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BJÖRGVIN Í BÆJARBÍÓI Í HAFNARFIRÐI
Björgvin Halldórsson verður með sína fyrstu tónleika í 
Hafnarfirði annað kvöld kl. 20. Björgvin og hljómsveit fara yfir 

ferilinn og slá á létta strengi á opnunarhátíð Bæjarbíós sem nú 

verður tónleikastaður. Hljómsveitina skipa Þórir Úlfarsson, Jón 

Elvar Hafsteinsson, Jóhann Hjörleifsson og Friðrik Sturluson.

F lest þekkjum við túrmerik sem heiðgula kryddið sem er eitt af undirstöðuefnunum í karríi ásamt 
því að vera mikið notað sem matar-litur. Túrmerik (Curcuma longa) á sér 
djúpar rætur í indverskum lfr ð

ANDOXUN, MINNI OG BLÓÐRÁSTúrmerik er eitt öflugasta andoxunar-
efnið á markaðnum. Það getur einnig aukið blóðflæði og þanþol æðakomið j f

UNDRAEFNIÐ TÚRMERIK FRÁ NATURES AIDGENGUR VEL KYNNIR  Túrmerik er frábært andoxunarefni sem hefur virkað 

sérstaklega vel við bólgum og hefur góð áhrif á minnið, blóðrás, blóðsykurs-

ójafnvægi og þunglyndi.

HVAR FÆST ÞAÐ?Útsölustaðir: Heilsu-húsið, Lifandi markaðurK ó

ÖFLUG VÖRNEitt öflugasta andoxun-arefnið á markaðnum. Gott við bólgum, verkj-um og þunglyndi. Túr-merikhylkin frá Natures Aid innihalda mjög hátt hlutfall af kúrkúmíni og því þarf aðeins að taka eitt hylki á dag.
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Lýsir yfir sakleysi
Hreiðar Már Sigurðsson, einn þriggja 
fyrrverandi stjórnenda Kaupþings 
sem ákærðir eru fyrir umboðssvik, 
lýsti yfir sakleysi sínu í dómssal. 2
Sigursælir í Írak  Herskáir íslamistar 
hafa náð borginni Tikrit í Írak á sitt 
vald, degi eftir að borgin Mosul féll í 
þeirra hendur. 12
Ekkert yfirlit   Algengt er að lyf séu 
ekki til þegar sjúklingar þurfa á þeim 
að halda. Yfirlit yfir birgðir myndi 
leysa vandamálið. 16
Með stærðfræðifóbíu  Ef kvenkyns 
kennari er óöruggur gagnvart stærð-
fræði kemur það niður á árangri 
stúlkna í faginu. 20

SKOÐUN Málsmeðferðar-
tími hælisleitenda mun 
styttast skrifar ráðherra. 24

MENNING Lengst útí rass-
gati festival í Edinborgar-
húsinu á Ísafirði.  36

LÍFIÐ Áfengisneysla er í 
brennidepli í fyrstu bók 
Ölmu Mjallar.  54

SPORT Ásdís Hjálmsdóttir 
verður í hópi bestu kastara 
heims í New York. 50

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka
í
o

HEILBRIGÐISMÁL Um þriðjungur 
atvika sem eru skráð er varða 
starfsmenn Landspítala (LSH) eru 
átök eða ofbeldi af hendi sjúklinga, 
eða um þrjú hundruð atvik.  

Atvik sem eru flokkuð sem átök 
eða ofbeldi geta tengst líkamlegu 
eða andlegu ofbeldi í garð starfs-
manns, hótunum eða að sjúkling-
ur sýni ógnandi hegðun eins og að 
grýta húsgögnum eða steyta hnefa. 

Flest ofbeldisatvikin eru skráð 
á geðsviði árið 2013, eða 190 atvik. 

Næst kemur lyflækningasvið með 
58 atvik en lyflækningasvið er 
stærsta svið spítalans og skýrir 
það að miklu leyti háar tölur þar. 

Á bráðasviði eru 19 ofbeldis-
atvik skráð sem skýrist af ástandi 
sjúklinga sem þangað leita eftir 
aðstoð. Atvik skráð á kvenna- og 
barnasviði eru langflest á barna- 
og unglingageðdeildinni. 

Bryndís Hlöðversdóttir, starfs-
mannastjóri Landspítala, segir 
skipulögð vinnubrögð viðhöfð 

þegar kemur að alvarlegum atvik-
um sem starfsmenn verða fyrir. 

„Næsti stjórnandi fær tilkynn-
ingu um atvikið ásamt starfs-
manni á mannauðsdeild sem 
heldur utan um slík mál ásamt 
framkvæmdastjóra viðkomandi 
sviðs. Þessir aðilar bregðast við og 
hafa eftirlit með úrvinnslu máls-
ins,“ segir Bryndís og bætir við 
að starfsmönnum sé veittur við-
eigandi stuðningur innan deildar 
sem utan. - ebg / sjá síðu 4 

300 ofbeldismál skráð á LSH
Árið 2013 voru tæplega þrjú hundruð atvik skráð er varða átök eða ofbeldi gegn starfsmönnum Landspítalans 
af hendi sjúklinga. Ofbeldið getur verið líkamlegt, andlegt, hótanir eða ógnun. Flest atvikin gerast á geðsviði. 

Lyfl ækningasvið58

OFBELDI GEGN STARFS-
FÓLKI EFTIR SVIÐUM 2013

19 Bráðasvið

190Geðsvið

14 Kvenna- og barnasvið

3 Rekstrarsvið

8 Skurðlækningasvið

HJÓLAÐI Í NÝJAN MEIRIHLUTA   Samstarfssáttmáli nýs meirihluta borgarstjórnar var kynntur í Elliðaárdalnum í gær. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi Samfylk-
ingarinnar, mætti of seint á fundinn og þrátt fyrir að hann hafi bókstaflega hjólað í nýja meirihlutann buðu félagar hans hann velkominn. Sjá síðu 8. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Bolungarvík 12°  SA 2
Akureyri 14°  SA 2
Egilsstaðir 12°  SA 3
Kirkjubæjarkl. 11°  NA 4
Reykjavík 15°  SA 4

Hlýjast N-til    Í dag verður hægur vindur 
eða hafgola, fremur skýjað S- og A-til en 
víða bjart norðanlands.  Þykknar upp 
V-lands er líður á daginn. 4

ÖRYGGISMÁL Vinnuslysum starfsfólks í fiskvinnslu hefur 
fjölgað ár frá ári um langt skeið. Tilkynnt vinnuslys 
voru helmingi fleiri árið 2011 en áratug fyrr. Vinnu-
eftirlitið réðst í sérstakt eftirlitsátak vegna þessa í 
fyrra.

Helgi Haraldsson, deildarstjóri hjá Vinnueftirlitinu, 
leiddi verkefnið. Hann segir fjölgun vinnuslysa í fisk-
vinnslu koma á óvart og afar neikvætt að staðan sé með 
þessum hætti. 

„Menn velta fyrir sér ástæðunum, hvort tölfræðin ýki 
vandann. En þegar kafað er dýpra sést að skýringin er 
til dæmis ekki sú að fyrirtækin séu duglegri að tilkynna 
slysin en áður var. Þetta eru einnig alvöru slys, ef svo 
má segja, og ekki um frekari skráningu smáslysa að 
ræða sem skýrir þetta,“ segir Helgi og hnykkir á því 
að áþekka fjölgun vinnuslysa sé ekki að finna í öðrum 
atvinnugreinum. 

