum 
stökum jökkum, sem sagt mjög 
fáar dökkar dragtir í fata-
skápnum mínum í dag. Svo tók 
ég þá ákvörðun í janúar 2006 að 
hætta að drekka áfengi (án þess 
að fara í meðferð) og skemmti 
mér því núna mjög vel án þess að 
vera í vímu, þarf ekki að drekka 
neinn undir borðið og set og virði 
ákveðin mörk. 

Breyttist úr sófadýri í íþróttarálf
Þú ert vægast sagt iðin og dug-
leg þegar kemur að íþróttaiðk-
un. Hvenær ákvaðstu að breyta 
lífi þínu og huga betur að þér? 
Það var vorið 2009 sem ég ákvað 
að taka á mataræðinu og fór því 
í detox með Jónínu Ben til Pól-
lands í júní. Þar byrjaði ég aðeins 
að hreyfa mig, fór í stafgöngu 
og leikfimi og kom mér aðeins 
af stað, hafði reyndar hlaup-
ið hálft Reykjavíkurmaraþon Ís-
landsbanka í ágúst 2008, þar sem 
starfsmenn voru hvattir til að 
taka þátt og gátu með þátttöku 
sinni styrkt gott málefni sem ég 
og gerði, en ég var rúmar þrjár 

HALLDÓRA GYÐA  SKIPTIR MESTU 
AÐ HAFA SKÝRA FRAMTÍÐARSÝN

Halldóra Gyða Matthíasdóttir Proppé býr yfi r einstökum krafti og er kona sem lætur verkin tala og draumana rætast. Lífi ð hitti þessa frábæru konu.

Halldóra Matthíasdóttir breytti lífsstíl sínum fyrir nokkrum árum og tekur þátt í sínum öðrum Járnmanni í ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ætli það megi ekki 
segja að ég hafi 
tekið íþróttaálf-
inn alla leið en 
ég fór úr því að 

vera sófadýr sem 
var 20 kílóum of 

þungt í það að æfa 
í um það bil 15-20 

klukkutíma á viku. 

klukkustundir að hlaupa og ganga 
21 kílómetra. Í febrúar 2011 
 byrjaði ég svo að hlaupa skipu-
lega með henni Bibbu og „Bíddu 
aðeins“ hlaupahópnum hennar. 
Ég hljóp svo fyrsta maraþonið í 
Kaupmannahöfn í maí 2011. Eftir 
það varð ekki aftur snúið. Ég 
hljóp Ultramaraþon (55 km) þ.e. 
Laugaveginn í júlí 2011 og Jökuls-
árhlaupið (32,7 km) í ágúst sama 
ár. Hljóp annað maraþon í París í 
apríl 2012 og það þriðja í Reykja-
vík í ágúst sama ár.  

Ég byrjaði að æfa sund með 
Þríþrautafélagi Ægis  haustið 
2011 og komst varla yfir 25 
metra laug á skriðsundi í fyrsta 
 tímanum þannig að það er búið 
að vera mikið átak að ná góðum 
tökum á sundinu. Ég keypti mér 
síðan fyrsta racer-hjólið fyrir 
rétt rúmu ári og fékk gönguskíði 
í jólagjöf. 

Fékkstu sem sagt bakteríuna? 
Já, ætli það megi ekki segja að ég 
hafi tekið íþróttaálfinn alla leið 
en ég fór úr því að vera sófadýr 

sem var 20 kílóum of þungt í það 
að æfa í um það bil 15-20 klukku-
tíma á viku. 

Eins og hefði sigrað heiminn
Þú hefur meðal annars  afrekað 
það að ljúka við Járnmanninn en 
í þeirri keppni þurfa keppendur 
að synda tæpa fjóra kílómetra, 
hjóla 180 km og hlaupa loks heilt 
maraþon. Hvernig leið þér eftir 
þann stóra áfanga? Tilfinningin 
að klára Ironman eða Járnmann-
inn er algjörlega einstök. Mér 
leið eins og ég hefði komið fyrst 
í mark og sigrað heiminn. Þrátt 
fyrir að hafa verið að í rúma 
þrettán tíma þá gaf ég mér góðan 
tíma til að gefa öllum áhorfend-
um sem hvöttu okkur og voru á 
hliðar línunni við markið „high 
five“ og kom hoppandi í orðsins 
fyllstu yfir marklínuna.  

Hvað stóð undirbúningur 
lengi? Ég skráði mig í Ironman-
keppnina 3. desember 2011 svo 
segja má að undirbúningur hafi 
hafist þá, alla vega andlegur 

ERUM Í 
FÖNDURSTUÐI 

20% 
AFSLÁTTUR 
BARA Í DAG

Holtagörðum, s. 553-1800
Opið virka daga 11-18, laugardaga 11-15

www.facebook.com/fondurlist

GLÆSILEGT 
ÚRVAL AF 

SKARTGRIPAEFNI

Stærsta föndurverslun landsins

Úrvalið er 
hjá okkur

3.0 mm glerperlur - kippan 
3360 perlur kr 895.-

8 mm Glerperlur crackle - 
lengja ca 110 perlur kr 990.-

Allt í skartgripagerðina  - 
frábær verð !

10 mm Viðarperlur - lengjan 
kr 395.-  40 perlur

10 mm náttúrusteinar - 
lengjan kr 1490 -  40 steinar
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Myndaalbúmið

Halldóra hefur komið víða við á glæsilegum ferli sínum. Á stóra daginn. Halldóra notar allar lausar stundir til að hreyfa sig.

undir búningur. Sjálft æfingapró-
grammið er 36 vikur, næstum ein 
meðganga. En ég notaði  sumarið í 
fyrra mjög vel til æfinga. Tók t.d. 
þátt í WOW-hjólreiðakeppninni 
ásamt fimm öðrum vin konum, 
Silfurskottum, en við hjóluðum 
fjórar til skiptis hringinn í kring-
um landið á tæpum 52 klukku-
tímum og vorum með tvo bíl-
stjóra. Það var mjög góð hjólaæf-
ing fyrir óreyndan hjólara eins 
og mig. Síðan tók ég þátt í öllum 
mismunandi vegalengdum í þrí-
þrautinni, sprettþraut, hálfri 
ólympískri, heilli ólympískri og 
svo hálfum járnmanni, sem end-
aði síðan með heila járnmannin-
um í lok nóvember. 

Eru fleiri stór markmið á list-
anum hjá þér? Það eru nokkur 
stór markmið á listanum mínum. 
Ég er að fara í annan Járnmann 
í Frankfurt núna 7. júlí. Því næst 
ætla ég að klára Landvættina 
sem er fjórþraut, eða ein þraut 
í hverjum landshluta. Fossa-
vatnsskíðagangan (50 km) á Ísa-
firði (Vesturland), en ég lauk 
henni síðustu helgi, Bláalóns-
þrautin, hjólreiðar 60 km (Suður-
land) í júní, Jökulsárhlaupið 32,7 
km ( Norðurland) í ágúst og Urr-
iðavatnssundið 2,5 km (Austur-
land) í júlí. Ég ætla líka að hjóla 
Jakobs veginn með vinkonu minni 
á fjallahjóli í lok sumars. Svo 
stefni ég á rúmlega 100 kílómetra 
fjallahlaup, Ultra-Trail de Mont 
Blanc, annaðhvort á næsta eða 
þarnæsta ári. 

Deildu markmiðunum
Hvaða ráð viltu gefa kynsystrum 
þínum sem vilja ná meiri árangri 
í lífi og starfi? Það sem  skiptir 
mestu máli er að hafa skýra 
framtíðarsýn og setja sér mark-
mið. Það er ekki nóg að hugsa til 
framtíðar heldur þarf að skrifa 
framtíðarsýnina og markmiðin 
niður á blað og helst að deila með 
öðrum. Um leið og þú ert búin að 
deila markmiðunum, ertu búin 
að skuldbinda þig til að ná þess-
um árangri. Það er nauðsynlegt 
að markmiðin séu SMART; sér-
tæk, mælanleg, aðlaðandi, raun-
hæf og tímasett. Það er að segja 
þig verður að langa og geta náð 
þeim og þú verður að vita hvenær 
þú hefur náð þeim og geta mælt 
árangur. 

Áttu þér sjálf einhverja fyrir-
mynd sem veitir þér innblástur í 
lífi og starfi? Mín stærsta fyrir-
mynd í lífinu þessa dagana er Vil-
borg Arna Gissurardóttir pól-
fari. Ég hef fengið tækifæri til 
að hlusta á hana segja sögu sína 
tvisvar og ég fékk jafn mikla 
gæsahúð og tár á hvarma í bæði 
skiptin. Hún er einstök, svo hug-
rökk og áræðin og jákvæð. Hún 
hafði mjög skýra framtíðarsýn, 
markmið og gildi í lífinu og eins 
og hún sagði sjálf, fylgdi ávallt 
besta áttavitanum í lífinu, sem er 
hjartað sjálft. 

Lengi haft áhuga á formúlu
Þú lýsir Formúlu 1 keppnunum 
ásamt Rúnari Jónssyni í sjón-
varpinu – hvernig kom það til og 
hvernig kanntu við þig á skján-
um? Ég er búin að fylgjast með 
Formúlunni síðan ég bjó og starf-
aði í Þýskalandi sumarið 1998 
þar sem Þjóðverjar dáðu Micha-
el Schumacher. Ég kynntist svo 
Gulla Rögg og Rúnari þar sem 
fyrirtækið sem ég starfaði hjá 
var einn af kostendum útsend-
inganna. Kom fyrst sem gestur í 
einn fimmtudagsþátt en frá 2008 
hef ég verið viðriðin útsendingar, 
kom með tölfræðiupplýsingar og 
aðstoðaði við klippingar í byrjun. 
Þegar Gulli hætti svo fyrir rúmu 
einu og hálfu ári var mér boðið að 
taka boltann og vera í lýsingum 
með Rúnari. 

Það er mjög gaman og lær-
dómsríkt að starfa við þetta en 
er auðvitað krefjandi því maður 
þarf að fylgjast vel með og auð-
vitað sanna sig í þessu efni eins 
og öðrum.  

Hvað ætlarðu svo að gera í 
sumar? Fyrir utan Ironman-
keppnina í Frankfurt og mótin 
sem tengjast Landvættun-

MEÐ ÍSLANDSMEISTARATITLANA Í HANDBOLTA 

Með Sci-MX nærðu hámarks árangri!

Réttu fæðubótarvörurnar fyrir 
Íslandsmeistara í handbolta 
og annað afreksfólk.

Let Sci-MX power you.

scimx.is

TIL HAMINGJU
SCI-MX ÓSKAR FRAM STRÁKUM OG STELPUM 
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Kópavogur | Reykjanesbær | Akureyri
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Uppáhalds
MATUR Grilluð hreindýrasteik à la Óli.

DRYKKUR Vatn, Ginger Ale frá Naturfrisk og Red 
Bull (þegar ég fer út á lífið).

VEITINGAHÚS Saffran.

TÍMARIT Triathlete, rafræn útgáfa á Zinio.

VEFSÍÐA connect.garmin.com, 
f1.com, triathlon.is, hjolamot.is 
og hlaup.is.

VERSLUN Örninn, H&M 
og Amazon.

HÖNNUÐUR Desigual í 
fatnaði og GORE í hjóla-
fatnaði.

HREYFING Hjól, 
hlaup, sund, 
skíðaganga og 
styrktaræfingar.

DEKUR Nudd 
og spjall í 
heita pottinum 
heima.

um og Jakobsveginum, þá eru mörg mót og keppn-
ir á Íslandi sem mig langar að taka þátt í. Ég tók þátt 
í  tveimur hjólreiðakeppnum í þessari viku og ég er 
skráð í Kópavogsþríþrautina næsta sunnudag en hún 
er haldin af Þríkó (Þríþrautafélag Kópavogs) sem er 
frábær félagsskapur en ég hef æft þríþrautina með 
þeim frá því síðasta haust og er þar í stjórn.  

Síðan er ég búin að skrá mig í Jökulmíluna á 
vegum Hjólamanna, sem er hjólakeppni hringinn í 
kringum strandlengju Snæfellsness, (vestur fyrir 
Jökul og til baka um Vatnaleið) sem er 100 mílur 
eða 160,9 km. Öðrum mótum og æfingum þarf svo 
að púsla við F1 dagatal sumarsins sem er virkilega 
spennandi. 

Ísland mikill fjársjóður
Eitthvað að lokum? Ég hef ávallt haft það að leiðar-
ljósi að njóta hvers einasta dags því lífið er fallvalt og 
enginn veit hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Við 
eigum bestu sundlaugar í heimi, við eigum yndisleg 
fjöll til að skíða og ganga á og meiriháttar göngu-, hjóla- 
og hlaupaleiðir. Ekki láta þennan fjársjóð fara fram hjá 
ykkur.

Það sem skiptir mestu máli 
er að hafa skýra framtíðar-

sýn og setja sér markmið. Það 
er ekki nóg að hugsa til fram-

tíðar heldur þarf að skrifa 
framtíðarsýnina og markmiðin 

niður á blað og helst að deila 
með öðrum. Um leið og þú ert 
búin að deila markmiðunum, 

ertu búin að skuldbinda þig til 
að ná þessum árangri.

Opnir skápar undir fallegustu 
hlutina. 

Þ
að að hafa opnar og vel 
skipulagðar hillur er 
afar skemmtilegt og 
sniðugt til að nota fyrir 
fallegustu hlutina eins 

og hrærivélina, kaffivélina eða 
bara fallegustu matardiskana. 
Allt má nota sem stáss.

Fyrir þá sem hafa gaman af 
eldamennsku og vilja rækta 

sínar eigin kryddjurtir er til-
valið að hengja fallega blóma-
potta á áberandi staði í eldhús-
inu og nota þá undir kryddjurt-
irnar. Til þess að lyfta rýminu 
aðeins upp er sniðugt að nota 
litla litríka hluti í eldhúsið en 
þeir gera gæfumuninn og gera 
eldamennskuna mun skemmti-
legri. 

HEIMILIÐ  LÍTIÐ 
GETUR GERT MIKIÐ

Eldhúsið á það til að vera miðpunktur heimilisins og skiptir því miklu 
máli að hafa það fallegt.

Bríet Ósk 
Guðrúnardóttir 
innanhússarkitekt

Fáðu þér áskrift  |  512 5100  |  stod2.is  | Verslanir Vodafone | Verslanir og þjónustuver Símans 800 7000

HEFST Á LAUGARDAG KL. 17:55

LÍF OG FJÖR
Í LATABÆ
Fjörugasta þáttaröðin til þessa um Íþróttaálfinn, 
Sollu stirðu, Nenna níska, Glanna glæp og fleiri 
skemmtilega vini þeirra í Latabæ.
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Sniðugt er að 
nota hengi-
potta undir 
kryddjurtirnar 
í eldhúsinu.

Pottar og áhöld 
notað sem skraut 
á milli þess sem 
þau eru notað við 
matar gerðina.

Flowerpot-ljósin frá Verner Panton er 
hægt að fá í öllum regnbogans litum en 
þau setja skemmtilegan svip á rýmið. 

Litir og lit ríkir 
hlutir eins og 
hér má sjá gera 
eldamennskuna 
enn skemmtilegri.

Krítarmáln-
ing á eld-

húsvegginn 
hefur verið 

mjög vinsæl 
undanfarið.



AUGLÝSING: WORLD CLASS KYNNIR

Laugarcafé opnaði nýverið í  World Class Laugum 
en þar er ferskleikinn í fyrirrúmi. „Við bjóðum upp 
á kjúklingarétti, sjávarrétti, salöt og meðlæti og er 
allt lagað frá grunni. Eins erum við með fjölbreytta 
hráfæðisrétti sem við leggjum mikla alúð við. Við 
 leggjum mikið upp úr næringargildi hverrar mál-
tíðar og notum ætíð ferskasta hráefni sem völ er á 
hverju sinni. Þá erum við alltaf með tvær tegundir af 
 salati með. Annað er hráfæðissalat en hitt getur verið 
soðið eða steikt að hluta. Þá erum við með sætar 
kartöflur, hvítkál og annað meðlæti. Súpurnar okkar 
eru glúten lausar og í þeim eru engar mjólkurvörur,“ 
segir veitinga maðurinn Gísli Hafliði Guðmundsson, 
sem hefur umsjón með staðnum. Um er að ræða 
há degis verðarstað og  kostar rétturinn ásamt súpu 
1.590 krónur.  „ Staðurinn hefur þegar mælst mjög 
vel fyrir en hingað kemur fólk ýmist eftir ræktina eða 
beint utan af götu. Það er hægt að borða á  staðnum 
eða taka matinn með. Á laugardögum erum við svo 
með svokallaða „nammidaga“ þar sem á boð stólum 
er lamba-, grísa- eða nautakjöt ásamt sósu og til-
heyrandi,“ segir Gísli. „Við stöndum mjög framar-
lega á þessu sviði og ég er með færa kokka. Má þar 
nefna matreiðslumanninn Victoriu Elíasdóttur sem 
hefur getið sér gott orð í veitingargeiranum þrátt fyrir 
ungan aldur. Einnig starfar hjá okkur matreiðslumað-
urinn Martin S. Etcheto sem kemur frá Argentínu og 
hefur unnið víða um heim.“

Úrval heilsudrykkja
Á staðnum er líka boðið upp á úrval ferskra drykkja. 
„Við erum með boost, heilsudrykki og heilsusafa í 
úrvali og er bæði hægt að velja þá af matseðli eða 
panta eigin blöndu. Drykkur mánaðarins inniheldur 
meðal annars All-Stars Hy-Pro Diet þýskt gæðapró-
tein en í því eru Omega 3 fitusýrur auk þess sem 
það er ríkt af andoxunarefnum og hentar einstak-
lega vel þeim sem vilja grennast. Drykkurinn  kostar 
aðeins 540 krónur. Þá erum við með hreina safa 
blandaða ferskum ávöxtum en drykkirnir kosta á 
bilinu 540 til 940 krónur og eru frábærir eftir æf-
ingu.“ Gísli segir sömuleiðis talsvert um að börn úr 
hverfinu komi og fái sér heilsudrykk í staðinn fyrir ís. 

Staðurinn er hlýlegur í nýnorrænum stíl. Hann er 
viðarklæddur og ræður græni liturinn ríkjum sem  
rímar það vel við matinn sem boðið er upp á.

FERSKLEIKINN Í FYRIRRÚMI
Heilsuréttastaðurinn Laugarcafé opnaði í World Class Laugum í lok febrúar. Þar er boðið upp á hollan hádegisverð, 
hráfæði og salöt ásamt heilsudrykkjum og próteinvarningi í úrvali.

Heilsudrykkir og próteinvörur fást í úrvali.

Boðið er upp á kjúklingarétti, sjávarrétti, salöt og annað meðlæti og er allt lagað frá grunni á staðnum.  MYND/VILHELM

Á staðnum fást 
fjölbreyttir hrá-
fæðisréttir.

Drykkur mánaðar-
ins kostar aðeins 
540 krónur.

Gísli Hafliði 
Guðmundsson

Úrval smárétta í Baðstofunni í Laugum
„Laugarcafé sér um veitingar í Baðstofu Lauga og 
býður upp á mikið úrval smárétta með hollu sniði. En 
einnig eru smáréttirnir í boði á nýja veitingastaðnum,“ 
segir Gísli. 

Á boðstólum er auk hádegisverðar og drykkja 
mikið af próteinvörum og próteinsúkkulaðistykkjum. 
„Þá erum við að selja eina próteindrykkinn á mark-
aðnum sem er án kolvetna svo dæmi séu nefnd,“ 
segir Gísli um leið og hann býður alla hjartanlega vel-
komna.
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Strigaskór Ég hélt að þetta trend myndi aldrei höfða til mín, en eftir 
að ég prófaði Nike free run varð ekki aftur snúið. Ég verð í íþróttaskóm 
við bæði kjóla og gallabuxur þetta sumarið.  

Buxnadragtir Buxnadragtirnar eru skemmtilegur tískustraumur sem 
hefur verið að ryðja sér rúms síðustu mánuði. Í sumar verður flott að vera 
í dragt með sumarlegu mynstri eða í sterkum lit.  

Dýramynstur Dýramynstrin skiptist fólk í tískuheiminum á að elska og 
hata. Núna eru þau inni og verða mjög áberandi í sumar.

Gallajakki Klassískur og flottur við allt. Á köldum kvöldum er svo hægt 
að smella loðkraga yfir, það kemur mjög vel út.  

Fangarendur Rendur í ýmsum útfærslum verða eitt af aðalmálum 
 sumarsins. Ég er hrifnust af þessum klassísku, svörtu og hvítu. Skyrtur og 
buxur í fangaröndum eru málið.   

Hvítar buxur Hvað sem öllum tískustraumum líður dreg ég alltaf fram 
hvítu buxurnar mínar með vorinu. Í sumar verður flott að vera í hvítu frá 
toppi til táar. 

Sumarkjóll Sumarkjóllinn er algjört möst í mínum huga. Það ættu allar 
konur að leyfa sér að bæta einum góðum í safnið á hverju vori.  

TÍSKA  ALLIR ÆTTU 
AÐ FINNA EITTHVAÐ

Í sumar verða tískan fjölbreytt-
ari en oft áður. Úr nógu er að 

velja og ættu því fl estir að fi nna 
að minnsta kosti eitthvað til að 

falla fyrir. Þórhildur Þorkels-
dóttir, tuttugu og tveggja ára 

mann- og fjölmiðlafræðinemi og 
tískubloggari á trendnet.is, fer 

hér yfi r það sem hún telur bera 
af í tískunýjungum sumarsins.

RÁÐ  BLEYTTU LAKKIÐ 
SVO AÐ ÞAÐ ÞORNI
Hver kannast ekki við það að lakka neglurnar rétt 
áður en haldið er út í daginn eða að hitta 
vini og vandamenn? Yfirleitt með þeim 
afleiðingum að það skemmist áður 
en komist er á leiðarenda. Gott 
ráð er að láta kalt vatn renna á 
neglurnar eða dýfa höndunum 
ofan í kalt vatn.  Lakkið þornar 
á svipstundu og þú ert laus við að 
blása og bíða í margar mínútur. 

Fallegar neglur setja oft punkt-
inn yfir i-ið á heildarútlitinu. 

„ Stoðkerfislausnir henta þeim 
sem eru með verki og einkenni frá 
stoðkerfinu“ segir Sólveig María 
Sigurbjörnsdóttir sjúkraþjálfari í 
Heilsuborg. „Þegar við tölum um 
stoðkerfið þá eigum við helst við 
vöðva, bein og liði. Sólveig vill meina 
að þeir sem sæki námskeiðið séu 
fyrst og fremst þeir sem vilja læra 
á sjálfan sig þ.e. hvaða æfingar þeir 
geti gert og hvaða ekki. „Flestir 
sem koma á námskeiðið eiga það 
sameiginlegt að vera með liðverki 
eða slit og þá helst í hnjám og 
öxlum. Einnig eru talsvert margir 
með bakverki.“

„Þjálfunin felst í að bæta líkamsstöðu 
hvers og eins og gera alla meðvitaða 
um sína líkamsbeitingu“ segir Sólveig. 
Tilgangurinn er að líða betur og minnka 
verki. Mörgum finnst námskeiðið gott 
sem grunnur að annarri hreyfingu 
en svo eru líka þeir sem fara á 
framhaldsnámskeið og vilja bæta sitt 
líkamsform. “

„Árangur þeirra sem hafa sótt 
námskeiðið felst að mestu í aukinni 
líkamsvitund og auknum styrk og 
að þeir hafa lært að gera æfingar 
sem henta þeim. Þeir vita þá hvað 
ber að varast og hvaða æfingar gera 
þeim gott“ segir Sólveig að lokum. 
Hún hvetur þá sem hafa áhuga á 
námskeiðinu að hafa samband við 
Heilsuborg, en nýtt námskeið hefst 
eftir helgina. 

Minni verkir og 
aukin líkamsvitund

Sólveig María Sigurbjörnsdóttir, sjúkraþjálfari í Heilsuborg

– Stoðkerfislausnir er námskeið sem hefst 13. maí n.k. í Heilsuborg



Crosley útvarp
VERÐ 33.500,-

Hnöttur 
VERÐ 19.900,-

Loftbelgur rauður
VERÐ  9.900,-

Þvottabjörn kragi lítill 
VERÐ 9.900,-

Svartur hnöttur
VERÐ 7.800,-

Stjörnutaska
VERÐ 14.900,-

Heili
VERÐ 15.900,-

Kanínuljós
VERÐ 7.800,-

Crosely plötuspilari 
VERÐ 49.900,-

Ugluljós
VERÐ 7.800,-

Skúta
VERÐ 34.900,-

Verslun: Innst í Dalbrekku ofan við Nýbýlaveg  /  Sími:  519 6699  /  Vefverslun: www.myconceptstore.is   
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HELGAR MATURINN

Hvern faðmaðir þú síð-
ast?  Litlu systur mína, hana 
Ósk, þegar við hittumst í 
stúdíói hjá 365 miðlum til 
að vinna þáttinn okkar sem 
er á laugardagsmorgnum á 
FM957.

En kysstir?  Kyssti meira og 
minna alla fjölskylduna bless 
í morgun þegar ég fór í vinn-
una. Passa mig alltaf á því 
að kyssa bless.

Hver kom þér síðast á 
óvart og hvernig?  Pabbi 
í bústað um síðustu helgi, 
hann byrjaði að syngja fyrir-
varalaust eitthvað lag sem 
enginn þekkti og stórfjöl-
skyldan gat ekki annað en 
hlegið.

Hvaða galla í eigin fari 
ertu búinn að umbera 
allt of lengi?  Aukakíló-
in, þau fara og koma jafn-
óðum aftur. Þarf að ná stöð-
ugleika eins og mínir menn í 
Liverpool.

Ertu hörundsár?  Hef verið 
það í gegnum tíðina en er 
að skána, batnandi manni… 

Dansarðu þegar enginn 
sér til?  Nei, ég dansa bara 
þegar einhver sér til.

Hvenær gerðirðu 
þig síðast að fífli og 
 hvernig?  Var í  símanum 
í vinnunni að ræða alvar-
legt mál við einn kúnna, 
sat framar lega á skrifborðs-
stólnum og flaug á hausinn 
með tilheyrandi látum  þannig 
að allir á skrifstofunni lágu 
úr hlátri en ég náði að halda 
andlitinu og klára símtalið.

Hringirðu stundum í 
vælubílinn?  Alltof oft, eitt 
áramótaheitið var að minnka 
tuðið.

Ferðu hjá þér þegar þú 
hittir fræga eða heils-
arðu þeim?  Það er mis-
munandi, fer rosa mikið eftir 
því hver það er og  hvernig 
maður er  stemmdur. Hitti 
Viggo Morthensen einu sinni 
óvænt inni á bar þegar 
LOTR-myndirnar voru hvað 
vinsælastar og varð svo 
hverft við að ég talaði bara 
eitthvað álfamál við hann.

Hvað ætlarðu alls ekki 
að gera um helgina?  
Láta mér leiðast. Því um 
helgina verð ég í útsendingu 
frá 10-13 á laugardaginn og 
svo ætla ég að koma stóru 
systur minni á óvart með 
dekri og skemmtilegri óvissu-
ferð fram á kvöld. 

NAFN?  KRISTJÁN INGI GUNN-
ARSSON 
ALDUR?  32 ÁRA
STARF?  MARKAÐSRÁÐGJAFI OG 
ÚTVARPSMAÐUR

EINFALDUR BANANA-SMOOTHIE 
MEÐ FERSKUM BLÁBERJUM OG GRANATEPLUM
3-4 bananar
½ bolli frosin bláber
½ bolli vatn
1 tsk. gróft hnetusmjör
Setjið vatn í blandara, banana, bláber og hnetusmjör og 
blandið saman. Hellið drykknum í glas, einnig er gaman 
að nýta gamlar glerkrukkur.
Það getur verið skemmtilegt að bæta ofaná drykkinn 
t.d. ferskum berjum, bananabitum eða granatepli, 
einnig bætti ég nokkrum möndlum út í drykkinn 
sem mér finnst ómissandi. Yfir drykkinn er upplagt 
að strá chia-fræjum til að gera hann enn hollari! 
www.helgagabriela.com

Einfaldur bananahristingur 
með ferskum berjum

Helga Gabríela Sigurðar-
dóttir hefur einstaklega 
mikinn áhuga á mat og 

matargerð af öllum toga. 
Hún byrjar daginn á hollum 
hristing og deilir hér einum 

dásamlegum.  

Nýr iMac 
„Draumur í námi og leik“

21,5”  verð frá 239.900
áður frá 259.900

27”  verð frá 339.900
áður frá 359.900

iPhone 5
Verð frá 114.990

áður frá 124 .900

1000 kr. símnotkun á mánuði í 12 mánuði hjá NOVA fylgir.

Verðlækkun, ójá

istore.is 566 8000

Full búð af 
alls konar 

aukahlutum 
á góðu verði.