Hann segir eftirtektarvert að slysum meðal ungra 
starfsmanna hafi fjölgað og eru þau langalgengust í 
yngstu aldurshópunum, bæði undir 18 ára og á aldurs-

bilinu 19 til 24 ára. Því megi spyrja sig hvort þjálfun, 
fræðsla og upplýsingagjöf til starfsmanna sé ekki ein 
skýringanna.    - shá / sjá síðu 6

Vinnuslysum starfsfólks í fiskvinnslu fjölgað um helming á einum áratug:

Slys algeng meðal ungs fólks

SLYSUM FJÖLGAR  Slysum meðal ungra starfsmanna í fisk-
vinnslu hefur fjölgað síðustu ár og eru þau langalgengust í 
yngstu aldurshópunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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  Það hentaði mjög 
mörgum að efnahagskerfi 

Íslands hefði hrunið vegna 
þess að hér voru óheiðar-

legir bankamenn. 
Hreiðar Már Sigurðsson,

fyrrverandi forstjóri Kaupþings

Gunnar, verður þessi mynd 
ekki mikil afturför fyrir 
íslenska kvikmyndagerð?
„Stundum er hollt að horfa í 
baksýnisspegilinn.“
Gamanmyndin Bakk, sem væntanleg er á 
næsta ári, fjallar um tvo vini sem taka upp á 
því að bakka bíl sínum hringveginn í kringum 
Ísland.

DÓMSMÁL Ákæra á hendur þeim 
Hreiðari Má Sigurðssyni, Sigurði 
Einarssyni og Magnúsi Guðmunds-
syni, fyrrverandi stjórnendum 
Kaupþings, var þingfest í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í gær. Þeir eru 
ákærðir fyrir umboðssvik, sem 
geta varðað allt að sex ára fang-
elsisdómi ef sakir eru miklar.

Hreiðar Már mætti einn sak-
borninga í réttarsal í gær, en þeir 
Sigurður og Magnús koma til lands 
þann 4. júlí næstkomandi til að 
taka afstöðu til dómsins. Hreiðar 
neitaði sök fyrir dómi og sagðist 
aldrei á þeim fimmtán árum sem 
hann starfaði hjá Kaupþingi hafa 
tekið ákvörðun gegn hagsmunum 
bankans.

Ákæran snýr að lánveitingum 
bankans vegna viðskipta með 
skuldatryggingar fyrir hrun. Þeim 
Hreiðari, Sigurði og Magnúsi er 
gert að hafa misnotað stöðu sína 
sem stjórnendur bankans í lánveit-
ingum til nokkurra eignarhalds-
félaga sem voru í eigu vildarvið-
skiptavina Kaupþings. Í ákærunni 
kemur fram að lánin hafi numið 
tugum milljarða króna. 

Lánað var til sex félaga sem 
skráð voru á Bresku Jómfrúaeyj-
um. Félögin voru öll í eigu eða 
nátengd þeim Skúla Þorvaldssyni, 
Ólafi Ólafssyni og Kevin Stanford, 
nokkrum af stærstu viðskiptavin-
um Kaupþings. Lánin voru svo 
notuð til að kaupa skuldatrygg-
ingar á Kaupþing, með það fyrir 
augum að lækka skuldatrygg-
ingarálag bankans.

Hreiðar Már sagði fréttastofu í 
gær að hann vildi að málinu gegn 
sér yrði vísað frá á grundvelli 
brota við rannsókn málsins, en 

símtöl hans við verjanda sinn voru 
hleruð af starfsmönnum sérstaks 
saksóknara. Hann kallaði einnig 
málið í heild sinni „nornaveiðar“ 
í kjölfar efnahagshrunsins 2008.

„Það þurfti að leita sökudólga,“ 
segir Hreiðar. „Það hentaði mjög 
mörgum að efnahagskerfi Íslands 
hefði hrunið vegna þess að hér 
voru óheiðarlegir bankamenn.“

Þetta er í þriðja sinn sem þeir 
Hreiðar, Sigurður og Magnús eru 
ákærðir af sérstökum saksóknara 
en þeir hlutu allir fangelsisdóma 
fyrir umboðssvik og markaðs-
misnotkun í Al-Thani málinu svo-
kallaða í desember síðastliðnum. 
Þeim dómi hefur verið áfrýjað til 
Hæstaréttar. 

Verjendur þremenninganna 
lögðu fram sameiginlega bókun í 
gær þar sem þeir segja það órétt-
látt að þeim ákærðu sé gert að 
verjast í þremur umfangsmiklum 
málum á sama tíma. Í bókuninni 
er þetta sagt andstætt reglum um 
réttláta málsmeðferð. 

 bjarkia@frettabladid.is

Sakaðir um að hafa 
misnotað stöðu sína
Ákæra á hendur þremur fyrrverandi stjórnendum Kaupþings fyrir umboðssvik var 
þingfest í gær. Hreiðar Már Sigurðsson, fyrrverandi forstjóri bankans, neitar sök 
og kallar málið nornaveiðar. Umboðssvik geta varðað allt að sex ára fangelsi.

SEGIST SAKLAUS  Hreiðar Már ásamt verjanda sínum, Gesti Jónssyni, í Héraðsdómi 
Reykjavíkur í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

LANDBÚNAÐUR „Það hafa komið 
fram athugasemdir frá Félagi 
svínaræktenda um störf yfirdýra-
læknis,“ segir Ólafur Friðriksson, 
skrifstofustjóri í landbúnaðarráðu-
neytinu. Hann segir að ráðuneytið 
vilji ekki tjá sig um málið að svo 
stöddu. 

Sigurborg Daðadóttir yfirdýra-
læknir tjáir sig ekki um athuga-
semdir svínabænda og segir málið 
vera í höndum landbúnaðarráðherra 
og forstjóra Matvælastofnunar.  

Ný lög um dýravernd tóku gildi 

um áramót. Samkvæmt þeim mega 
svínabændur ekki lengur gelda 
grísi án deyfingar. 

RÚV vakti athygli á því í síð-
asta mánuði að svínbændur hefðu 
hundsað lögin.  

Yfirdýralæknir tjáði sig um 
málefni svínabænda og voru svína-
bændur ósáttir við ummæli yfir-
dýralæknis. 

Félag svínaræktenda ákvað því 
að skrifa landbúnaðarráðherra og 
forstjóra Matvælastofnunar bréf og 
fara þess að leit að yfirdýralæknir 

yrði úrskurðaður vanhæfur til að 
fjalla um málefni svínabænda. 

Matvælastofnun gaf svínarækt-
endum frest til 10. júní til að skila 
áætlun um hvernig þeir ætluðu 
að hætta ólöglegum geldingum á 
grísum. 

Á næstu dögum verður hafist 
handa við að safna gögnum frá 
héraðsdýralæknum um hvernig 
svínaræktendur ætli að uppfylla 
skilyrði laga um dýravernd og  
hætta með öllu að gelda grísi án 
deyfingar.  - jme

Yfirdýralæknir segist ekki tjá sig um bréf svínaræktenda til landbúnaðarráðherra og Matvælastofnunar:

Gera athugasemdir við störf yfirdýralæknis

GRÍSAGELDINGAR  Frestur svínarækt-
enda til að skila áætlun um hvernig 
þeir ætli að uppfylla skilyrði laga um 
dýravernd er runninn út. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STAÐAR NUMIÐ  Hinir auðþekkjanlegu leigubílar Lundúnaborgar stöðva hér umferð 
til og frá Buckinghamhöll í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BRETLAND Þúsundir leigubílstjóra stöðvuðu alla umferð víða í miðborg 
Lundúna í gær til að mótmæla nýja snjallsímaforritinu Uber. Svipuð 
mótmæli áttu sér stað víða um Evrópu, meðal annars í París og Berlín.

Forritinu er ætlað að reikna út kostnað bílferða líkt og gjaldmælir í 
leigubíl. Þetta segja leigubílstjórar að gangi í berhögg við lög og eru þeir 
æfir yfir skorti á reglum varðandi notkun á slíkum forritum.

Frá þessu greinir fréttastofa BBC. Mótmæli leigubílstjóra hófust á 
Trafalgartorgi klukkan tvö í gær og stóðu í klukkustund. Um tíu þúsund 
bílstjórar tóku þátt og í það minnsta tveir voru handteknir. - bá

Leigubílstjórar stöðvuðu umferð víða um Evrópu í gær:

Æfir yfir nýju snjallsímaforriti

SLYS Björgunarsveitir á Suðurlandi leituðu í allan 
gærdag að íslenskri konu sem hefur verið týnd 
frá því á laugardagskvöld. Seint í gærkvöldi sagði 
Ólöf Baldursdóttir, upplýsingafulltrúi Slysa-
varnafélagsins Landsbjargar, að konan hefði ekki 
enn fundist og að líklega yrði leitað áfram um 
nóttina.

Erlend vinkona konunnar sem leitað er fannst 
látin í Bleiksárgljúfri innst í Fljótshlíð, skammt 
frá Hvolsvelli, í fyrradag. Leit að þeirri íslensku 
hófst að fullu um eittleytið í gær og voru allar 
björgunarsveitir á Suðurlandi kallaðar út sem og 
sveitir á höfuðborgarsvæðinu. 

Samkvæmt heimildum Vísis fundust föt 
kvennanna við hyl í gljúfrinu og fundu kafarar 
lík erlendu konunnar í hylnum. Samkvæmt fyrstu 
skoðun virðist hún hafa drukknað og er nú eink-
um leitað niður með gilinu og út í Markarfljót. 

Um er að ræða mjög víðtæka leit. Notast er við 
hunda, kafara, gönguhópa og þyrlu Landhelgis-
gæslunnar. Í gærkvöldi höfðu um 170 manns 
gengið til liðs við leitarsveitir en leitin engan 
árangur borið.  - bá

Vinkonu konunnar sem fannst látin í Bleiksárgljúfri enn leitað seint í gær:

Leitin enn ekki borið árangur

BJÖRGUNARSVEITIR  Konan fannst ekki í gær þrátt fyrir víð-
tæka leit.  FRÉTTABLAÐIÐ/MAGNÚS HLYNUR HREIÐARSSON

DÓMSMÁL Slökkviliðsmaður sem 
missti vinnuna í kjölfar umfjöll-
unar um hann á RÚV í janúar 
2013 hefur stefnt Malínu Brand 
fréttakonu og Óðni Jónssyni, 
þáverandi fréttastjóra RÚV, fyrir 
meiðyrði.

Fréttin fjallaði um kynferðis-
brot sem maðurinn var dæmdur 
fyrir tæpum tíu árum áður. Hún 
var flutt í kjölfar umfjöllunar 
Kastljóss um brot Karls Vignis 
Þorsteinssonar. Maðurinn krefst 
ómerkingar á fréttinni.  - nej

Stefnir fréttamönnum RÚV:

Missti vinnuna 
vegna fréttar

DÓMSMÁL Karlmaður var í gær 
dæmur í fimm mánaða skilorðs-
bundið fangelsi í Héraðsdómi 
Reykjavíkur fyrir að hafa haft 
302 kannabisplöntur í vörslu sinni 
í mars árið 2009. 

Einnig fundust á sama tíma 
4,95 grömm af kannabislaufum í 
fórum hans.

Kannabisplönturnar og -laufin 
ásamt fjórum brúsum af blóma-
áburði og einni peru voru gerð 
upptæk. Maðurinn var dæmdur til 
að greiða allan sakarkostnað. - jme 

Átti kannabisplöntur og -lauf:

Fimm mánuðir 
skilorðsbundnir

SPURNING DAGSINS

Smiðjuvegi 2, Kóp - S. 554 0400

 3 brennarar úr ryðfríu stáli

Opið laugardaga til kl. 16
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Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  |  Facebook  |  Twitter
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HEILBRIGÐISMÁL Flest atvik sem 
eru skráð er varða starfsmenn 
Landspítala eru átök eða ofbeldi 
af hendi sjúklinga eða um þrjú 
hundruð atvik. Næstalgengast er 
að starfsmenn verði fyrir óhappi 
eða slysi við vinnu sína eða í 
rúmlega 250 tilfellum. 

Atvik sem eru flokkuð sem 
átök eða ofbeldi eru afar ólík í 
eðli sínu; geta verið líkamlegt 
ofbeldi en einnig að sjúklingur 
sýni af sér ógnandi hegðun. 

Flest ofbeldisatvikin eru skráð 
á geðsviði árið 2013, eða 190 
atvik, þrátt fyrir eingöngu 430 
starfsgildi. Ofbeldisatvikum á 
geðsviði hefur þó fækkað veru-
lega eftir að bráðageðdeild komst 
í gagnið í febrúar. Til dæmis 
hefur fjöldi mála þar sem halda 
þarf sjúklingi vegna ofbeldis-
ógnar fækkað um 67 prósent frá 
árinu 2009. 

„Með því að bæta öryggið, 
auka þjálfunina og skapa betra 
rými hefur okkur tekist að fækka 
atvikum,“ segir María Einisdótt-
ir, framkvæmdastjóri geðsviðs 
Landspítalans. „Öll hönnun á 
nýju deildinni byggist á öryggi 
og það er til dæmis passað að 
allir sjúklingar séu í sjónlínu frá 
vaktherberginu.“ 

María segir áherslu lagða á 
hvernig hægt sé að koma í veg 
fyrir ofbeldið. „Það að sýna ógn-
andi hegðun er ein leið til að 
tjá vanlíðan. Þess vegna er svo 
mikil vægt að lesa í þessa hegð-
un, skilja hana og hjálpa fólki 
áður en ofbeldi brýst út.“

Síðustu ár hefur sérþjálfað 
varnarteymi tekist á við sjúk-
linga sem róa þarf niður. Í versta 
falli þarf að halda sjúklingum 

niðri ef ekki tekst að róa þá með 
samtali en á Íslandi eru ólar ekki 
notaðar við slíkt. 

„Það þarf að vanda til verka og 
passa að allir haldi reisn. Það er 
mikilvægt fyrir starfsmenn að 
kunna ákveðna ferla og finna til 
öryggis. Einnig er mikilvægt að 
sjúklingar séu ekki niðurlægðir 
og finni ekki til sektarkenndar 
eftir að hafa misst stjórn á sér. 
Það hjálpar ekki í bata.“ 

Þegar starfsmenn spítalans 
lenda í alvarlegum atvikum við 
vinnu sína er þeim veittur við-
eigandi stuðningur af sérstöku 
teymi innan spítalans og sam-
kvæmt mannauðsdeild spítal-
ans er haft gott eftirlit með 
úrvinnslu mála.

 erlabjorg@frettabladid.is

Þrjú hundruð ofbeldisatvik 
er snerta starfsfólk skráð
Árið 2013 voru tæplega þrjú hundruð atvik skráð er varða átök eða ofbeldi gegn starfsmönnum Landspítalans 
af hendi sjúklinga. Ofbeldið getur verið líkamlegt, andlegt, hótanir eða ógnun. Flest atvikin gerast á geðsviði. 

70 milljónir plastburðarpoka 
falla til á ári hverju hér á 

landi, að því er talið er. Það eru 
um 1.120 tonn af plasti. 
Langstærstur hluti þessara plastpoka 
fer í urðun með öðrum heimilis-
úrgangi.

KLEPPUR   Flest atvikin tengd ofbeldi og átökum eiga sér stað á geðdeildum Landspítalans á Kleppi og við Hringbraut.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

ATVIK SEM SNERTA STARFSMENN LANDSPÍTALA

Átök/
ofbeldi

Óhapp/
slys

Eignatjón Stungu-
óhapp/

líkamsvessa-
mengun

Óskráð

292
263

52

227

59

190

32 18 4 15

■ ■ Öll svið Landspítala 
 ■ ■ Starfsmenn geðsviðs 292

er heildarfj öldi 
ofb eldisatvika sem 
snertu starfs  fólk 
Landspítala árið 
2013

190
atvikanna snertu 
starfs  fólk 
geðsviðs, eða 65%
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FÍNASTA SUMARVEÐUR  Í dag má búast við hægum vindi á landinu, yfirleitt 
skýjuðu sunnan og austan til en björtu N- og NV-til framan af degi. Þykknar heldur 
upp síðdegis vestan til og líkur á sídegisskúrum. Hlýjast inn til landsins norðanlands.
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LAUGARDAGUR

Á MORGUN

SVEITARSTJÓRNIR Sýslumaðurinn 
í Reykjavík hefur skipað þriggja 
manna nefnd til að fjalla um kæru-
mál Björgvins E. Vídalín, for-
manns Dögunar, vegna lögheimil-
isskráningar Sveinbjargar Birnu 
Sveinbjörnsdóttur, oddvita Fram-
sóknarflokksins í Reykjavík. RÚV 
greindi frá ákvörðun sýslumanns 
í gær.  