MacBook Air
verð frá 169.900
áður frá 174.900
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Við viljum að þú brosir þegar þú kemur til okkar. Þess vegna bjóðum við góð verð, ljúft viðmót og faglega þjónustu. 
Að auki renna 1000 kr. af hverju seldu tæki í styrktarsjóð sem úthlutar hreyfihömluðum börnum iPad í hverjum mánuði.

MacBook Pro
verð frá 194.900
áður frá 219.900

Apple TV
verð 21.900
áður frá 22.900





Nýtt 
app

Nýtt 
app

Farðu á visir.is/utvapp eða skannaðu QR kóðann 
og sæktu Útvappið fyrir iOS eða Android.

Nú hafa 10.000 manns sótt Útvappið í símann sinn! Komdu í hópinn 
og hlustaðu á FM957, Bylgjuna og X977 hvar og hvenær sem er.

Við erum komin í 10.000 síma
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Frábært úrval af fatnaði og 
fylgihlutum fyrir mótorhjólafólk, 
hjálmar, skór, hanskar, olíur og margt 
fleira í úrvali.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

SSANGYONG Kyron. Árgerð 2009, 
ekinn 92 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.690.000. Rnr.410038.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Netbílar er nú þegar orðin ein 
vinsælasta bílasalan í bænum. Beinið 
viðskiptunum til okkar það mun 
reynast yður happa drjúgt. Símakall 
til bílasala yðar útvegar yður fullar 
Upplýsingar.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

TOYOTA Hilux double cab sr d/c,. 
Árgerð 2005, ekinn 101 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. 33” dekk, plasthús, krókur. Verð 
2.890.000. Rnr.323212.

MMC Pajero did. Árgerð 2002, ekinn 
225 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.690.000. Nýskoðaður. Rnr.322504.

FORD MONDEO GHIA10/2006, ek. 95 
Þ.KM, bensín, sjálfsk, leður, topplúga. 
Verð 1.490 þús. - áhv. 1.230.þús. 
Rnr.192819.

BMW 645 CI MATT Árg. ‚04, ek. 89 
Þ.KM, bensín, sjálfsk, Nýyfirfarinn 
í toppstandi. Verð 6.990.000. 
Rnr.283756.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

KIA Sorento ex classic 140hö. 
Árgerð 2006, ekinn 143 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.390.000. 
Rnr.990308. Staðgreiðsluverð kr: 
2.100.000,-

TOYOTA Urban cruiser gx 4wd dísel. 
Árgerð 2010, ekinn 21 Þ.KM, dísel, 
6 gírar. Verð 3.190.000. Rnr.160630. 
Staðgreiðsluverð kr: 2.890.000,-

TOYOTA Avensis wagon sol . 
Árgerð 2011, ekinn 30 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.990.000. 
Rnr.160593. Staðgreiðsluverð kr: 
3.690.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

NÝ COLEMAN CHEYENNE 10 FET, 
Ný fellihýsi, Truma miðstöð, 220V, 
ísskápur ofl, 2 ára ábyrgð, Frábært 
verð aðeins frá 1.999þ.kr, ATH aðeins 
5stk eftir, Komdu og skoðaðu,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

Mikið úrval af húsbílum, 
hjólhýsum, fellihýsum og 

tjaldvögnum. Vantar allar gerðir 
af ferðavögnum á planið hjá 

okkur. Kaupum uppítökuvagna 
allt að 500 þús ef keypt er í 

gegnum okkur.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

 Bílar til sölu

VW Polo árg ‚00. 5 gíra, 5 dyra, 
rafmagn í rúðum. Skoðaður ‚14. Gott 
eintak. Ásett verð 390 þús. Uppl. í s. 
896 3044 Jóhannes.

Nærri 50% lægra verð. Nissan Leaf 
frá Kr. 2.995.000 heimkomið með 
öllu. Prufukeyrðu hann! Útvegum 
nýja og nýlega bíla frá öllum helstu 
framleiðendum, sýningarbíla, 
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar, 
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín 
og Díselbílar. Höfum selt hundruði bíla 
til Íslands. www.islandus.is S. 5522000.

 Bílar óskast

KAUPI BILAÐA BÍLA
Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar á 
ca. 30 - 300 þús. S. 896 6744.

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 
615 1815 eða sendu sms.

 Húsbílar

EINN MEÐ ÖLLU
Þessi glæsilega græja til sölu Ford 
F 350 King Ranch með loftpúðum 
árgerð 2008 ekinn 50. Þ. km. Ásamt 
camper Travel Lite 900 SL árgerð 2012 
með útdraganlegri hlið 2 markísum 
og öllum þeim flottasta búnaði sem 
í boði er. Verð 10 millj. Uppl. í s. 
6601305.

 Reiðhjól

Gerum við allar gerir 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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Fellihýsi

 Pallhýsi

Til sölu nokkur notuð Pallhýsi sem 
passa á Ameríska og japanska 
Pallbíla. Uppl. í s. 517 5200 Pkarlsson 
ehf. Ögurhvarfi 2, Kópavogi www.
pkarlsson.is

 Bátar

SPORTBÁTUR TIL SÖLU
Quicksilver 470 árg. ‚06. Mercury 90 
he árg. ‚06 keyrður 120 klst. Góður 
dr.vagn og tvær yfirbreiðslur fylgja 
með. Bátur í toppstandi !! Verð 2,6 m. 
863 0151, 863 0152.

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

EÐAL PARTAR
Eigum varahluti í margar tegundir 
af Mercedes Benz og marga fleiri 
bíla. Kaupum bíla til uppgerðar og 
niðurrifs. Opið frá kl. 10-18 virka daga. 
Auðbrekka 4 (bakvið) S. 555 1159.

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló, 
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar. 
Óska eftir Toyotu Yaris til viðgerðar 
eða niðurrifs. S. 892 7852

Eigum varahluti í þessa bíla. Kaupum 
bíla í niðurrif. Toyota 96-07, Subaru 
95-05, Nissan 96-04, Mitsubishi 96-02, 
Ford 98-07, Mazda 323 95-99. Kia 
Sportage 97-02, Peugeot 96-01. Opið 
á laugardögum 10-16. Bílar og Partar, 
Iðavellir 9c, 230 Reykjanesbæ 421-
7979 www.bilarogpartar.is

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í 
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía 
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W 
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno 
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 5675040-
7785040.

 Viðgerðir

REIÐHJÓLA OG 
SLÁTTUVÉLAÞJÓNUSTAN - 

 ENGINN BIÐTÍMI !
Tek við öllum gerðum af reiðhjólum, 
og sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla 
viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

GAUI PÍP
Getur bætt við sig verkefnum 
endurlagnir, viðgerðir, skólp, dren, 
snjóbræðsla. Uppl. s. 821 5789

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

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir 
og vanir menn.

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Bókhald

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

SKATTFRAMTAL 2013
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 / 897-
1877. www.fob.is.

 Garðyrkja

Mold til sölu. Heimkeyrð. Nánari 
upplýsingar í síma 843 0904.

ÓDÝR GARÐSLÁTTUR
Ódýr og mjög vandaður garðsláttur 
fyrir húsfélög og einstaklinga. Engi 
ehf, sími 615-1605

ER ÖSPIN TIL AMA ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Málarar

MÁLARAMEISTARI
Geri tilboð í allt sem tengist 
málningarvinnu og sandsparsli. 
Heiðarleiki, fagmennska og 
sanngjarnt verð. Hilmar S: 851-1960. 
hilmarmichaelsig@gmail.com

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

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

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

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

MÁLARAMEISTARI
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. 
Fáðu tilboð þér að kostnaðalausu . 
TréogMálun ehf. Kristján 692 5735.

 Búslóðaflutningar

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

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

skemmtanir

til sölu
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smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Húsaviðhald

MÚRVIÐHALD SÍMI 770 
4520 HÚSAVIÐHALD - 

NÝBYGGINGAR
Allar múrviðgerðir - steining 

- múrar - 
áratuga reynsla. 

Smiðir - málarar - háþrýstiþvottur 
- píparar.

Netfang: murvinna@gmail.com

Parket og sólpallaslípun um allt 
land.20 ára reynsla og þjónusta. 
Hágæða efni eins og Junckers 
og Bona. www.parketmeistarinn.
is 7728100. Geymið auglysinguna.
Smíðum gólfefnalista eftir máli.

Parket og sólpallaslípun um allt 
land. Alltaf besta verðið. www.
parketmeistarinn.is 7728100.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

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

 Önnur þjónusta

ÞARFNAST BÍLAPLANIÐ 
ÞRIFA EÐA VIÐHALDS?
Við bjóðum upp á eftirfarandi: 

Götusópun 
Gangstéttarsópun 

Þvott á götum, bílastæðum og 
gangstéttum Málun og merkingar 

á bílastæðum 
Malbiks- og kantsteinaviðgerðir 
Grasslátt og umhverfishreinsun

Allar nánari upplýsingar 
veita ráðgjafar Íslenska 

Gámafélagsins. www.gamur.is 
S: 577 5757 eða 
gamur@gamur.is

 Nudd

Klassískt slökunarnudd rvk 101, s: 841 
6795 Júlija.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

RAFVIRKJAR S. 618 2610
Tökum að okkur alla almenna 
raflagnavinnu, nýlagnir og töflusmíðar. 
Eignaverk löggiltir rafverktakar.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Eigum til á lager lok í stærðum, 
217x217, 217x235, 235x235, 217x174, 
8 hyrndlok á Unaðskel og Blómaskel 
frá Trefjum. Lokin þola 1000 kg 
jafnarðarþunga af snjó. Sterkustu 
lokin á markaðinum í dag. Litir: Brúnt 
eða Grátt. www.Heitirpottar.is Sími 
777 2000.

Ungnautakjöt beint frá býli. Hakk, 
gúllas, snitsel og steikur. 1850.-kr/kg 
www.myranaut.is s. 868 7204.

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.

 Sjónvarp

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

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18, Kringlan - 

3. hæð ( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPUM GULL
og aðra eðalmálma gegn 

framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 ( við 
Austurvöll ), Verið velkomin

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg & www.lifsstill.is

 Nudd

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði óskast

Tveir reglusamir einstaklingar sem 
eru í vinnu óska eftir íbúð til leigu. 
Greiðslugeta 100-140 þús. Reglusemi 
og skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í 
s. 844 6547.

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2. 
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný 
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og 
vaktað. S: 564-6500.

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

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

 Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

20 - 50 fm vel staðsettar 
skrifstofur eða skrifstofuhæðir 

3 - 400 fm með glæsilegu útsýni, 
fjölmörg bílastæði, greið aðkoma 
að húsnæðinu, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri. 

Möguleiki á að leigja stakar 
skrifstofur eða heila hæð.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Sverrir í s. 661-7000

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
150 - 750 fm húsnæði sem hægt 

er að nýta sem lagerhúsnæði, 
fyrir léttan iðnað eða verkstæði. 

Öflugt loftræstikerfi, niðurföll 
með olíugildrum, stórar 

innkeyrsludyr, allt að 4 metra 
lofthæð, greið aðkoma að 

húsnæðinu, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari upplýsingar veitir 

Sverrir í s. 661-7000

ATVINNA

 Atvinna í boði

KVÖLD- OG HELGARVINNA.
Við leitum að öflugu og 

skemmtilegu fólki til úthringinga. 
Fjölbreytt verkefni, tímakaup og 
bónusar. Lágmarksaldur 18 ára.
Hringið í síma 776-7400 eða 

sendið mail á 
kvoldvinna@simstodin.is

Óskum eftir fólki í úthringistarf á 
kvöldin. Góðir tekjumöguleikar fyrir 
réttan aðila. Hentar vel sem aukastarf. 
Uppl. gefur Ágúst í 770-2277 eða 
agust@tmi.is

SKALLI ÖGURHVARFI
Óska eftir starfsfólki í afgreiðslu og 
eldhús. Uppl á staðnum.

VERSLUNIN KVOSIN, 
INGÓLFSTORGI.
óskar eftir framtíðar 

starfsmönnum í hlutastörf í 
kaffihúsi og verslun. Reynsla úr 
bakaríi er kostur fyrir kaffihúsið. 
Viðkomandi verður að vera 18 
ára eða eldri, reyklaus og með 

mikla þjónustulund.
Áhugasamir sendið uppl. og 

ferilsskrá á netfangið 
telma@kvosin.is

Framtíðarstarf. Heildsala óskar eftir 
starfskrafti í 70% vinnu. Umsóknir og 
upplýsingar sendist til thjonusta@365.
is merkt „heildsala”

Meiraprófs bílstjóri óskast. Uppl. s. 
898 6565.

 Viðskiptatækifæri

REKSTUR Á 
HEILDSÖLUBAKARÍ TIL 

SÖLU.
Áhugasamir sendi fyrirspurn á 
kaffigardur@hotmail.com

TILKYNNINGAR
 Einkamál

SPJALLDÖMUR 908 5500
Ertu einmanna? 
Langar þig til þess að tala við 
símadömu. 
Opið þegar þér hentar, hlökkum til að 
heyra í þér.

tilkynningar

flóamarkaður
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BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
er hér með auglýst tillaga að breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík.