Nefndin hefur tvær vikur til að 
rannsaka málið.  

Björgvin heldur því fram 
að Sveinbjörg hafi átt afdrep í 

Reykjavík en 
ekki raunveru-
legt heimili. 

Yfirkjörstjórn 
Reykjavíkur 
hafði til skoðun-
ar, á fundi stjórn-
arinnar þann 11. 
maí, hvort Svein-
björg uppfyllti 
kjörgengisskil-
yrði í Reykjavík 

eftir að haft var eftir henni í fjöl-
miðlum að hún byggi í Kópavogi, 

en hún er með skráð lögheimili 
í Reykjavík, þar sem hún var í 
framboði. 

Þar sem ákvörðun um réttmæti 
lögheimilisskráningar frambjóð-
enda heyrir ekki að lögum undir 
yfirkjörstjórn var kjörgengi Svein-
bjargar úrskurðað gilt.

Yfirkjörstjórn sendi þó ábend-
ingu til Þjóðskrár Íslands, með 
vísan til góðra stjórnsýsluhátta. 
Eftir því sem næst verður kom-
ist er Þjóðskrá enn að kanna hvar 
Sveinbjörg Birna býr.  - jme 

Sýslumaðurinn í Reykjavík skipar nefnd til að kanna lögheimili Sveinbjargar:

Úrskurðar að vænta eftir 14 daga

SVEINBJÖRG 
BIRNA SVEIN-
BJÖRNSDÓTTIR

TEKIST Á  Meðlimur kirkjunnar borinn 
burt af lögreglu á meðan leit er gerð að 
Byung-eun.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SUÐUR-KÓREA Um sex þúsund lög-
reglumenn réðust inn í húsa-
þyrpingu í borginni Anseong í 
Suður-Kóreu í gær í leit að millj-
arðamæringnum Yoo Byung-eun. 
Hann er eftirlýstur í tengslum 
við ferjuslysið í Sewol í apríl.

BBC greinir frá þessu. Húsa-
þyrpingin hýsir kirkju í eigu 
Byung-eun, sem einnig er talinn 
eiga fyrirtækið sem rak ferjuna 
sem sökk. Að minnsta kosti 292 
létu lífið í slysinu en réttarhöld 
hófust á þriðjudag yfir fimmtán 
áhafnarmeðlimum ferjunnar.  - bá

Umfangsmikil leit í S-Kóreu:

Þúsundir gera 
leit að auðjöfri

DÓMSTÓLAR Tómas H. Heiðar var 
kjörinn dómari við Alþjóðlega 
hafréttardóminn á fundi aðildar-
ríkja hafréttar-
samnings Sam-
einuðu þjóðanna í 
New York, í gær. 

Hafréttardóm-
urinn hefur aðset-
ur í Hamborg og 
er skipaður 21 
dómara, þar af 
þremur frá Vest-
urlöndum.

Tómas tekur við dómaraemb-
ættinu 1. október en hann var 
kjörinn til níu ára.   - jme

Tekur við dómaraembætti:

Kosinn í hafrétt-
ardómstólinn

TÓMAS H. 
HEIÐAR  

SAMGÖNGUR Innanríkisráðuneyt-
ið hefur komist að þeirri niður-
stöðu að Samgöngustofu hafi ekki 
verið heimilt að banna Svifflug-
félagi Íslands að flytja lausar 
kennslustofur sem félagið keypti 
af Reykjavíkurborg upp á Sand-
skeið. 

Leyfi þurfti frá Vegagerðinni, 
nú Samgöngustofu, til að flytja 
stofurnar. Samgöngustofa hafn-
aði flutningunum nema Kópa-
vogur veitti samþykki sem fékkst 
ekki.                         - jme

Mega flytja lausar stofur:

Ráðuneyti snýr 
við úrskurði
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Mammut dagar
 30% afsláttur af Mammut fatnaði fimmtudag til laugardags

ÖRYGGISMÁL Vinnuslysum starfs-
fólks í fiskvinnslu hefur fjölgað 
ár frá ári um langt skeið. Tilkynnt 
vinnuslys voru helmingi fleiri árið 
2011 en áratug fyrr. Vinnueftirlitið 
réðst í sérstakt eftirlitsátak vegna 
þessa í fyrra.

Helgi Haraldsson, deildarstjóri 
hjá Vinnueftirlitinu, leiddi verk-
efnið. Hann segir fjölgun vinnu-
slysa í fiskvinnslu koma á óvart 
og afar neikvætt að staðan sé með 
þessum hætti. „Menn velta fyrir 
sér ástæðunum, hvort tölfræð-
in ýki vandann. En þegar kafað 
er dýpra sést að skýringin er til 
dæmis ekki sú að fyrirtækin séu 
duglegri að tilkynna slysin en áður 
var. Þetta eru einnig alvöru slys, 
ef svo má segja, og ekki um frek-
ari skráningu smáslysa að ræða 
sem skýrir þetta,“ segir Helgi og 
hnykkir á því að áþekka fjölg-
un vinnuslysa er ekki að finna í 
öðrum atvinnugreinum.  

Tilkynningar um útvortis og 
innvortis blæðingar og tognanir 
hafa aukist en fjöldi beinbrota er 
áfram um 20 á ári, svipað og liðna 
tvo áratugi þrátt fyrir fækkun 
starfsmanna í greininni.

Vinnueftirlitið réðst snemma árs 
2013 í sérstakt eftirlitsátak vegna 
þessarar stöðu. Þrjár skilgreindar 
ástæður voru fyrir verkefninu; vís-
bendingar um fjölgun slysa, nýleg 
alvarleg slys og ítrekuð dæmi 
um að vélbúnaður uppfyllti ekki 
ákvæði reglna og reglugerða.

En hverjar eru ástæður þessar-
ar fjölgunar slysa? 

Helgi segir að ekkert eitt standi 
upp úr en eftirtektarvert sé að slys-
um meðal ungra starfsmanna hefur 

fjölgað og eru þau langalgengust 
í yngstu aldurshópunum, bæði 
undir 18 ára og á aldursbilinu 19 til 
24 ára. Því megi spyrja sig hvort 
þjálfun, fræðsla og upplýsingagjöf 
starfsmanna sé ekki ein skýring-
anna. Hann segir að hafa beri hug-
fast í samhengi við fjölgun slysa að 
fiskvinnslan er ein fárra atvinnu-
greina sem halda úti sérstökum 

námskeiðum, en þau nái frekar til 
reyndari hóps starfsmanna.

Í því ljósi liggur fyrir að erlendu 
verkafólki hefur fjölgað í fisk-
vinnslu, og spurður hvort það geti 
verið hluti skýringarinnar útilok-
ar Helgi það ekki, tungumálaörð-
ugleikar auðveldi sannarlega ekki 
þjálfun og upplýsingagjöf. 

 svavar@frettabladid.is

Fjölgun vinnuslysa í 
fiskvinnslu margföld
Slysaskráning Vinnueftirlitsins sýnir stöðuga fjölgun vinnuslysa hjá fiskvinnslu-
fyrir tækjum um langt árabil. Betri skráning slysa er ekki skýringin. Athyglin bein-
ist að þjálfun og upplýsingagjöf starfsmanna; bæði ungs fólks og erlends vinnuafls.

FISKVINNSLA  Vinnuslysum í fiskvinnslu fjölgar langt umfram aðrar atvinnugreinar.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Á slysaskrá Vinnueftirlitsins voru skráð fjórfalt fleiri slys árið 2012 en árið 
1991 eða 400 slasaðir á hverja 10.000 starfandi. Allt tímabilið frá 1991 til 
dagsins í dag sýnir stöðuga fjölgun.

Hafa verður í huga að fiskvinnslufólki hefur fækkað mikið á tímabilinu; 
fjöldinn var rúmlega 6.000 árið 2002 en rétt losaði 4.000 árið 2012, sam-
kvæmt gögnum Samtaka fiskvinnslustöðva. Fjöldi alvarlegra slysa eins og 
beinbrota á hverju ári breytist ekki þrátt fyrir mikla fækkun starfsfólks.

Fjórfalt fleiri vinnuslys skráð árið 2012

1. Hvenær nam asparglytta land hér?
2. Hvaða Íslendingur er markahæst-
ur í norsku úrvalsdeildinni í knatt-
spyrnu?
3. Hver leikur Gunnar á Hlíðarenda í 
Stundinni okkar næsta vetur?

SVÖR:

STJÓRNMÁL Fyrsti undirbúnings-
fundur nýs stjórnmálaafls sem 
hefur fengið vinnuheitið Viðreisn 
var haldinn á Grand Hóteli í gær. 
Fundargestir þurftu að greiða 
1.500 krónur í aðgangseyri og 
myndaðist löng biðröð fyrir utan 
fundarsalinn.

Unnið var í hópum á fundinum 
og fjallað var um gjaldeyrismál, 
menntamál og heilbrigðismál, svo 
dæmi séu tekin. Hóparnir skiluðu 
af sér skjölum sem verða notuð til 
að útfæra stefnu flokksins. 

Benedikt Jóhannesson er einn 
af stofnendum flokksins, sem telst 
vera Evrópusinnaður hægriflokk-
ur. Hann er hæstánægður með 
mætinguna á fundinn. „Við bjugg-
umst við 120 manns en við urðum 
að fá annan sal því það komu svo 
margir.“ 

Hann bætir við að fjölbreytileg 
viðhorf hafi komið fram í einhverj-
um málum, eins og búist hafi verið 
við, en að víðast hvar hafi sam-
hljómurinn verið mikill. 

 - fb

 

Fyrsti undirbúningsfundur nýs stjórnmálaafls var haldinn á Grand Hóteli:

Fjöldinn fór fram úr væntingum

FYRIR FUND  Benedikt Jóhannesson 
skömmu fyrir undirbúningsfundinn sem 
var haldinn á Grand Hóteli í gær. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SNYRTILEGUR  Kínverskur hermaður lagar kaskeiti kollega síns er þeir búa sig undir 
að taka á móti Renzi fyrir framan Höll fólksins í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KÍNA Matteo Renzi, nýr forsætisráðherra Ítalíu, er um þessar mundir 
staddur í Kína. Heimsóknin er hluti af opinberu ferðalagi um Asíu sem 
miðar að því að styrkja viðskiptastöðu Ítala í álfunni. Í gær hittust þeir 
Renzi og Xi Jingping, forseti Kína, í Höll fólksins í Peking og lýsti sá 
síðarnefndi yfir aðdáun sinni á efnahagsáætlun nýrrar ríkisstjórnar 
Ítalíu.

Á mánudaginn varð Renzi fyrsti forsætisráðherra Ítalíu til að heim-
sækja Víetnam opinberlega. Hann mun einnig koma við í Kasakstan á 
ferð sinni um Asíu.   - bá

Forsætisráðherra Ítalíu er á ferðalagi um Asíu:

Renzi og Jingping funda í Kína

BRUSSEL Framkvæmdastjórn Evr-
ópusambandsins ætlar að rann-
saka alþjóðlegu fyrirtækin Apple, 
Starbucks og Fiat í tengslum við 
skattasamkomulag þeirra við 
þrjú lönd í Evrópusambandinu.

Frá þessu greinir BBC. Löndin 
sem um ræðir eru Írland, Hol-
land og Lúxemborg. Í fyrra sak-
aði rannsóknarteymi bandaríska 
öldungaþingsins Írland um að 
veita Apple sérstaka meðferð í 
skattamálum.  

Framkvæmdastjórnin mun 
kanna hvort skattamál fyrir-
tækjanna standist reglugerðir 
Evrópu sambandsins.  - bá

Skattamál Apple rannsökuð:

Stórfyrirtæki 
skoðuð af ESB

JAFNRÉTTISMÁL Talið er að allt að 
15 þúsund konur, þar af um 200 
íslenskar, séu komnar til að taka 
þátt í Nordisk Forum í Malmö í 
Svíþjóð.  

 Á ráðstefnunni er fjallað 
um fjölmarga þætti er tengjast 
kvenna- og jafnréttisbaráttu, 
jafnt á Norðurlöndunum sem ann-
ars staðar í heiminum.  

Ráðstefnan hefst í dag og henni 
lýkur á sunnudag. 

 Þetta er í þriðja sinn sem Nor-
disk Forum er haldin, fyrsta ráð-
stefnan var í Ósló í Noregi 1998 
og sex árum síðar var ráðstefna í 
Turku í Finnlandi.   - jme

Konur fjölmenna til Malmö:

Jafnréttisbarátt-
an í brennidepli

REYKJAVÍK Verslunarmiðstöð-
in Smáralind hefur ákveðið að 
gefa Reykjavíkurborg högg-
myndina Hafmeyjuna eftir Nínu 
Sæmundsson. Jón Gnarr borgar-
stjóri tekur formlega á móti 
höggmyndinni í Hljómskálagarð-
inum klukkan tvö í dag.

Þetta kemur fram í tilkynn-
ingu frá borginni. Hafmeyjan 
á sér skrautlega sögu en önnur 
afsteypa Nínu af höggmyndinni 
var sprengd í loft upp í Reykja-
víkurtjörn á nýársdag 1960.  - bá

Smáralind gefur höggmynd:

Hafmeyjan í 
Reykjavík á ný

1. Árið 2005. 2. Viðar Örn Kjartansson.
3. Hafþór Júlíus Björnsson.

VEISTU SVARIÐ?



Hluti af ferðasumrinu

www.n1.is facebook.com/enneinn

Sýningar hefjast á  
SkjáEinum næsta haust

Vegabréfin 
rúlla af stað
Vegabréf N1 er orðinn fastur liður í sumarfríi 
margra Íslendinga. Fjölskyldur á ferð inni fá 
skemmti legar stimpil gjafir á þjónustu stöðvum 

Taktu upp myndband af fjölskyldunni að leysa 
þrautirnar í Vegabréfinu og sendu inn í gegnum 
vefsíðuna www.vegabrefaleikur.is  
– þú getur unnið glæsileg verðlaun.

Vegabrefaleikur.is 

Fjölskylduferð til Tenerife í viku í vetur

Playstation 4 
leikjatölva 

Máltíð fyrir tvo  
á Hamborgara- 
fabrikkunni

5.000 kr.  
gjafakort 
í Smáratívolí

Flug og gisting fyrir fjóra (2 fullorðnir og 2 börn) að verðmæti 500.000 kr.
1X

3X

30X 30X

Samsung 
spjaldtölva3X Samsung Ace 3 

snjallsími 3X
S
sX

Áskriftarpakki  
í 3 mánuði að 
SkjáEinum

30X

Náðu í Vegabréfið 
á næstu N1 stöð

Safnaðu stimplum 
og fáðu vinninga

Taktu þátt í skemmtilegum  
leik á vegabrefaleikur.is

Það er alltaf stutt  
í næstu N1 stöð

Náðu í Vegabréfið
á næstu N1 stöð

Vinningar: 

N1 um allt land. Í lok sumars drögum við  
út hundrað fullstimpluð Vegabréf sem hljóta 
glæsilega vinninga.  
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25%

NÝTT

afsláttur
af öllum styrkleikum 
og pakkningastærðum

Í fárra höndum
Amihai Grosz, Bryndís Halla 
Gylfadóttir, Sayaka Shoji, 
Víkingur Heiðar Ólafsson, 
Mahler Chamber Soloists
15. júní. 15.00. Norðurljós.

4 DAGAR. 9 TÓNLEIKAR. 13.–16. JÚNÍ.
Kynnið ykkur magnaða dagskrá á www.reykjavikmidsummermusic.com

SVEITARSTJÓRNARMÁL Samstarfs-
sáttmáli nýs meirihluta borgar-
stjórnar sem er myndaður af 
Samfylkingunni, Bjartri framtíð, 
Vinstri grænum og Pírötum var 
kynntur í miklu blíðviðri í Elliða-
árdal í gær.  