Austurhöfn TRH, skilti.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Austurhafnar vegna 
breyttrar staðsetningu skiltis við Hörpu. Í breytingunni 
felst að byggingareitur fyrir skilti er færður til austurs, 
að gatnamótum Faxagötu og Sæbrautar, þar sem skilti 
stendur nú og skilmálum breytt.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar 
að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 
16:15, frá 10. maí 2013 til og með 25. júní 2013. Einnig 
má sjá tillöguna á heimasíðunni, www.skipbygg.
is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 
hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og 
athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega til 
skipulagsfulltrúa, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík 
eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 
25. júní 2013. Vinsamlegast notið uppgefið netfang 
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 10. maí 2013
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umverfis- og skipulagssvið 

www.gardabaer.is
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Ásmundur var náttúrulega fyrst 
og fremst einstaklega góður sögu-
maður,“ útskýrir Elísabet Þórisdóttir, 
verkefnastjóri Ásmundarsafns, spurð 
hvers vegna sýningin sem opnuð 
 verður í Ásmundarsafni á morgun 
klukkan 16 beri heitið Sagna brunnur. 
„Í  mörgum verkanna segir hann 
alveg heila sögu og þó að hann hafi 
sjálfur sagt að oftast fyndist honum 
best að þurfa ekki að skíra verkin þá 
sem betur fer gerði hann það og það 
 hjálpar okkur að  nálgast það sem hann 
var að hugsa.“

Á sýningunni eru tuttugu og fjögur 
verk og er efniviðurinn sóttur í þjóð-
sögur, goðafræði og jafnvel í Biblíuna. 
„Síðan er líka gaman að segja frá því 
að meðal verkanna á sýningunni er 
Hafmeyjan frá 1922, sem Ásmundur 

hlaut silfurverðlaun fyrir í skólanum 
hjá Miller. Við eigum reyndar ekki 
upprunalegu útgáfuna, sem var úr 
marmara, en við fengum gifsafsteypu 
af henni,“ segir Elísabet. „Mörg verk-
anna á sýningunni eru verk sem fólk 
þekkir vel, eins og Fýkur yfir hæðir 
sem er eitt af hans þekktustu  verkum.“ 

Sýningin er liður í því að minnast 
afmælis safnsins, en í vor eru þrjá-
tíu ár síðan það var formlega opnað. 
Auk þess hefði Ásmundur orðið 120 
ára þann 20. maí svo það er tvöfalt til-
efni til fagnaðar. Ýmsar uppákomur 
eru fyrirhugaðar, meðal annars mun 
 Þorbjörg Gunnarsdóttir safnfræð-
ingur ganga með gestum um garðinn 
2. júní og segja frá verkum  Ásmundar, 
auk þess sem farið verður í sam-
starfi við Kynnisferðir í rútuferð og 

 skoðuð þau verk Ásmundar sem eru 
vítt og breitt um borgina. Í september 
verða síðan heimsmanninum Ásmundi 
Sveinssyni gerð skil og dagskráin mun 
halda áfram fram á vetur, að sögn 
Elísabetar. „Það er svo margt sem 
væri gaman að vekja athygli á. Hann 
stundaði til dæmis kennslu lengi og 
margir af okkar helstu listamönnum 
lærðu hjá honum, auk þess sem hann 
var náttúrulega upphafsmaður listar á 
almenningsfæri.“

Elísabet segir þó bestu afmælis-
gjöfina vera þá að nú standi yfir 
endur bætur og viðgerðir á safninu. 
„Þó að þessar framkvæmdir fari 
varla fram hjá neinum mundu  þessar 
umfangsmiklu endurbætur eflaust 
gleðja listamanninn, en þeim verður 
lokið í júní.“   fridrikab@frettabladid.is

Efniviðurinn sóttur í 
þjóðsögur og goðafræði
Ásmundur Sveinsson myndhöggvari hefði orðið 120 ára þann 20. maí og í vor eru þrjátíu 
ár síðan Ásmundarsafn í Sigtúni var formlega opnað. Af því tilefni verður röð viðburða 
sem tengjast Ásmundi á árinu og liður í því er opnun sýningarinnar Sagnabrunnur.

TVÖFALT AFMÆLI  Ásmundarsafn hefur formlega starfað í 30 ár og 120 ár eru síðan Ásmundur fæddist. Elísabet Þórisdóttir verkefnastjóri 
stendur ásamt öðrum fyrir ýmsum viðburðum í tilefni tímamótanna. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Fjölbreytt úrval legsteina
Frí áletrun og uppsetning

Sjá nánar á granithollin.is sími 555 38 88 
Bæjarhrauni 26 (á móti Fjarðarkaupum)

Bæjarhrauni 26 - 220 Hafnarfirði
www.granithollin.is 

Sími 555 38 88 

Sjá nána
Bæjarh

Bæja

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför

SIGURÐAR KONRÁÐS HAUKSSONAR
Hálsaseli 11.

Sérstakar þakkir til starfsfólks líknardeildar 
LSH í Kópavogi, hjúkrunarþjónustu Karítasar 
og starfsfólks 11-B á Hringbraut.

 
                              Björk Helgadóttir
Arna Björk Sigurðardóttir Aron Morthens
Magnús Haukur Sigurðarson
Þorsteinn Hauksson
Hrafnhildur Hauksdóttir
Vala Hauksdóttir
og aðrir aðstandendur.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu okkur 
stuðning og samúð við andlát og útför föður 

okkar, tengdaföður og afa,

GÍSLA HALLDÓRSSONAR 
í Króki.

Guð geymi ykkur öll.

Lilja María Gísladóttir  Páll Óskarsson
Ingvar Hreinn Gíslason  Lynn Ann Gíslason
og barnabörn.

MERKISATBURÐIR 10. MAÍ
1503 Kristófer Kólumbus uppgötvar Cayman-eyjar og nefnir 
þær Las Tortugas eftir sæskjaldbökum sem hann sér þar.
1796 Napoléon Bonaparte vinnur sigur í orrustunni við Lodi.
1835 Borgin Melbourne, höfuðborg ástralska fylkisins Victoria, 
er stofnuð.
1933 Í Þýskalandi standa 
nasistar fyrir bóka-
brennum í þeim tilgangi 
að útrýma óæskilegum 
ritverkum.
1940 Seinni heimsstyrj-
öldin: Breskt herlið 
gengur á land í Reykja-
vík.

Um helgina gefst síðasta tækifærið til að sjá sýninguna Orðin, 
tíminn og blámi vatnsins sem nú stendur yfir í Listasafni ASÍ og 
samanstendur af verkum Kristínar Jónsdóttur frá Munkaþverá.

Á sýningunni eru verk frá árunum 1984-2013 sem sýna ýmsar 
hliðar á listsköpun Kristínar; verk unnin úr þæfðri ull með hand-
skrifuðum texta, verk máluð á plexígler og vatnslitamyndir unnar 
á pappír. 

Kristín hefur verið brautryðjandi hvað varðar þæfingu ullar til 
notkunar í myndverkum og hefur vakið athygli fyrir efnisnotkun. 
Í nýrri verkum sínum stillir hún saman ull og plexígleri eða notar 
plexígler sem uppistöðu. 

Þessi verk eiga það sameiginlegt að fjalla um orð og vatn, 
tíma og hverfulleika. Þau samþætta veflist og ritlist og vísa jafnt 
til bókmenntaarfs og náttúru Íslands. Sýningin er í öllu húsinu.

Síðasta sýningarhelgi 
í Listasafni ASÍ

Sama dag og breskt herlið 
gekk á land í Reykjavík tók 
Winston Churchill flotaforingi 
við forsætisráðherraembætti 
Bretlands. Neville Chamberlain 
hafði sagt af sér sem forsætis-
ráðherra þann sama dag.

Chamberlain hafði undirritað 
samkomulag við Adolf Hitler 
árið 1938 og hafði í framhaldi 
af því uppi stór orð um að þetta 
samkomulag myndi tryggja 
„frið á okkar tímum“.

Allar friðarvonir hrundu 
þegar Þjóðverjar réðust inn í 
Pólland 1. september árið 1939 
og fljótlega varð ljóst að Cham-
berlain réð illa við það verkefni 

að vera forsætisráðherra Breta 
á ófriðartímum. Chamberlain 
missti stuðning félaga sinna 
í Íhaldsflokknum í apríl árið 
1940, strax og ljóst varð að 
Bretum myndi ekki takast að 
koma í veg fyrir að Þjóðverjar 
réðust inn í Noreg.

Þegar Þjóðverjar réðust svo 
inn í Holland og Belgíu 10. 
maí sama ár samþykkti breska 
þingið vantraust á Chamberlain. 
Hann sagði af sér og Churchill 
var fenginn til þess að taka við. 

Þremur dögum síðar hélt 
Churchill sína fyrstu þingræðu 
og sagðist þá hafa „ekkert að 
bjóða nema blóð, svita og tár.“

ÞETTA GERÐIST 10. MAÍ 1940

Churchill verður forsætisráðherra Breta

1941 Rudolf Hess flýgur frá 
Þýskalandi til Skotlands til að 
eiga frumkvæði að samningavið-
ræðum en er tekinn höndum þar.
1949 Bonn verður höfuðborg 
Vestur-Þýskalands.
1981 François Mitterrand ver 
kjörinn forseti Frakklands.
1994 Nelson Mandela v erður 
forseti Suður-Afríku, fyrstur 
þeldökkra manna.
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BENQ 22” VA LED GW2255
 Tegund: VA LED tölvuskjár
 Upplausn: 1920x1080p — Full HD
 Skerpa: 20.000.000:1 Dynamic Contrast
 Svartími: 6ms GTG
 Senseye 3 Myndtækni
 Tengi: VGA og DVI

BENQ 24” LED GL2450
 Tegund: LED tölvuskjár
 Upplausn: 1920x1080p — Full HD
 Skerpa: 12.000.000:1 Dynamic Contrast
 Svartími: 5ms GTG
 Senseye 3 Myndtækni
 Tengi: VGA og DVI

BENQ 27” VA LED GW2750HE
 Tegund: VA LED tölvuskjár
 Upplausn: 1920x1080p — Full HD
 Skerpa: 20.000.000:1 Dynamic Contrast
 Svartími: 4ms GTG
 Senseye 3 Myndtækni
 Tengi: VGA, HDMI, DVI, heyrnartól og Audio Line-in
 Innbyggðir 2x2W hátalarar

BENQ 22” VA LNQ 22” VA L2” VQ 22N ED GW2255225GW2D BENQ 24” LQENB Q 2 LEED GL2450D GL2LDD GL24

NÝTT SJÓNVARPS-
MERKI Í BT

24.999 29.999 49.999

HAIER 32” LED C800H
 1366x768 — HD Ready
 4.000.000:1 Dynamic Contrast
 100Hz endurnýjunartíðni
 DVB-T og DVB-C sjónvarpsmóttakarar
 2xHDMI, SCART, Optical, USB, VGA, heyrnartól
 USB afspilun á myndböndum, tónlist og ljósmyndum

HAIER 39” LED C800HF
 1920x1080p — Full HD
 4.000.000:1 Dynamic Contrast
 200Hz endurnýjunartíðni
 DVB-T og DVB-C sjónvarpsmóttakarar
 2xHDMI, SCART, USB, VGA
 USB afspilun á myndböndum, tónlist og ljósmyndum

HAIER 50” LED C800HF
 1920x1080p — Full HD
 4.000.000:1 Dynamic Contrast
 200Hz endurnýjunartíðni
 DVB-T og DVB-C sjónvarpsmóttakarar
 2xHDMI, SCART, USB, VGA
 USB afspilun á myndböndum, tónlist og ljósmyndum

HHAAIER 39” LI R L” EED C800HFC8D 80

HAIER 50” LR 50ER 50” ED C800HF00

79.900

109.900

179.900

GOGROOVE FLEXSMART X3 
BLUETOOTH FM SENDIR

 FM sendir með hreyfanlegum háls og Bluetooth
 Tengist við snjallsíma eða önnur tæki með Bluetooth
 Bluetooth A2DP tækni — ótrúleg hljómgæði
 3.5mm Jack Aux-In fyrir tæki sem eru ekki með Bluetooth
 Virkar sem handfrjáls búnaður með hljóðnema
 USB tengi til að hlaða önnur tæki
 Auto Scan finnur bestu FM stöðina

9.999

GOGROOVE FLEXSMART SP3 
FM SENDIR

 FM sendir með hreyfanlegum hálsi
 3.5mm Jack Aux-In
 Vagga sem passar fyrir flestar gerðir af iPod spilurum 
og snjallsímum: iPhone 4/4S/5, iPod Touch, iPod Classic, 
Galaxy Nexus/S3/S2/Ace/Y, HTC One X/S/V og fleiri

 2xUSB tengi til að hlaða
 Stöðvaminni fyrir 4 FM rásir
 Virkar sem handfrjáls búnaður með hljóðnema

5.999

GÆÐI
NÝJUNGAR
HÖNNUN

SALA
ÞJÓNUSTA
ÁBYRGÐ

Haier: The #1 Global Major 
Appliances Brand For 4th 
Consecutive Year.
Euromonitor International.

inspired living
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BAKÞANKAR 
STÍGS
HELGASONAR

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

MYNDASÖGUR KROSSGÁTA

SKÁK
Gunnar Björnsson

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

LÁRÉTT 2. samtök, 6. frá, 8. kæla, 9. 
tangi, 11. gjaldmiðill, 12. glans, 14. 
loðmý, 16. tveir eins, 17. fugl, 18. eyrir, 
20. tveir eins, 21. könnun.

LÓÐRÉTT 1. fjörugróður, 3. golfáhald, 
4. inúíti, 5. skip, 7. hræðsla, 10. tala, 
13. fiskur, 15. mismunandi, 16. skaði, 
19. holskrúfa.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. stef, 6. af, 8. ísa, 9. nes, 
11. kr, 12. gljái, 14. mölmý, 16. tt, 17. 
lóm, 18. aur, 20. ii, 21. próf. 

LÓÐRÉTT: 1. þang, 3. tí, 4. eskimói, 
5. far, 7. felmtur, 10. sjö, 13. áll, 15. 
ýmis, 16. tap, 19. ró.

Sjitt!

Ósjálfráð 
viðbrögð? 

Hvað segirðu 
við Kamillu?

Að mig vanti 
ósjálfráð 

viðbrögð... og að 
strætó klessti 

á mig!

Ertu búin að 
kanna þennan stað 

nægilega vel?

Frístundaheimili 

og húðflúrstofa 

Kalla kuta

Barnablús –
spakmæli

Ein mynd 
segir meira 

en þúsund orð.

Skamm skamm skamm skamm skamm skamm skamm skamm skamm 

skamm skamm skamm skamm skamm skamm skamm skamm skamm 

skamm skamm skamm skamm skamm skamm skamm skamm skamm 

skamm skamm skamm skamm skamm 

skamm skamm skamm skamm 

skamm skamm skamm 

skamm skamm ......

1 4 2 8 9 3 6 5 7
5 3 8 6 1 7 4 2 9
6 7 9 2 4 5 8 1 3
7 8 4 5 6 9 1 3 2
3 6 1 4 7 2 5 9 8
2 9 5 1 3 8 7 4 6
4 1 7 3 2 6 9 8 5
8 2 6 9 5 4 3 7 1
9 5 3 7 8 1 2 6 4

1 9 5 4 2 6 8 3 7
2 3 4 5 7 8 1 9 6
6 7 8 1 9 3 2 4 5
9 8 7 6 5 2 3 1 4
4 6 1 7 3 9 5 2 8
3 5 2 8 4 1 6 7 9
5 1 3 9 6 4 7 8 2
7 2 9 3 8 5 4 6 1
8 4 6 2 1 7 9 5 3

3 7 9 5 8 2 6 4 1
2 6 4 7 9 1 5 3 8
8 1 5 3 4 6 2 9 7
4 2 7 6 5 8 3 1 9
5 8 3 4 1 9 7 6 2
6 9 1 2 7 3 8 5 4
7 3 6 9 2 4 1 8 5
9 5 8 1 6 7 4 2 3
1 4 2 8 3 5 9 7 6

2 9 8 3 6 1 5 7 4
7 5 1 8 2 4 9 6 3
3 6 4 5 7 9 1 8 2
9 1 6 4 3 7 2 5 8
4 7 2 6 8 5 3 1 9
5 8 3 9 1 2 6 4 7
6 2 9 1 4 8 7 3 5
8 3 5 7 9 6 4 2 1
1 4 7 2 5 3 8 9 6

3 4 9 8 7 1 6 5 2
5 7 8 6 4 2 9 3 1
1 2 6 9 3 5 7 4 8
6 8 3 1 9 4 5 2 7
2 5 4 3 6 7 1 8 9
7 9 1 2 5 8 3 6 4
4 3 2 7 1 6 8 9 5
8 6 7 5 2 9 4 1 3
9 1 5 4 8 3 2 7 6

4 2 5 1 3 9 6 7 8
6 8 3 7 2 4 9 1 5
7 9 1 5 6 8 2 4 3
9 6 8 2 4 5 1 3 7
1 3 2 6 8 7 5 9 4
5 4 7 9 1 3 8 6 2
8 5 4 3 9 6 7 2 1
2 7 9 4 5 1 3 8 6
3 1 6 8 7 2 4 5 9

SUDOKU

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 
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta 
tölublaði Fréttablaðsins.

LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

Dagur Arngrímsson tekur þátt í 
EM einstaklinga ásamt Guðmundi 
Kjartanssyni. Stöðumynd dagsins 
er úr skák hans gegn Suba á móti í 
Rúmeníu í fyrra. 

Dagur liggur undir árásum og 
riddarinn á a5 er ofan í. Dagur lét 
það sem vind um eyru þjóta og lék 
24. –f4 sem hótar 25.-f3+ og eftir 25. 
exf4 Rf5 26. De5 e3+ 27.Rd5 Dxe5 
28. fxe5 exf2–  réði rúmenski ekki við 
flækjurnar og lék skákinni niður í tap.
Suba er þekktur að misjöfnu 
innanlands og margir muna það 
þegar hann svindlaði gegn Ingvari 
Ásmundssyni á ólympíuskákmótinu 
1978 þegar hann kannaðist ekki við 
eigið jafnteflisboð.
skak.is Hægt er að fylgjast með Degi 
og Guðmundi á EM einstaklinga á 
www.skak.is.

Vefsíðan Careercast hefur 
undanfarin ár lagst í ítarlega 

rannsókn á því hver séu bestu og 
verstu störf í hinum vestræna 
heimi. Á listanum eru 200 starfs-
stéttir og niðurstaðan byggir á 
fimm mælikvörðum; líkamlegum 
kröfum, vinnuumhverfi, álagi, 
launum og starfsöryggi.

HELDUR þótti mér væsa um 
mig og mína í fyrra, þegar ég 
sá að einungis fjórar stéttir af 
þeim 200 sem mynduðu listann 
voru taldar hafa það meira skítt 
en ég. Þær voru, í röð, starfs-
menn á olíuborpöllum, hermenn, 
mjólkur bændur og svo sú al-
daprasta: skógarhöggsmenn. 
Blaðamenn á dagblöðum voru 
næstir þar fyrir ofan, í sæti 196.

ÞESSI staða skánaði ekki þegar 
nýr listi fyrir árið 2013 var gef-
inn út á dögunum. Nú vermi ég 
nefnilega botnsætið ásamt koll-
egum mínum. Ekkert starf er 
verra en það sem ég sinni – að 
minnsta kosti ekkert sem sér-
fræðivefur um atvinnumál telur 
þurfa að rannsaka. Þetta fundust 
mér nokkuð napurleg tíðindi en 
hugsaði að kannski væri staðan 
önnur á Íslandi.

ANNAÐ kom í ljós í vikunni. Ný 
könnun sýnir að starfsmenn fjöl-
miðlafyrirtækja eru óánægð astir 
allra Íslendinga í starfi sínu. 
Innan við fjórðungur þeirra telur 
vinnustað sínum vel stjórnað og 
þriðjungur hugsar í sífellu um að 
skipta um vinnu.

FREGNIR af þessu tagi mundu 
nú einhvers staðar kalla á að 
stjórnendur fyrirtækjanna sem 
um ræðir væru krafðir svara við 
því hvað þeim þætti um stöðuna, 
hvort þeir áttuðu sig á ástæðum 
hennar og hvernig þeir  hygðust 
bregðast við. Það hefur hins 
vegar ekki verið gert, kannski af 
því að við fjölmiðlamenn erum 
svo brenndir af ásökunum um 
sjálfhverfu að við þorum ekki að 
kafa dýpra í málið.

EN það er svo sem ekki að 
merkja að eigendur og stjórn-
endur íslenskra fjölmiðla hafi af 
þessu óskaplegar áhyggjur. Enda 
allt eins líklegt að við séum bara 
svona kvartsár og vanþakklát; 
sjáum ofsjónum yfir mikilvægi 
okkar og kunnum ekki gott að 
meta, eða hvað? Það getur varla 
hafa verið svona ömurlegt að 
skrifa þennan pistil?

Kveðja af 
botninum



IT DOESN’T GET BIGGER THAN THIS!

DAGAR Í TOYS"R"US
10.–12. MAÍ

HITTU SVARTHÖFÐA
STAR WARS™
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Ég lít fyrst og fremst 
á mig sem ljóðskáld og 

er alltaf að yrkja.

MENNING 10. maí 2013  FÖSTUDAGUR

Skrifar um líf í skugga 
Davíðs Oddssonar
Eldhafi ð yfi r okkur er heiti smásagnasafns eft ir Dag Hjartarson. Smásagan er gott 
pólitískt form segir Dagur sem vinnur að skáldsögunni Davíð Oddsson og ég.

DAGUR 
HJARTAR SON 
 Gaf út ljóðabók 
síðastliðið haust 
en smásagna-
safn hans kom 
nýverið út. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Steinunn Marteinsdóttir opnar 
sýninguna Vættir og væntum-
þykjufólk í Listasal Mosfells-
bæjar á morgun klukkan tvö. Í 
framhaldi opnar Steinunn svo 
dyrnar á vinnustofu sinni á 
Hulduhólum í Mosfellsbæ.

„Í verkum sínum hefur 
 Steinunn gjarnan horft til fjalla 
og fugla, mýra og móa en inn í 
söng og rúnir náttúrunnar hefur 
hún gjarnan ofið óræðu lífi vætta 
sem eru ef til vill ættaðar úr 
þjóðtrú og þjóðararfi. Í nýjustu 
verkunum gætir persónulegri 
stefja en áður. Þar vilja nú fá 
að birtast endurminningar sem 
bregða á sig blæ fjarlægðar og 
erfitt er að höndla, minningar 
um staði og stundir æskunnar, 
um kært fólk úr fortíð og nútíð,“ 
segir í fréttatilkynningu.

Sýningin í Listasalnum stendur 
til 7. júní en til 8. júní á Huldu-
hólum.  -sbt

Steinunn sýnir 
á tveimur 
stöðum í einu

STEINUNN 
MARTEINS-
DÓTTIR  Hefur 
snúið sér að 
málverkinu 
í seinni tíð 
eftir að 
hafa átt 
langan 
feril í 
leirlist.

„Þetta eru þrettán smá sögur, 
meðal annars um samskipti 
kynjanna og samskipti foreldra 
og barna. Ég kem til dæmis inn 
á kynjapólitíska umræðu sem er 
svo fyrirferðarmikil um þessar 
mundir,“ segir Dagur Hjartar-
son en bókin Eldhafið yfir okkur 
kom nýverið út hjá Bjarti. Í bók-
inni eru þrettán smásögur sem 
Dagur segir að hafi verið  ritaðar 
á undan förnum tveimur árum. 
„Ég lít fyrst og fremst á mig sem 
ljóðskáld og er alltaf að yrkja. 
Smásöguna nota ég hins vegar 
sem hálfgert rannsóknarform, 
sem nýtist meðal annars mjög vel 
til að fjalla um pólitísk málefni. 
Ljóðið hentar ekki til að fjalla um 
pólitík að mínu mati en smásagan 
er gott pólitískt form eins og til 
dæmis höfundar í Suður- Ameríku 

hafa löngum nýtt sér,“ segir 
Dagur sem skrifar inn í  íslenskan 
samtíma. „Ég fjalla til dæmis um 
þá ógn sem konur búa við, að eiga 
á hættu að vera  nauðgað, en velti 
líka fyrir mér hvort að konur geti 
þráð nauðgun.“

Dagur segir dönsku skáldkon-
una Naja Marie Adit hafa verið sér 
fyrirmynd í smásagnagerðinni. 
„Ég varð fyrir miklum áhrifum 
af bók hennar Bavíani. Hún notar 
smásöguna til að kryfja mannssál-
ina og gerir það mjög vel, slær að 
mínu viti við höfundum á borð við 
Raymond Carver, sem hefur verið 
kallaður meistari formsins.“

Dagur er að ljúka námi í ritlist í 
Háskóla Íslands og hyggst sjá fyrir 
sér með kennslu næsta vetur. Hann  
vinnur um þessar mundir að skáld-
sögunni Davíð Oddsson og ég en 

Listamennirnir Vincent Chhim, Lae-
titia Gendre, Albane Duplessix og 
Isabelle Paga opna sýninguna Re – 
member – Iceland í Verksmiðjunni 
á Hjalteyri á morgun. Þau þekkja öll 
Ísland af eigin raun, þau hafa áður 
ferðast um landið, sýnt eða unnið 

hér að myndlistarverkefnum. Þau fást við kvikmyndalist, innsetningar, 
teikningar og málverk svo að fátt eitt sé nefnt. „Það er ekki gott að segja 
hvað þau eiga sammerkt, enda koma þau úr ólíkum áttum en þau fylgj-
ast þó öll vel með Íslandi úr fjarlægð og eiga  héðan (misáreiðanlegar) 
minningar sem þau leggja að nokkru leyti til grundvallar í Re – member 
– Iceland,“ segir í tilkynningu.  

Á opnuninni sem er klukkan þrjú verður einnig frumflutt gjörninga-
verk.  -sbt

Ísland úr fj arlægð
Sýningin Re–  member–  Iceland verður opnuð í 
Verksmiðjunni á Hjalteyri á morgun.

gleraugnaumgjarðir 
– einstök hönnun

fyrstu kaflarnir í henni munu birt-
ast í sýnisbók ritlistarnema, Hvísl, 
sem verður gefin út 15. maí. „Ég er 
í henni að reyna að varpa ljósi á líf 
þeirrar kynslóðar sem lifað hefur 
í þeim skugga sem verður til þegar 
sólin skín of lengi í sömu átt,“ segir 
Dagur, sem er fæddur árið 1986 
þegar Davíð Oddsson var borgar-
stjóri en hann var sem kunnugt er 
forsætisráðherra frá árinu 1991 til 
2004, þá seðlabankastjóri og loks 
ritstjóri Morgunblaðsins. „En ég 
vil ekki gefa of mikið upp um efni 
sögunnar, það kemur bara í ljós 
þegar sagan kemur út.“

 sigridur@frettabladid.is





10. maí 2013  FÖSTUDAGUR| MENNING | 26

FÖSTUDAGURHVAÐ? 
HVENÆR? 

HVAR?

Skaft ahlíð 24 | 105 Reykjavík | 512 5000 | Auglýsingar 512-5401 | visir.is

RÓLEGI ROKKARINN

HELGARBLAÐ 
FRÉTTABLAÐSINS 

Ómissandi hluti af góðri helgi

Þrátt fyrir rokkaralegt útlit er Eyþór Ingi Gunnlaugsson 
manna ólíklegastur til að rústa hótelherbergi. Hann gerir 
svo miklar kröfur til sjálfs síns að það getur staðið honum 
fyrir þrifum. Nærmynd af Eurovision-faranum. 

FRÉTTABLAÐIÐ ER HELGARBLAÐIÐ
Sjúklegt 
draumórafólk
Berglind Häsler og 
Svavar Pétur Eysteinsson 
lifa ævintýraríku lífi sem 
gengur út á það að láta 
draumana rætast, hvort 
sem um er að ræða fram-
leiðslu á grænmetis pylsum 
eða flutning til Seyðis-
fjarðar eða Barselóna. 

Tónleikar
18.00 Útskriftartónleikar 
Þuríðar Helgu Ingvarsdóttur í 
Fríkirkjunni. Hún lýkur BMus 
gráðu í fiðluleik frá Listahá-
skóla Íslands í vor. Aðgangur 
ókeypis.
20.00 Kammerhópurinn Stilla 
heldur tónleika í Bláu kirkjunni 
á Seyðisfirði þar sem íslensk 
einsöngslög og sígræn dægur-
lög fá að hljóma í nýjum bún-
ingi eða með svolitlu djassívafi.
22.00 Hljómsveitin Þokkabót 
heldur tónleika á Café Rosen-
berg. Þeir félagar munu rifja 
upp öll sín bestu lög og hugsan-
lega bæta nokkrum nýjum við. 
23.00 Tónleikar til heiðurs 
bandarísku rokksveitinni 
Guns N´Roses verða haldnir á 
Gamla Gauknum.
23.00 Dikta, Friðrik Dór og 
1860 troða upp á prófloka-
djammi á skemmtistaðnum 
Faktorý, Smiðjustíg.

Bókmenntir
17.00 Útgáfugleði tímaritr-
aðarinnar 1005 haldin á Kexi 
 Hosteli. Í ritinu eru þrjú verk 
eftir þau Hermann Stefánsson, 
Sigurbjörgu Þrastardóttur og 
Jón Hall Stefánsson.

Málþing
12.00 Hádegisumræður og 
kynningar á rannsóknum um 
málefni innflytjenda í Aðalsafni 
Borgarbókasafns.

Upplýsingar um viðburði sendist 
á hvar@frettabladid.is og einnig er 

hægt að skrá þá inni á visir.is.

Tvennir tónleikar til heiðurs bandarísku rokk-
sveitinni Guns N´Roses eru fram undan. Þeir 
fyrri verða á Gamla Gauknum í kvöld en þeir 
síðari á Græna hattinum á Akureyri annað 
kvöld. 

„Þetta leggst mjög vel í mig. Það var svo 
gaman seinast að það er bara tilhlökkun,“ segir 
gítarleikarinn Franz Gunnarsson. 
    Guns N´Roses var vígð inn í Frægðarhöll 
rokksins á síðasta ári og af því tilefni var hún 
heiðruð á Gamla Gauknum 1. febrúar við góðar 
undirtektir. Sem fyrr verða lög af plötunum 
Appetite For Destruction, Use Your Illusion 1 
og 2 og GNR Lies flutt um helgina. 
    Aðspurður hvort þeir hafi æft mikið fyrir tón-
leikana segir Franz: „Nei, þetta er eins og Guns 
N´Roses sjálfir. Við erum búnir að æfa mjög lítið 
en við æfum vel þegar við loksins náum að koma 
saman.“ 
    Auk Franz eru í heiðurshljómsveitinni söngv-
arinn Stefán Jakobsson úr Dimmu, Thiago Trinsi 
úr Seraphim, Þórhallur Stefánsson úr Lights on 
the Highway, Jón Svanur Sveinsson úr Númer 
Núll og Valdimar Kristjónsson úr Jeff Who? 
     Húsin verða opnuð klukkan 21 bæði á 
 Gauknum og Græna hattinum. Tónleikarnir 
 hefjast klukkan 23.  - fb

Hljómsveitirnar FM Belfast, Dikta, 1860, Vök, sem nýlega vann Músíktilraunir, 
og popparinn Friðrik Dór spila um helgina á próflokadjammi á skemmtistaðnum 
Faktorý. Búast má við mikilli stemningu þessi tvö kvöld. Á því fyrra stíga á svið 
Dikta, Friðrik Dór og 1860 en á því síðara halda FM Belfast og Vök uppi stemn-

ingunni. Armband á báða dagana kostar 3.000 krónur. Stakir miðar verða seldir á 
2.000 krónur við inngang á tónleikadag ef húsrúm leyfir. 

TIL HEIÐURS GUNS N´ROSES  Franz Gunnarsson og félagar 
spila vinsælustu lög Guns N´Roses um helgina.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

➜ Estranged af Use Your Illusion II er eitt af 
uppáhaldslögum Franz með Guns N Ŕoses. 

Nýju stjörnurnar
Fréttablaðið spáir í spilin í Pepsi-deild 
kvenna í fótbolta í sumar.

Tók Borgarfjörð 
fram yfir Manhattan
Árni Ólafur Jónsson sagði upp 
draumavinnunni á Manhattan og 
settist að í íslenskri sveit til að kanna 
íslenska matarmenningu.

Tilhlökkun að spila lög GNR
Tvennir tónleikar til heiðurs Guns N´Roses verða haldnir um helgina. 
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EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNIKEFLAVÍK

AKUREYRI

EMPIRE

FRÉTTABLAÐIÐ
HOLLYWOOD REPORTER

H.S. - MBL

EMPIRE

FILM

T.V. - BÍÓVEFURINN

THE GUARDIAN

MISSION TO LARS (L) 18:00

SALMA (L) 20:00

HOW TO SURVIVE A PLAGUE (L) 22:00

THE HUNT (JAGTEN) (12) 17:50, 22:10

HANNAH ARENDT (12) 17:50

IN MEMORIAM? (L) 20:00

ON THE ROAD (L) 20:00

DÁVALDURINN (16) 22:20

SLÓ Í GEGN Á ÞÝSKUM
KVIKMYNDADÖGUM

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS 
Miðasala: 412 7711 - Hverfi sgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

NEMAR, ÖRYRKJAR, ELDRI BORGARAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS! 
BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

-H.S., MBL

G.H.J., RÚV        
-H.V.A., FBL

“FÍNASTI FUGL”

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

SPENNUTRYLLIR AF BESTU GERÐ MEÐ MEISTARA 

JOHN CUSACK Í AÐALHLUTVERKI

MAMA KL. 8 - 10 16
NUMBERS STATION KL. 6 - 8   12 
EVEE IL DEADL KL. 10 14
THE CALL KL. 6 16

NUMBERS STATION  KL. 8  16
STAR TREK KL. 5 - 8 - 10.45  12
STAR TREK LÚXUS  KL. 5 - 8 - 10.45  12
MAMA KL. 8 - 10.15  16
EVIL DEAD  KL. 8 - 10.10  18
LATIBÆR KL. 4 L
SCARY MOVIE KL. 6  14
OBLIVION KL. 10.10  12
THE CROODS 3D ÍÍSLÍÍ . TAL KL. 3.30 - 5.45 L
THE CROODS 2D ÍSLÍÍ .TAL KL. 3.30 - 5.45 L

NUUMBE SRS SSTATIOON KL 5 50 8 0 0. 5.50 - 8 - 10.10  16
PLALL CE BEYOND THE PINES KL. 6 - 9  12
EVIL DEAD  KL. 10.10  18
THE CALL KL. 5.45 - 8 - 10.15  16
FAFF LSKUR FUGL KL. 6 - 8  14

STAR TREK 3D 5.20, 8, 10.40(P)
MAMA 8, 10.10
IRON MAN 3 3D 5.20, 8, 10.40

LATIBÆR 4
OBLIVION 5.30

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

Empire Hollywood reporter

5%

Bolir og höfuðklútar 
fyrir Göngum saman
Kron by Kronkron sérhönnuðu boli og höfuðklúta til styrktar Göngum saman 
sem hefur þann tilgang að safna fé til rannsókna á eðli brjóstakrabbameins. 
Styrktarganga verður farin á mæðradaginn 12. maí á 14 stöðum um land allt.

HRESSAR  Þær Sunnefa og Kristín Svava voru í stuði og greinilega ánægðar með 
klútana og bolina eftir hönnuði Kron by Kronkron. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FENGU KAFFI  Antonía og Una fengu 
kaffi þegar þær heimsóttu verslunina á 
Laugaveginum síðdegis á miðvikudag. 
Tilefnið var auðvitað að þjófstarta 
sölunni á bolunum og höfuðklútunum.

FLOTTIR BOLIR  Bolirnir eru flottir, skreyttir blómum og 
hvatningarorðum. Höfuðklútarnir eru ekki síðri. Það var því 
ekkert sem stoppaði þær Elsu Friðriku, Svövu Hrönn og Olgu 
Sædísi í því að máta.

GLÆSILEGAR  Friðrika, Elva Bára og Hjördís létu sjá sig í 
versluninni og keyptu sér örugglega bol.

Drekinn áritaður
Sverrir Berg Steinarsson rithöfundur hefur skrifað 
sína fyrstu glæpasögu. Bókin heitir Drekinn og 
 fj allar að hluta til um olíuleitina á Drekasvæðinu.

ÁRITAR  Sverrir Berg áritaði fyrstu eintökin af bókinni í verslun Eymundsson við 
Skólavörðustíg á miðvikudag. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GREINILEGA SPENNÓ  Þær Millý og 
Iðunn voru ekki lengi að sökkva sér 
ofan í bókina strax í búðinni.

ÚTGEFENDURNIR  Aðalsteinn 
Svanur Sigfússon, framkvæmdastjóri 
Uppheima, stillti sér upp með Magnúsi 
Sigurðssyni, ritstjóra útgáfufélagsins.

MEÐ HÖFUNDINUM  Sigurður Þór 
Salvars son blaðamaður stillti sér upp 
með höfundi Drekans.
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Breski leikarinn Gary  Oldman 
er meðal þeirra sem koma fram í 
nýju tónlistarmyndbandi gömlu 
kempunnar Davids Bowie. 

Lagið, The Next Day, er þriðja 
smáskífan af samnefndri plötu 
sem Bowie sendi frá sér fyrir 
skemmstu og hefur notið mikilla 
vinsælda og víðast hvar hlotið 
afbragðsgóða dóma.

Franska leikkonan Marion 
Cotillard, sem hlaut Óskarsverð-
launin fyrir túlkun sína á söng-
konunni Edith Piaf, leikur einnig 
í myndbandinu, sem gerist á 
knæpu. Bowie leikur Jesú Krist 
og Oldman prest, en Cotillard 
bregður sér í hlutverk dýrlings.

Oldman leikur 
með Bowie

GARY OLDHAM  Leikur prest í mynd-
bandinu við nýjasta Bowie-lagið.

Tjú tjú
Cocoa Puffs!
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Ferill og frelsi ungstirnisins Justins Bieber 
gæti verið í hættu, en nú er  ákvörðunar 
lögregluyfirvalda í Los Angeles beðið varð-
andi það hvort ákæra skuli söngvarann 
fyrir að hrækja framan í nágranna sinn og 
hóta honum jafnframt lífláti.

Atvikið átti sér stað í mars síðast-
liðnum. Bieber mun hafa keyrt hratt á 
Ferrari-bíl sínum í gegnum hverfi sitt 
í Los Angeles og vakti framferðið litla 
kátínu hjá nágrönnum hans. Einn þeirra 
vakti máls á óánægjunni við Bieber og 
brást söngvarinn ókvæða við, skipaði 
nágrannanum að yfirgefa lóðina og mun 

hafa hrækt framan í hann áður en hann 
hótaði því að drepa hann.

Samkvæmt heimildum slúðursíðunnar 
TMZ leggja rannsakendur málsins hart að 
lögregluyfirvöldum að ákæra Bieber fyrir 
líkamsárás. Sömu heimildir herma að 
ekki finnist öllum að söngvarinn ætti að 
dúsa í fangelsi vegna málsins, en flestir 
séu sammála um að Bieber þurfi á með-
ferð og ráðgjöf að halda vegna síversn-
andi skaps síns og slæmrar hegðunar á 
almannafæri.

Ekki mun vera langt að bíða ákvörðunar 
lögregluyfirvalda í Los Angeles.

Bieber hugsanlega ákærður fyrir líkamsárás
Ungstirnið sakað um að hafa hrækt framan í nágranna sinn og jafnframt hótað honum lífl áti.

JUSTIN BIEBER  Margir telja að söngvarinn þurfi á meðferð og 
ráðgjöf að halda vegna síversnandi skaps síns.

Chris Evans fer með hlutverk í 
kvikmyndinni The Iceman sem 
frumsýnd var í Bandaríkjunum í 
byrjun mánaðarins. Evans ræddi 
við Collider um hlutverkið og 
leiklistarferilinn. 

„Ég veit ekki hvað er að mér, 
ég er sívælandi. Hvert er mark-
mið mitt? Er það að verða stór-
stjarna? Síðustu ár hef ég áttað 
mig á því að það er ekki mark-
mið mitt og það er mjög skrítið að 
átta sig á því vegna þess að þegar 
ég flutti til Los Angeles 18 ára 

gamall, þá var það 
markmiðið,“ sagði 
leikarinn sem hefur 
meðal annars leikið 
Captain America 
í kvikmyndunum 

Captain America: 
The First 

Avenger og 
The Aven-
gers. 

Vill ekki vera 
stórstjarna

VILL EKKI 
FRÆGÐ 
 Chris Evans 
segist ekki 
vilja verða 
stórstjarna. 

Ný plata er væntanleg frá Justin 
Timberlake í september. Þetta 
staðfesti útgáfufyrirtæki hans 

RCA. Platan 
lítur dagsins 
ljós aðeins sex 
mánuðum eftir 
að fyrsta plata 
popparans í sjö 
ár, The 20/20 
Experience, 
kom út. 

Tíu glæný 
lög verða á nýja 
gripnum, sem er 

væntanlegur í verslanir 30. sept-
ember. Timberlake leggur af stað 
í sína fyrstu sólótónleikaferð í 
sex ár í október. Fyrstu tónleik-
arnir verða í Montreal í Kanada. 
Í sumar tekur hann þátt í tón-
leikaferð rapparans Jay-Z, Leg-
ends of the Summer. 

Önnur plata í 
september

JUSTIN 
TIMBERLAKE  
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SUND „Það kemur ekkert á óvart. 
Hann var örugglega pirraður 
eftir London og hefur ætlað að ná 
metinu aftur,“ segir Jón Margeir 
Sverrisson. Ástralinn Daniel Fox 
bætti á dögunum heimsmetið í 200 
metra skriðsundi í flokki þroska-
hamlaðra á ástralska úrtöku-
mótinu fyrir heimsmeistaramótið 
í Kanada í sumar.

Heimsmetið hafði verið í 
 höndum Jóns Margeirs frá því á 
Ólympíumótinu í London síðast liðið 
sumar. Þá hafði hann betur eftir 
æsilegan lokasprett við  Ástralann. 
Jón Margeir kippir sér ekkert upp 
við það þótt metið sé komið úr hans 
höndum. Hann sé fyrst og fremst í 
keppni við sjálfan sig.

„Ég ætla að reyna að bæta minn 
tíma. Á næsta móti ætla ég að 
reyna að fara á 1:59,00,“ segir Jón 
Margeir. Hans besti tími, sem þar 
til fyrir tíu dögum var heimsmet, 

er 1:59,62 mínútur, en nýja heims-
metið hjá Fox er 1:58,42 mínútur.

Ætlar á pall í Montreal
Reikna má með mikilli keppni á 
HM í Montreal í haust. Auk Jóns 
Margeirs og Fox verða  Bretarnir 
Ben Proctor og Dan Pepper á 
sínum stað, auk Hollend ingsins 
Marc Evers og Suður-Kóreu-
mannsins Cho Wonsang, sem 
hreppti bronsið í London.

„Markmiðið mitt er að ná á pall 
alveg sama hvort það er í 1., 2. eða 
3. sæti,“ segir Jón Margeir sem 
fór með sama markmið til London 
síðast liðið sumar. Þá kom gull upp 
úr krafsinu eftir þrettán vikur.

Jón Margeir keppir á Aspar-
mótinu í Laugardalslaug um 
helgina. Jón Margeir hóf einmitt 
sundferilinn í röðum Aspar. Hann 
reiknar með mikilli keppni milli sín 
og Kristínar Þorsteinsdóttur í stiga-

söfnun um helgina. Kristín, sem er 
með Ísafirði, er með Downsheil-
kenni og keppir því í öðrum fötlun-
arflokki en Jón Margeir, sem er með 
þroskahömlun. Stigahæsti kepp-
andinn á mótinu í heild sinni  verður 
verðlaunaður og verður fróðlegt að 
sjá hver hreppir hnossið. 

Klessti næstum á hund
Jón Margeir er mikill hjóla garpur 
og var á leiðinni upp á Esju með 
hjólið sitt þegar undirritaður 
heyrði í honum hljóðið í gær. 
 Mikill mannfjöldi var í Esjunni 
þar sem Jón er tíður gestur.

„Það munaði mjög litlu að 
ég klessti á hund í Esjunni um 
 daginn. Það munaði bara tíu senti-
metrum. Ég leit svo snöggt við og 
sá að hundurinn var sem betur fer 
í heilu lagi,“ sagði Jón Margeir 
sem lofaði að fara varlega.
 kolbeinntumi@365.is

Refurinn beit frá sér
Jón Margeir Sverrisson er sallarólegur þótt Daniel Fox hafi  slegið heimsmet 
hans. Ólympíuverðlaunahafi nn einbeitir sér að því að bæta sinn eigin tíma og 
ætlar sér stóra hluti á heimsmeistaramótinu í Montreal í Kanada í ágúst.