„Þetta leggst mjög vel í mig,“ 
segir Dagur B. Eggertsson, sem 
verður nýr borgarstjóri Reykja-
víkur. „Ég held að það sé styrkur 
að þessi hópur kemur úr ólíkum 
áttum og þannig er borgin svolítið 
líka. Við ætlum að spila svolítið á 
breiddinni.“

Spurður út í staðsetningu fund-
arins í Elliðaárdal segir hann að 
dalurinn sé einn sá fallegasti í 
Reykjavík. „Ég held að við eigum 
öll okkar tengingar við Elliðaár-
dalinn. Ég er svolítið alinn hér upp 
og þetta er einn af mínum leyni-
stöðum. Það er erfitt að velja stað 
í Reykjavík sem sameinar alla en 
Elliðaárdalurinn er einn af þeim.“

Í sáttmálanum segir að virð-
ing fyrir öllu fólki, komandi kyn-
slóðum og náttúrunni verði sett 
í öndvegi. Borgin mun beita sér 
fyrir uppbyggingu á 2.500 til 
3.000 leigu- og búseturéttaríbúð-
um í Reykjavík á næstu þremur 
til fimm árum. Gagnsæi og aukið 
íbúalýðræði er eitt af meginverk-
efnum kjörtímabilsins.

S. Björn Blöndal úr Bjartri 
framtíð verður formaður borgar-
ráðs, Sóley Tómasdóttir úr Vinstri 
grænum forseti borgarstjórnar og 
Píratinn Halldór Auðar Svansson 
formaður nýrrar stjórnkerfis- og 
lýðræðisnefndar. 

Björn segir að meirihlutavið-
ræðurnar hafi gengið mjög vel. 
„Það hafa alls kyns ágreiningsmál 
komið upp en okkur hefur gengið 
mjög vel að komast að sameinlegri 
niðurstöðu. Við vorum mjög hrein-
skilin allan tímann og byrjuðum á 
að taka á erfiðustu málunum.“

Sóley er sátt við nýja sáttmálann 
og líst vel á samstarfið. „Ég held 
að við eigum eftir að bæta hvert 

annað upp. Við höfum tiltölulega 
ólíkar áherslur en eins og segir í 
innganginum að málefnasáttmála 
okkar þá er markmið okkar að við 
verðum stærri en summan af pört-
unum okkar.“

Píratar eru í fyrsta sinn í borg-
arstjórn og sömuleiðis í meiri-
hlutasamstarfi. Halldór er ánægð-
ur með hversu mikið af málum 
Pírata er inni í sáttmálanum. 
„Lykilatriðið í svona samstarfi er 
að fólk nái vel saman og líki hverju 
við annað. Það hefur ekki verið 
vandamál hingað til.“

Ný borgarstjórn tekur við á 
borgarstjórnarfundi næstkomandi 
mánudag. freyr@frettabladid.is

Styrkur að koma 
úr ólíkum áttum
Samstarfssáttmáli nýs meirihluta borgarstjórnar var kynntur í sól og blíðu í Elliða-
árdalnum í gær. Dagur B. Eggertsson tekur við sem borgarstjóri af Jóni Gnarr. 

• Borgarstjóri: Dagur B. Eggertsson
• Formaður borgarráðs: S. Björn Blöndal
• Forseti borgarstjórnar: Sóley Tómasdóttir
• Formaður stjórnkerfis- og lýðræðisnefndar: Halldór Auðar Svansson
• Formaður skóla- og frístundaráðs: Skúli Helgason
• Formaður velferðarráðs: Björk Vilhelmsdóttir fyrsta árið, 
    Ilmur Kristjánsdóttir tekur við að ári liðnu
• Formaður umhverfis- og skipulagsráðs: Hjálmar Sveinsson
• Formaður mannréttindaráðs: Líf Magneudóttir
• Formaður menningar- og ferðamálaráðs: Elsa Yeoman
• Formaður íþrótta- og tómstundaráðs: Þórgnýr Thoroddsen

VERKASKIPTING OG FORMENNSKA Í HELSTU 
RÁÐUM OG NEFNDUM Í REYKJAVÍKURBORG:

NÝR BORGARSTJÓRI  Það var S. Björn Blöndal sem kynnti Dag B. Eggertsson sem nýjan borgarstjóra í Reykjavík. Sóley Tómas-
dóttir og Halldór Auðar Svansson virtust ánægð með fyrirkomulagið.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

■ Stjórnkerfi og lýðræði
Gagnsæi og aukið íbúalýðræði er eitt af meginverkefnum kjörtímabils-
ins. Markmiðið er að auka traust, bæta upplýsingamiðlun og hvetja til 
lýðræðislegrar þátttöku.

■ Húsnæðismál
Borgin beiti sér fyrir því að 2.500–3.000 leigu- og búseturéttaríbúðir fari 
í uppbyggingu í Reykjavík á næstu þremur til fimm árum. Uppbyggingin 
verði blanda alls konar íbúða; almennra, stúdentaíbúða, íbúða fyrir fjöl-
skyldur og einstaklinga, íbúða fyrir fatlað fólk, heimilislausa og eldra fólk.

■ Bætt kjör barnafjölskyldna
Gjaldskrár verði samræmdar og einfaldaðar. Á árinu 2015 verður fjár-
magn til skóla og frístundasviðs aukið um 100 milljónir króna og árið 
2016 verða settar 200 milljónir til viðbótar til lækkunar á námsgjöldum 
í leikskólum. Einnig verði teknir upp systkinaafslættir þvert á skólastig. 
Þá verði frístundakort hækkað um 5.000 
krónur á barn, hvort ár. 

■ Velferð
Áhersla verði lögð á einstaklingsbundinn 
stuðning til sjálfshjálpar og virkni. Þeim 
sem þarfnast fjárhagslegrar aðstoðar verði 
boðin tækifæri til vinnu, náms, starfsendur-
hæfingar eða meðferðar. Vinnufærum 
einstaklingum án atvinnu verði fundin störf 
í samvinnu við atvinnulífið, eftir því sem 
kostur er. Sérstök áhersla verði lögð á for-
varnir og virkni ungs fólks. Nauðsynlegt er 
að auka fé til málaflokks fatlaðs fólks.

Punktar úr málefnasamningi

TEKIST Á  Lögregla beitir táragasi gegn 
mótmælendum í borginni Sao Paulo í 
júní í fyrra.  MYND/MÍDÍA NINJA

MANNRÉTTINDI Mótmælendur 
í Brasilíu sem gripið hafa til 
aðgerða í aðdraganda heims-
meistaramótsins í fótbolta eiga 
á hættu að sæta ofbeldi af hálfu 
lögreglu og hervaldsins. Þetta 
segir Amnesty International.

Í nýrri skýrslu samtakanna 
segir að notkun á táragasi og 
gúmmíkúlum gegn mótmæl-
endum hafi átt sér stað sem og 
handahófskenndar handtökur. 
Samtökin segjast búast við því að 
ekkert lát verði á slíku ofbeldi á 
meðan á keppninni stendur.  - bá

Óttast ástand í Brasilíu:

Mótmælendur 
beittir ofbeldi

FÉLAGSMÁL Góðgerðarfélag 
Menntaskólans í Reykjavík 
færði á þriðjudag heilabilunar-
deild L4 á Landakoti rúmar sex 
hundruð þúsund krónur að gjöf 
til að bæta aðbúnað sjúklinga. 

Páll Matthíasson, forstjóri 
Landspítala, tók við gjöfinni 
frá þremur útskriftarnem-
um skólans. Fénu var safnað í 
árlegri góðgerðarviku MR, þar 
sem meðal annars var haldið 
bingó og góðgerðarskemmtun.

Í tilkynningu spítalans segir 
að framlag nemendanna fari 
í að endurnýja ýmsan búnað 
á deildinni, svo sem dýnur og 
rúm.  - bá

MR-ingar færa peningagjöf:

Landakot styrkt 
um 600.000 kr. 

NORÐURÞING Sjálfstæðisflokkur 
og Vinstri græn hafa myndað 
meirihluta í sveitarstjórn Norð-
urþings. Sjálfstæðisflokkurinn 
hlaut þrjá sveitarstjórnarmenn 
kjörna og Vinstri græn tvo. 