BESTI FÉLAGINN  Jóni Margeiri líður hvergi betur en á hjólinu, hvort sem það er á fleygiferð niður hlíðar Esjunnar eða á 
stökkpöllum í Öskjuhlíðinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Moyes verður arftaki Fergusons
Sir Alex Ferguson mun hætta störfum sem knattspyrnustjóri Manchester 
United eftir 26 ára starf í lok tímabilsins. Stjóri Everton og samlandi 
Fergusons, Skotinn David Moyes, tekur við af Ferguson og hefur skrifað 
undir sex ára samning við Manchester United.

Sir Alex 
Ferguson
71 árs

Enskur meistari 13 sinnum
Bikarmeistari 5 sinnum
Meistaradeild Evrópu 2 sinnum
Deildarbikarmeistari 4 sinnum
Heimsmeistari félagsliða 1 sinni

David 
Moyes
50 ára

Vann ensku C-deildina með Preston North 
End árið 2000 en enga titla eft ir að hann 
tók við Everton í mars árið 2002. Félagið 
hélt þó tryggð við hann öll ellefu árin.

➜ Tölfræðisamanburður Fergusons og Moyes
 Leikir Sigrar Jafnt. Töp Mörk + Mörk - Stig Hlutf.
Ferguson 807 526 267 114 1.619 697 1.745 65,2%
Moyes 425 172 123 130 565 501 639 40,5%
Heimildir: Barclays Premier League, Paddy Power Myndir: Getty Images ©GRAPHIC NEWS

FÓTBOLTI Hólmar Örn Rúnarsson 
er meiddur á ökkla og missir af 
tímabilinu í Pepsi-deild karla af 
þeim sökum. Hann þarf að fara í 
aðgerð í dag og verður frá í minnst 
þrjá til fimm mánuði.

„Ég steig illa niður á æfingu og 
ökklinn snerist illa. Það komu í ljós 
brjóskskemmdir og því þarf ég að 
fara í aðgerð,“ sagði Hólmar, sem 
taldi fyrst að meiðslin væru ekki 
svo alvarleg.

„Þetta gerðist fyrir sex vikum 
síðan og ég þjösnaðist á þessu 

þangað til að ég fór í myndatöku 
fyrir einni og hálfri viku síðan,“ 
sagði Hólmar sem segist hafa 
fengið skýr skilaboð frá lækn-
unum.

„Það þýðir ekkert að fara of 
snemma af stað og hann sagði mér 
einfaldlega að tímabilið væri búið 
hjá mér,“ sagði Hólmar.

Hann segist ekki enn búinn að 
átta sig fyllilega á tíðindunum. 
„Kannski kemur það eftir að-
gerðina þegar ég sit upp í stúku 
og horfi á leiki með FH.“  - esá

Þjösnaðist á þessu í mánuð
Hólmar Örn Rúnarsson, leikmaður FH, missir af tímabilinu í Pepsi-deild karla.

SUMARFRÍ  Hólmar Örn spilar ekki með 
FH í sumar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Í gær var staðfest að 
David Moyes muni taka við starfi 
knattspyrnustjóra Manchester 
United þann 1. júlí næstkomandi 
af Sir Alex Ferguson, sem hefur 
stýrt liðinu undanfarin 26 ár. 
Moyes hefur verið knattspyrnu-
stjóri Everton í rúm ellefu ár.

„Við vorum allir sammála um að 
ráða David Moyes,“ sagði Fergu-
son, sem tilkynnti á miðvikudag 
að hann myndi stíga til hliðar í lok 
tímabilsins í ensku úrvalsdeild-
inni. Ferguson mælti með því við 
stjórn United að ráða Moyes og var 
hún einróma í ákvörðun sinni um 
að ganga til samninga við hann.

„Ég veit að það verður erfitt að 
feta í fótspor besta knattspyrnu-
stjóra allra tíma en manni býðst 
ekki tækifæri til að taka við Man-

chester United á degi hverjum,“ 
sagði Moyes.

Ferguson verður áfram í starfi 
hjá United sem meðlimur í stjórn 
og sendiherra. Hann þekkir vel 
til Moyes og íhugaði að ráða hann 
sem aðstoðarstjóra sinn áður en 
Moyes tók við Everton.

Óvíst er hvort að Wayne Rooney 
verði enn leikmaður Manchester 
United þegar að Moyes mætir til 
starfa í sumar en Rooney hóf feril 
sinn hjá Everton, einmitt undir 
stjórn Moyes. Rooney hefur verið 
sterklega orðaður við önnur lið að 
undanförnu.

Moyes náði að koma Everton 
í undankeppni Meistaradeildar 
Evrópu árið 2005 og í úrslit ensku 
bikarkeppninnar árið 2009 en þá 
tapaði liðið fyrir Chelsea, 2-1. - esá

Sex ára samningur
David Moyes tekur við af Sir Alex Ferguson í sumar.
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FÓTBOLTI Þrír íslenskir knattspyrnu-
menn urðu í gær bikarmeistarar með 
liðum sínum í Danmörku og Hollandi. 
Arnór Smárason var í sigurliði Esbjerg 
sem vann Randers, 1-0, í Danmörku 
en Theodór Elmar Bjarnason spilaði 
með síðarnefnda liðinu.

Þá fögnuðu Jóhann Berg Guð-
mundsson, Aron Jóhannsson og 
félagar í hollenska liðinu AZ Alkmaar 
bikarmeistaratitli eftir 2-1 sigur á 
PSV Eindhoven í gær. Á myndinni 
hér til hliðar fagnar Jóhann Berg 
með félögum sínum en hann var í 
byrjunarliðinu í gær. Aron kom inn á 
sem varamaður.  - esá

Íslendingar bikarmeistarar í Danmörku og Hollandi
FÓTBOLTI Grindavík og Selfoss, sem féllu bæði úr 
Pepsi-deild karla síðastliðið haust, töpuðu bæði 
leikjum sínum í fyrstu umferð 1. deildar karla 
sem hófst í gær. Bæði lið spiluðu á heimavelli en 
Selfoss tapaði fyrir KA og Grindavík fyrir Víkingi. 
Ólafur Þórðarson er þjálfari síðastnefnda liðsins.

Fjölnir, Haukar og BÍ/Bolungarvík unnu einnig 
sína leiki í gær og þá skildu Leiknir og Tindastóll 
jöfn, 1-1. Nýliðarnir í deildinni, Völsungur og KF, 
töpuðu bæði.

Búist er við harðri keppni í deildinni í sumar og af 
úrslitunum af dæma í gær virðist það verða líklegt, 
þar sem allir fimm sigurleikirnir unnust með eins 
marks mun. Næsta umferð hefst á föstudagskvöldið 
eftir viku. - esá

Nýföllnu liðin töpuðu bæði
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STÖÐ 2 SKJÁREINN

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn 
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP

FM 92,4/93,5

50%6,8

20.00 Hrafnaþing 21.00 Gestagangur 
hjá Randver 21.30 Eldað með Holta

06.00 ESPN America 06.45 The Players 
Championship 2013 (1:4) 09.45 Golfing World 
10.35 The Players Championship 2013 (1:4) 
16.35 Inside the PGA Tour (19:47) 17.00 The 
Players Championship 2013 (2:4) 23.00 Golfing 
World 23.50 THE PLAYERS Official Film 2011 
(1:1) 00.40 ESPN America

11.45 Big Stan
13.30 Sammy‘s Adventures
14.55 Kingpin
16.50 Big Stan
20.05 Kingpin  
22.00 Flypaper
23.25 Other Side of the Tracks  
00.55 Halloween
02.45 Flypaper  

15.40 Ástareldur (Sturm der Liebe)
16.30 Ástareldur (Sturm der Liebe)
17.20 Babar (18:26)
17.42 Unnar og vinur (4:26)
18.05 Hrúturinn Hreinn (6:20)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Hljómskálinn (3:4)  
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Alla leið (4:5)  Felix Bergsson og 
Reynir Þór Eggertsson spá í lögin 39 sem 
keppa í lokakeppni Söngvakeppni evr-
ópskra sjónvarpsstöðva í Malmö í maí. Í 
hverjum þætti verða tveir gestir og velta 
þeir því fyrir sér með Felix og Reyni hvaða 
lög komast í úrslit. 
21.05 Á vit örlaganna (Bounce)  Maður 
skiptir á flugmiðum við annan sem ferst 
síðan þegar vélin hrapar. Sá sem eftir lifir 
verður svo ástfanginn af ekkju hins látna. 
Leikarar eru Ben Affleck og  Gwyneth 
 Paltrow.  
22.55 Seld í ánauð (Stolen)  Bresk sjón-
varpsmynd frá 2011 um lögreglumann 
sem rannsakar mansals- og barnaþrælk-
unarmál. 
00.30 Vetrarmenn (Winter‘s Bone) 
 Stúlka í Ozark-fjöllum í miðvesturríkjum 
Bandaríkjanna leitar að pabba sínum til 
að reyna að hindra að fjölskyldan verði 
borin út en lendir í miklum vef lyga og 
þöggunar. Með aðalhlutverk fara Jennifer 
Lawrence, John Hawkes og Garret Dilla-
hunt. 
02.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil  Bandarískur spjall þáttur 
með sálfræðingnum Phil McGraw sem 
hjálpar fólki að leysa vandamál sín í sjón-
varpssal. 
08.40 Dynasty (21:22)
09.25 Pepsi MAX tónlist
14.50 Charlie‘s Angels (5:8)
15.35 Necessary Roughness (6:12)
16.20 The Office (5:24)
16.45 Dr. Phil
17.25 Royal Pains (1:16)   Bandarísk 
þáttaröð sem fjallar um Hank sem er 
einkalæknir ríka og fræga fólksins í 
 Hamptons. 
18.10 An Idiot Abroad (3:3)
19.00 Minute To Win It  Einstakur 
skemmtiþáttur undir stjórn þúsundþjala-
smiðsins Guy Fieri. Þátttakendur fá tæki-
færi til að vinna milljón dollara með því 
að leysa þrautir sem í fyrstu virðast ein-
faldar.
19.45 The Ricky Gervais Show (3:13) 
 Bráðfyndin teiknimyndasería frá snilling-
unum Ricky Gervais og Stephen Merc-
hant, sem eru þekktastir fyrir gaman-
þættina The Office og Extras. Þessi þátta-
röð er byggð á útvarpsþætti þeirra sem 
sló í gegn sem „podcast“ á Netinu. Þáttur-
inn komst í heimsmetabók Guinness sem 
vinsælasta „podcast“ í heimi. 
20.10 Family Guy (3:22)
20.35 America‘s Funniest Home 
 Videos
21.00 The Voice (7:13)
23.30 Midnight in Paris
01.09 Excused
01.30 Lost Girl (6:22)
02.15 Pepsi MAX tónlist

08.05 Malcolm In The Middle  (21:22) 
08.30 Ellen  (142:170) 
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  (78:175)
10.15 Celebrity Apprentice  (6:11) 
11.50 The Whole Truth  (13:13) 
12.35 Nágrannar
13.00 Stóra þjóðin  (2:4) 
13.30 Gray Matters
15.05 Sorry I‘ve Got No Head  
15.35 Leðurblökumaðurinn  
16.00 Ævintýri Tinna  
16.25 Scooby-Doo!  
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen  (143:170) 
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.11 Veður  
19.20 Simpson-fjölskyldan  (13:22) 
19.45 Týnda kynslóðin  (33:34)
20.10 Spurningabomban  (20:21) 
Logi Bergmann Eiðsson stjórnar þess-
um stórskemmtilega spurningaþætti þar 
sem hann egnir saman tveimur liðum, 
 skipuðum tveimur keppendum hvort, 
sem allir eiga það sameiginlegt að vera 
í senn orðheppnir, fyndnir og fjörugir og 
þurfa að svara laufléttum og skemmti-
legum spurningum um allt milli himins 
og jarðar.
21.00 American Idol  (34:37) Úrslita-
slagurinn heldur áfram í American Idol 
og aðeins þrír bestu söngvararnir eru 
eftir.
22.25 Normal Adolescent Behaviour
00.00 Reservation Road
01.45 Robin Hood 
04.00 The Eye
05.35 Fréttir og Ísland í dag

08.00 Katalónía 2013 - Æfing # 1 
 Bein útsending
12.00 Katalónía 2013 - Æfing # 2 
 Bein útsending
18.15 Pepsi mörkin 2013
19.30 FA bikarinn - upphitun
20.00 Meistaradeild Evrópu - frétta-
þáttur  
20.30 La Liga Report  
21.00 Chelsea - Liverpool
22.45 Icelandic Fitness and Health 
Expó  
23.15 Box. Arreola - Stiverne  
01.00 NBA 2012/2013 - Playoffs 
Games  

07.00 Leicester - Watford  Bein út-
sending
15.45 Sunnudagsmessan  
17.00 Tottenham - Southampton  
18.40 Crystal Palace - Brighton  
20.50 Premier League World
21.20 Premier League Preview Show  
21.50 Football League Show
22.20 Norwich - Aston Villa
00.00 Premier League Preview Show  
00.30 Crystal Palace - Brighton  

07.20 Strumparnir 07.45 Waybuloo 08.05 
Svampur Sveinsson 08.30 Könnuðurinn Dóra 
08.55 Áfram Diego, áfram! 09.20 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 09.40 Ofurhundurinn Krypto 
10.00 Histeria! 10.20 Lukku-Láki 10.45 
Doddi litli og Eyrnastór 11.05 M.I. High 11.30 
Ofuröndin 11.50 Sorry I‘ve Got No Head 12.15 
iCarly  (4:25) 12.40 Victorious 13.00 Big Time 
Rush  13.20 Lalli 13.35 Refurinn Pablo 13.40 
UKI 13.45 Strumparnir 14.10 Waybuloo 14.30 
Svampur Sveinsson 14.55 Könnuðurinn Dóra 
 15.20 Áfram Diego, áfram! 15.45 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 16.10 Ofurhundurinn Krypto 
 16.35 Histeria!  17.00 Lukku-Láki  17.25 Doddi 
litli og Eyrnastór 17.35 M.I. High  18.00 Sorry 
I‘ve Got No Head 18.30 Victorious 18.50 iCarly 
 (4:25) 19.15 Big Time Rush

19.40 Það var lagið
20.45 A Touch of Frost  (3:4) 
22.30 American Idol  (35:37) 
23.15 Entourage 8  (7:8) 
23.45 A Touch of Frost  (3:4) 
01.30 Það var lagið  
02.35 Entourage 8  (7:8) 
03.05 Tónlistarmyndbönd frá Popp  

17.00 Simpson-fjölskyldan  (5:22)
17.20 Íslenski listinn  
17.50 Pretty Little Liars  (5:22) 
18.35 Sjáðu  
19.00 Friends  (22:24) 
19.25 Simpson-fjölskyldan  (16:22) 
19.45 Two and a Half Men  (8:24) Ju-
dith og Alan lenda í heljarinnar rifrildi 
og skilja Charlie eftir einan með fullt 
herbergi af krökkum. Það gengur allt 
annað en vel hjá Charlie að ráða við 
krakkana en hann deyr ekki ráðalaus.
20.10 Crusoe  (4:13) Ævintýralegir 
spennuþættir sem byggðir eru á klass-
ískri sögu Daníels Defoe um mann að 
nafni Robinson Crusoe og líf hans á af-
skekktri eyðieyju eftir að hafa siglt 
þar í strand. Hann og hans heittelsk-
aða, Friday, þurfa að glíma við náttúru-
öflin, mannætur og villidýr til að kom-
ast af auk þess að reyna að halda geð-
heilsunni.
20.55 The O.C  (20:25) Orange-sýsla í 
Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís 
þar sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar 
við kynnumst þeim betur koma hins 
vegar leyndarmálin í ljós. 
21.40 Hellcats  (16:22) 
22.25 Dollhouse  (12:13)
23.05 Crusoe  (4:13) 
23.45 The O.C  (20:25) 
00.30 Hellcats  (16:22) 
01.15 Dollhouse  (12:13) 
02.00 Tónlistarmyndbönd frá Popp  

06.36 Bæn 06.39 Morgunglugginn 06.40 
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með 
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 
Sagnaslóð 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 
10.03 Veðurfregnir 10.13 Óskastundin 11.00 
Fréttir 11.03 Sjónmál 12.00 Fréttir 12.02 
Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Brot 
af eilífðinni 14.00 Fréttir 14.03 Tilraunaglasið 
15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Laura og Julio 
15.25 Hamingjuboð 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Fimm fjórðu 17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 
Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Gullfiskurinn 20.00 Leynifélagið 20.30 
Hvað er málið? 21.10 Raddir Afríku 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 
Litla flugan 23.05 Hringsól 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

Stöð 2 kl. 21.00
American Idol
Þrjár stúlkur  berjast 
um sigurinn í 
 Amer ican Idol en ein 
þeirra þarf að sætta 
sig við að vera send 
heim fyrir úrslita-
stundina í næstu viku. 
Fjörið hefst á Stöð 
2 klukkan 21.00 og 
seinni þátturinn er 
síðan sýndur á Stöð 
2 Gull klukkan 
22.30.

Í KVÖLD

Family Guy
SKJÁR EINN KL. 20.10 Ein 
þekktasta fj ölskylda teiknimynda-
sögunnar snýr loks aft ur á Skjá einn. 
Peter Griffi  n og fj ölskylda ásamt 
hundinum Brian búa á Rhode Island 
og lenda í ótrúlegum ævintýrum 
þar sem kolsvartur húmor er aldrei 
langt undan. 

Kingpin
STÖÐ 2 BÍÓ KL. 20.05 Gaman-
mynd úr smiðju Farelly-bræðra með 
Bill Murray, Woody Harrelson og 
Randy Quaid í aðalhlutverkum. Roy 
Munson var eitt sinn einn færasti 
keiluspilari sem uppi var en síðan 
hann vann meistaratitilinn árið 1979 
hefur allt gengið á aft urfótunum. 

Alla leið (4:5) 
RÚV KL. 20.00 Felix Bergsson og 
Reynir Þór Eggertsson spá í lögin 39 
sem keppa í lokakeppni Söngva-
keppni evrópskra sjónvarpsstöðva í 
Malmö í maí. Í hverjum þætti verða 
tveir gestir og velta þeir því fyrir 
sér með Felix og Reyni hvaða lög 
komast í úrslit.

8,48,9TV.COM

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Verð: 27,9 millj.

• Góð 5.herbergja.
• Þrjú svefnherbergi.
• Möguleiki á fjórða svefnherberginu.
• Stórar stofur og bjartar.
• Herbergi á jarðhæð í útleigu.

Allar upplýsingar um eignina veitir Jórunn í 
síma 845-8958, sem einnig verður á staðnum. 
VERIÐ VELKOMIN.

HRAUNBÆR 24 (íbúð 301)

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Verð: 24,1 millj.

• Sérhæð og ris.
• Bílskúr fylgir eigninni.
• Fjögur svefnherbergi.
• Útsýni frá svölum.
• LÆKKAÐ VERÐ.

Framnesvegur
Hæð og ris ásamt bílskúr

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS



STÓR

499

LÍTILL

349

Ískaldur og svalandi þeytingur

Ískaldur og svalandi þeytingur

LÍTILL

2 fyrir 1
alla virka daga

kl. 14–17
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„Þetta er bara frábært. Við erum 
mjög þakklátir,“ segir Sigurgeir 
Sigmundsson, gítarleikari  hinnar 
nýstofnuðu hljómsveitar Gullfoss. 

Lag hennar Þú ein hefur  fengið 
hátt í tólf þúsund hlustanir síðan 
það var sett á Facebook-síðu 
 hennar fyrir um viku. Það situr 
einnig í 16. sæti vinsældarlista 
Rásar 2.  

Þú ein var fyrst hljóðritað undir 
nafninu Love Hurts af Everly Brot-
hers árið 1961 og síðar meir af Naz-
areth árið 1975. Hljómar gáfu það 
út undir nafninu Án þín árið 1967.

Auk Sigurgeirs eru í Gullfossi 
reynsluboltarnir Birgir Haralds-
son úr Gildrunni, Ingimundur 
Benjamín Óskarsson úr Dúndur-
fréttum, Sigfús Óttarsson úr Bara-
flokknum og fleiri böndum og 
Snorri Snorrason úr Jet Black Joe 
og fyrrverandi sigurvegari Idol.

Hljómsveitin var stofnuð í mars 
og hefur spilað einu sinni á Spot í 
Kópavogi. Þar verður hún aftur 25. 
maí. „Okkur fannst vanta hljóm-
sveit sem spilaði klassíska gull-
aldarrokkið og þess vegna skírðum 
við hana Gullfoss,“ segir Sigurgeir. 

Hann segir hljómsveitina 
ætla að vera duglega við spila-
mennsku. „Það er greinilegt að 

það er eftirspurn eftir þessu. 
Maður finnur það bara á við-
brögðunum.“  - fb

Þú ein verið spilað tólf 12.000 sinnum
Hin nýstofnaða hljómsveit Gullfoss er skipuð reynsluboltum og spilar eingöngu klassískt gullaldarrokk. 

GULLFOSS  Hljómsveitin Gullfoss hefur sent frá sér lagið Þú ein. 

Björg Magnúsdóttir gefur út 
sína fyrstu skáldsögu í lok mán-
aðarins. Bókin ber titilinn Ekki 
þessi týpa og kemur út á vegum 
Forlagsins. 

Ekki þessi týpa segir frá lífi 
fjögurra ungra kvenna sem 
búsettar eru í Reykjavík og 
er bókin byggð á lífi Bjargar 
 sjálfrar. „Það eina „konkret“ sem 
ég get líkt bókinni við, án þess 
að ætla að vera of góð með mig, 
eru bandarísku þættirnir Girls. 
Sagan fjallar um málefni tengd 
ungum konum, en líka pólitík og 
lífið sjálft. Það sem er kannski 
sérstakt við bókina er að hún er 
byggð á mínu lífi og  senurnar 
hafa flestar gerst í alvöru. 
 Fólkinu í kringum mig þótti það 
bæði spennandi og óþægilegt og 
ég þurfti að taka einkafundi með 
sumum,“ segir Björg, en hún er 

stjórnmálafræðingur að mennt 
og hefur einnig bloggað fyrir 
Smartland og Pressuna. 

Björg hóf að skrifa bókina í 
júní í fyrra og lauk við hana í 
desember. Hún segir að með 
útgáfu bókarinnar sé gamall 
draumur að rætast. „Mig hefur 
alltaf dreymt um að skrifa bók, 
alveg frá því ég var mjög lítil. 
Sagan er búin að vera í hausnum 
á mér ógeðslega lengi þannig að 
hún rumpaðist frekar hratt út 
um leið og ég byrjaði að skrifa,“ 
segir hún. „Ég er með efni í tíu 
bækur í viðbót. Mig langar að 
gera meira með þessa karaktera 
og svo langar mig líka að skrifa 

um margt annað, en framhaldið 
fer algjörlega eftir viðtökunum 
sem þessi bók fær. Kannski fæ 
ég ekki að skrifa meira fyrir aðra 
eftir þetta,“ segir hún í gaman-
sömum tón. 

Hún viðurkennir að það verði 
erfitt að láta bókina frá sér en 
segir til lítils að ætla að velta 
sér um of upp úr slíkum  hlutum. 
„Auðvitað verður erfitt að bíða 
eftir viðbrögðum fólks, en maður 
má ekki pæla of mikið í slíkum 
hlutum. Ég er örugg með  bókina 
og fékk valda aðila til að lesa 
hana yfir og veit að þetta er gott 
stöff,“ segir hún að lokum.  
 sara@frettabladid.is

Bókaskrif gamall 
draumur sem rættist
Björg Magnúsdóttir gefur út sína fyrstu skáldsögu, Ekki þessi týpa, í lok maí. 
Bókina skrifaði hún á sex mánuðum og byggist sagan á hennar eigin lífi . 

RITAÐI 
BÓK  Björg 
Magnúsdóttir, 
stjórnmála-
fræðingur og 
bloggari, gefur 
út bókina Ekki 
þessi týpa í lok 
mánaðarins. 
Þetta er 
hennar fyrsta 
skáldsaga. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Ég er að fara í sumarbústað að 
slappa af með fjölskyldunni í 
Brekkuskógi. Það verður maís-
stöngull á grillinu.“ 
Sigvaldi Ástríðarson, formaður Samtaka 
grænmetisæta á Íslandi.

HELGIN

➜ Það eina „konkret“ sem ég get líkt bókinni við, án þess að 
ætla að vera of góð með mig, eru bandarísku þættirnir Girls.

„Það verður heljarinnar stuð hér á 
 morgun,“ segir Ingvar Geirsson, eigandi 
plötuverslunarinnar Lucky Records, en 
þar verða tónleikar frá morgni til kvölds á 
morgun. 

Það er plötuútgáfan Möller Records sem 
stendur fyrir tónleikunum sem verða með 
raftónlistarívafi. Þá munu þeir tónlistar-
menn sem eru á mála hjá útgáfunni spila af 
fingrum fram yfir daginn og kynna gesti og 
gangandi fyrir íslenskri raftónlist. „Þetta 
er þeirra dagur þar sem listamennirnir 
verða hér að spila allan daginn.“

Ingvar flutti fyrr á árinu plötuverslun 
sína úr 67 fermetrum á Hverfisgötu í 300 
fermetra húsnæði á Rauðarárstíg. Þar er 
að finna allt að 20 til 30 þúsund vínylplötur 
og stórt safn DVD-mynda. Ingvar stefnir á 
að nýta sér plássið til hins ýtrasta í sumar 
með tónleikahaldi um helgar þar sem ýmis 
tónlistarþemu verða hverju sinni. „ Stefnan 
er að verða með tónleika hér reglulega í 
sumar sem verða auglýst betur síðar.“ 

Spilað frá morgni til kvölds
Íslensk raft ónlist verður í brennidepli á tónleikum í plötubúðinni Lucky Records.

TÓNLEIKAR  
Það verður 
líf og fjör 
hjá Ingvari 
í Lucky 
Records á 
laugardaginn. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/

STEFÁN

■ Dj AnDre ■ Skurken ■ Tanya & Marlon ■ Steve 
Sampling ■ Murya ■ Bistro boy ■ Subminimal 

Meðal þeirra sem koma fram:

Aðalfundur Heyrnarhjálpar
Félags heyrnarskertra á Íslandi 

verður haldinn þriðjudaginn 21. maí 2013 
að Langholtsvegi 111 104 Reykjavík kl. 20:00

Dagskrá:  
Venjuleg aðalfundarstörf
Önnur mál 

Félagsmenn eru hvattir til að mæta og taka með sér nýja félaga. 
Rittúlkur á staðnum.
Allir velkomnir.

Stjórnin.



Á morgun laugardag
opnar Löður nýja og glæsilega 

bónstöð á Fiskislóð!

Af því tilefni er 25% afsláttur 
af öllu bóni 11.-18. maí

Fiskislóð 29
www.lodur.is
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Meiri Vísir.
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Nú er tækifærið!
Allar vörur með 20% afslætti.

Seljum sýningareintök og valdar vörur með 

allt að 50% afslætti. Einungis í fáeina daga!

G  K O D D A RG K

RÚMGAFLAR  |  STILLANLEG RÚM  |  HEILSUDÝNUR   |  SVEFNSÓFAR  |  HÆGINDASTÓLAR  |  SÆNGUR  |  HEILSU- OG DÚNKODDAR  |  SÆNGURFÖT  |  LÖK  O.FL.

betrabak@betrabak.is 

www.betrabak.is

„... HEILLAÐI MIG  
... GER SAMLEGA  
UPP ÚR SKÓNUM.“
The Guardian
 

NÝ
KILJA

1  Gat enga mótspyrnu veitt við ofsa-
fenginni morðárás

2  Kærir sig ekki um verðlaun
3  Ölvuð hestakona beit lögreglumann
4  Nýfætt stúlkubarn skilið eft ir í plast-

poka
5  Of margir skólar starfandi á Íslandi

Heimsótti Gylfa til London
Ísþjóðin, þættir Ragnhildar Stein-
unnar Jónsdóttur sjónvarpskonu 
um unga Íslendinga, hefur slegið í 
gegn hjá Ríkisútvarpinu. Eins og áður 
hefur komið fram hafa Ragnhildur 
Steinunn og félagar hafist handa við 
upptökur á þriðju þáttaröðinni af 
Ísþjóðinni. Aðstandendur þáttarins 
hafa verið á ferð og flugi og hafa 
meðal annars heimsótt fótbolta-
kappann Gylfa Þór Sigurðsson til 
London. Leiða má líkur að því að 
Ragnhildur Steinunn hyggist klára 
tökur á þáttaröðinni áður en hún 

eignast sitt annað 
barn seinna á 

árinu. 
  - þeb

Haukur Heiðar í Mjölni
Sífellt virðist bætast í hóp þekktra 
Íslendinga sem kjósa að koma sér 
í form með hjálp Mjölnis. Haukur 
Heiðar Hauksson, söngvari hljóm-
sveitarinnar Diktu og 
heimilislæknir, er nú 
orðinn einn þeirra. 
Haukur Heiðar er 
búinn með grunn-
námskeið hjá 
bardagaklúbbnum 
og hefur hafið 
almennar æf-
ingar þar, þótt 
mætingin 
hafi víst ekki 
verið upp á 
sitt besta 
undan-
farnar 
vikur. 

 - þeb
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