Friðrik Friðriksson, oddviti 
Sjálfstæðisflokks, verður for-
seti sveitarstjórnar. Óli Hall-
dórsson, oddviti VG, verður for-
maður Byggðaráðs. 

Á síðasta kjörtímabili starf-
aði Sjálfstæðisflokkurinn í 
meirihluta með Samfylkingu og 
Framsóknarflokki. Sá meiri-
hluti hélt velli eftir síðustu 
kosningar. Samfylkingin fékk 
tvo sveitarstjórnarmenn kjörna 
sem og Framsóknarflokkurinn.

  -sa

Meirihluti í Norðurþingi:

Vinstri græn og 
D-listi saman

JERÚSALEM, AP
Eldflaug grandaði einum
Einn lést og þrír aðrir slösuðust í 
loftárás Ísraelsmanna á Gasa-svæðið í 
gærkvöldi. Um er að ræða fyrstu mann-
skæðu átökin milli Ísraels og Palestínu 
síðan nýmynduð ríkisstjórn Mahmouds 
Abbas tók við stjórn Gasa-svæðisins 
umdeilda.



HEITT TILBOÐ
Á OFNUM,
HELLUBORÐUM
OG VIFTUM
20-30% AFSLÁTTUR

Fjölkerfa blástursofn með
innbyggðum kjöthitamæli,
hjálparkokki með sjálfvirkum 
uppskriftum og sjálfhreinsikerfi.
Íslensk notendahandbók.

 

Einnig fáanlegur sem gufuofn.
Íslensk notendahandbók.
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Fjölkerfa blástursofn með
innbyggðum kjöthitamæli og
hjálparkokki með sjálfvirkum 
uppskriftum.
Íslensk notendahandbók.

 

Einnig fáanlegur með sjálfhreinsikerfi
og sem gufuofn.
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Fjölkerfa blástursofn með 
hraðhitakerfi, sérstaklega  
þægilegur í notkun og allri  
umgengni.
Íslensk notendahandbók.

 

Einnig fáanlegur með sjálfhreinsikerfi og
innbyggðum kjöthitamæli.
Íslensk notendahandbók.
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Fjölkerfa blástursofn sem er 
sérstaklega einfaldur og
auðveldur í notkun og allri
umgengni.
Íslensk notendahandbók.
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Íslensk notendahandbók.
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„Afburða hönnun“

3 LÍNAN 5 LÍNAN 7 LÍNAN 9 LÍNAN

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800
www.ormsson.is

OPIÐ VIRKA DAGA KL.10-18
Lokað á laugardögum í sumar

STÆRRI AÐ INNAN · FLOTTARI AÐ UTAN

ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SÍMI 456 4751

KS
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR · BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖÐUM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTAÐ
SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
SÍMI 480 1160

GEISLI
VESTMANNAEYJUM
SÍMI 481 3333

SÉRTILBOÐ

AÐ ELDA MEÐ 
Þegar þú eldar með AEG máttu búast við framþróaðri tækni, flottri hönnun og fjölmörgum stillingarmöguleikum sem bjóða upp á svo 
margt, margt fleira.

FULLKOMIN HÖNNUN
AEG ofnarnir eru hannaðir til að skara fram úr á öllum sviðum. Þeir eru einstaklega fjölhæfir, áreiðanlegir og þar að auki glæsilegir útlits.

AEG HELLUBORÐ AF ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM
Glæsileg lína helluborða frá AEG býður upp á fullkomnustu tækni, hvort sem þú velur spansuðu- eða venjulegt hraðsuðuhelluborð eða 
fyrir gas, þá er úrvalið mikið og útfærslurnar fjölbreyttar.

SÉRTILBOÐ Á 
ÞESSUM OFNI
Áður:  134.900,-
Nú: 99.900,-

BE3003001-M

SÉRTILBOÐ
Áður:
115.900,-
Nú:
79.900,-

HK634000XB
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AEG helluborð með stálkanti 57cm

Hagstæðir vaxtalausir greiðsluskilmálar til allt að 12 mánaða

Eyjuháfar · Veggháfar · Viftur > 25% afsláttur

SÉRTILBOÐ
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Gott bragð af
alvöru hnetum

www.ricedream.eu

STJÓRNSÝSLA Aagot Vigdís Óskars-
dóttir, lögfræðingur og lektor við 
Háskólann á Bifröst, segir það ekki 
rétt hjá jarðadeild fjármálaráðu-
neytisins að niðurstaða umboðs-
manns Alþingis varðandi leigu 
ábúanda á ríkisjörð hafi ekki áhrif 
á leigugjald á öðrum ríkisjörðum 
og -lóðum.

„Ég stóð í bréfaskriftum við ráðu-
neyti – fyrst ráðuneyti landbúnað-
armála og síðar fjármála- og efna-
hagsráðuneyti – í rúmlega tvö ár 
vegna hækkunar leigugjalds fyrir 
litla lóð á Fljótsdalshéraði sem við, 
hópur frændsystkina, höfum á leigu. 
Á lóðinni stendur lítið steinhús sem 
afi okkar byggði á fjórða áratug 
síðustu aldar og er nú í okkar eigu. 
Hækkunin sem ráðuneytið ákvað 
einhliða og tilkynnti okkur um árið 
2011 nam rúmlega 300 prósentum,“ 
segir Aagot.

Að sögn Aagotar reyndi hún í tvö 
ár að leiða embættismönnum ráðu-
neytisins fyrir sjónir að ráðuneyt-
ið hefði ekki lagaheimild til að taka 
einhliða ákvörðun um hækkunina. 
Engin rök hafi dugað á ráðuneytis-
menn.

„Að lokum brugðum við á það ráð 
að leggja málið fyrir umboðsmann 
Alþingis. Hann hefur nú lokið athug-
un sinni á máli okkar, samhliða, og 
með vísan til, álitsins sem sagt var 
frá í Fréttablaðinu [í gær] og endur-
speglar niðurstaða hans það sem ég 
hef reynt að segja ráðuneytinu síðan 
2011,“ segir Aagot.

Í málinu sem Fréttablaðið sagði 

frá í gær og er frá Skaftárhreppi 
sagði umboðsmaður Alþingis enga 
lagaheimild fyrir reglunum sem 
ríkið setti um leiguhækkun í júlí 
2011.

„Með hliðsjón af tilmælum 
umboðsmanns Alþingis um að ráðu-
neytið endurskoði almennt þá fram-
kvæmd sem þarna er um að ræða, 
átti ég von á að þar á bæ gengju 
menn í að vinda ofan af lögleys-
unni. Ég bjóst satt að segja við því 
að ráðuneytið hefði samband við 
alla þá sem sættu ólögmætri hækk-
un og gerði þeim grein fyrir málinu, 
bæðist afsökunar og endurgreiddi 
síðan ofgreidda leigu,“ segir Aagot 
sem reyndist ekki sannspá um þetta 
atriði.

„Ég varð því fyrir verulegum 

vonbrigðum þegar ég sá það sem 
haft var eftir talsmanni fjármála- 
og efnahagsráðuneytisins í Frétta-
blaðinu í gær. Þar var fullyrt að mál 
það sem sagt var frá í frétt blaðs-
ins væri einstakt og að álit umboðs-
manns hefði ekki áhrif á leigu ann-
arra ríkisjarða. Þetta er ekki rétt,“ 
fullyrðir Aagot.

Mistök geta alltaf orðið í stjórn-
sýslunni að sögn Aagotar. Þá eigi 
viðkomandi stjórnvald og starfs-
menn þess að leita allra leiða til að 
leiðrétta það sem miður hefur farið 
og læra af mistökunum. Ráðuneyt-

ið hljóti að verða, með vísan til 
jafnræðissjónarmiða, að endur-
skoða málið í heild en ekki láta við 
það sitja að leiðrétta það eingöngu 
gagnvart þeim einstaklingum sem 
komnir séu með álit umboðsmanns 
Alþingis í hendur.

„Ég skora á alla þá sem sætt hafa 
ólögmætri hækkun leiguverðs fyrir 
ríkisjarðir á grundvelli nefndra 
reglna að þrýsta á ráðuneytið um 
leiðréttingu,“ segir Aagot.

Óskar Páll Óskarsson, starfsmað-
ur jarðadeildar fjármálaráðuneyt-
isins, segir málið sem Fréttablaðið 

sagði frá í gær það eina sinnar teg-
undar sem umboðsmaður hafi sent 
til ráðuneytisins. Það sé einstakt 
vegna þess að í samningi um jörð-
ina frá 1985 sé ekki almennt endur-
skoðunarákvæði eins og tíðkist.

„Ég á alveg von á að við fáum ein-
hver bréf þar sem menn eru að óska 
eftir að þeirra hækkun verði aftur-
kölluð á grundvelli þessa álits og 
það er þá okkar að skoða það,“ segir 
Óskar. „Ég þykist vita að menn 
bendi á að þetta sé fordæmi og það 
er þá okkur að sýna fram á að þetta 
sé ekki fordæmi.“   gar@frettabladid.is

Leiguliðar krefjist endurgreiðslu
Lögfræðingur sem ásamt frændsystkinum leigir lóð af ríkinu undir hús sem afi þeirra reisti austur á landi segir vonbrigði að fjármálaráðu-
neytið segi nýtt álit umboðsmanns Alþingis um ólögmæta hækkun jarðarleigu ekki eiga við í öðrum málum og skorar á aðra leiguliða að 
krefjast leiðréttingar. Starfsmaður jarðadeildar ríkisins á von á kröfubréfum en að sýnt verði fram á að málið sé ekki fordæmisgefandi.

   Ég bjóst 
satt að segja 

við því að 
ráðuneytið 

hefði samband 
við alla þá 
sem sættu 

ólögmætri hækkun og 
gerði þeim grein fyrir 

málinu, bæðist afsökunar 
og endurgreiddi síðan 

ofgreidda leigu. 
Aagot Vigdís Óskarsdóttir 

lögfræðingur

Á HÉRAÐI  Leiga fyrir lóð með litlu steinhúsi hækkaði um 300 prósent. Myndin er af annarri jörð á Fljótsdalshéraði.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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  Við erum að vinna að 
undirbúningi og því að fá 

nýjan liðsafla í hersveit-
irnar sem sjá um að rýma 

Nineveh-hérað og hrekja 
þessa hryðjuverkamenn á 

brott. 
Núri al Maliki 

forseti Íraks

Afríkusól frá Rúanda. Dökkir Afríkuskuggar eru mjúkir og 
yndislegir í þessu kaffi. Hentar í allar gerðir uppáhellingar.

kaffitar.is

© GRAPHIC NEWSHeimildir: Al Monitor, Institute for the Study of War Ljósmynd: AP

Íslamskt ríki í Írak og Austurlöndum nær (ISIS)
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                                ISIS*: Samtök 
herskárra íslamista. Liðsmenn taldir 
vera 3.000 til 5.000, þar á meðal 
hundruð útlendinga.

   2012: Samtökin standa að rúmlega 
560 sprengjuárásum og þeim tókst 
að frelsa meira en 500 fanga úr 
Abu Ghraib-fangelsinu. 
    Apríl 2013: Al Baghdadi segir sam-
tökin hafa sameinast al Nusra fylk-
ingunni, sem voru samtök herskárra 
íslamista í Sýrlandi. Sameinuð samtök 
heiti ISIS. Forkólfar al Nusra bera 
þetta þó til baka.

    2013-14: ISIS nær héruðunum Raqqa 
og Deir al Zawr í Sýrlandi á sitt vald. 
Andstæðingar þeirra hálshöggnir.
    Janúar 2014: ISIS nær völdum 
í Fallujah og Ramadi.
    Febrúar: Drepur sendiboða frá 
Ayman al-Zawahiri, leiðtoga al-Kaída.

10. júní: ISIS nær völdum í Mosul.
    11. júní: ISIS nær völdum í Baji, 
þar sem stærsta olíuhreinsistöð 
Íraks er. Bardagar geisa í Tikrit.

    Uppruni: Stofnuð á fyrstu árum 
Íraksstríðsins og hétu þá al-Kaída í 
Írak. Þekkt fyrir að birta á netinu 
myndbönd af aftökum.

    2004: Abu Musab al Zarqawi, leiðtogi 
samtakanna, sver Osama bin Laden 
hollustueið. Bandarískir hermenn 
verða Al Zarqawi að bana árið 2006.

    2006-10: Hernaðarmáttur samtak-
anna minnkar eftir að bandarískum 
hermönnum var fjölgað í Írak. Banda-
rískir og íraskir hermenn drepa eða 
taka höndum 34 háttsetta forystu-
menn samtakanna.
    2011: Eftir brotthvarf bandarískra 
hermanna frá Írak hófu samtökin 
sprengjuherferð. Bandaríkin leggja 
fram 10 milljónir dala til höfuðs 
leiðtoganum Abu Bakr al Baghdadi.

*Arabísk skammstöfun samtakanna ISIS stendur 
fyrir Íslamskt ríki í Írak og Austurlöndum nær

ÍRAK, AP Núri al Maliki, forseti 
Íraks, segir að herskáir íslamist-
ar geti þakkað sigurgöngu sína 
síðustu daga samsæri meðal hers 
og lögreglu, sem hafi flúið átök í 
borgunum Mosul og Tikrit í stað-
inn fyrir að standa vörð um borg-
irnar.

Hann segir að refsa eigi þeim 
sem flúðu en heitir því að nú 
verði taflinu snúið við: „Í dag 
er mikilvægast að við erum að 
vinna að því að leysa vandann,“ 
sagði hann. 

„Við erum að vinna að undir-
búningi og því að fá nýjan liðs-
afla í hersveitirnar sem sjá um 
að rýma Nineveh-hérað og hrekja 
þessa hryðjuverkamenn á brott,“ 
sagði Al Maliki.

Uppreisnarmenn úr samtökun-
um Íslamskt ríki í Írak og Aust-
urlöndum nær, eða ISIS, hafa á 
síðustu dögum náð borgunum 
Mosul og Tikrit á sitt vald. Mosul 
er næststærsta borg landsins, 
höfuð borg Nineveh-héraðs í 
norðurhluta þess, en Tikrit er 
mun sunnar og aðeins í 130 kíló-
metra fjarlægð frá höfuðborg-
inni Bagdad.

Liðsmenn samtakanna hafa 
náð stjórnarbyggingum á sitt 
vald, hrakið burt her og lög-
reglu og hertekið herbifreiðar og 
annan búnað, en almennir borg-
arar hafa flúið í stórum stíl.

Talið er að allt að hálf milljón 
manna hafi forðað sér frá Mosul, 
sem féll í hendur uppreisnar-
manna aðfaranótt þriðjudags. 
Fjöldi fólks hefur einnig flúið 
frá borginni Tikrit, en hún virð-
ist hafa verið komin undir stjórn 
uppreisnarmanna í gær eftir 
nokkur átök í borginni framan 
af degi.

Athíl al Núnajaifi, héraðsstjóri 
í Mosul, var flúinn til borgar-
innar Abril, sem er höfuðstað-
ur sjálfstjórnarsvæðis Kúrda í 
norðanverðu Írak.

Hann sagðist bjartsýnn á að 
Mosul geti „komist aftur á lappir 
og losað sig við alla utanaðkom-
andi“, að því er hann sagði við 
fréttamenn í Abril í gær.

Hann sagði stjórnvöld vinna að 
því að fá íbúa til þess að mynda 
vopnaðar sveitir sem myndu 
gegna hlutverki við að ná borg-
inni aftur.

Uppreisnarsveitir ISIS náðu 
fyrr á árinu borgunum Ramadi 
og Falluja, skammt vestur af 
Bagdad, á sitt vald. Stjórnar-

Sigurganga ISIS í 
Írak heldur áfram
Herskáir íslamistar hafa nú náð borginni Tikrit á sitt vald, degi eftir að borgin 
Mosul féll í þeirra hendur. Her og lögregla forðuðu sér í kjölfar átaka og almenn-
ingur flýr borgirnar. Núri al Maliki forseti vill refsa þeim hermönnum sem flúðu.

NOREGUR, AP Snemma í mars sást dularfullt skip, á stærð við stóra far-
þegaferju, sigla nýsmíðað úr höfn í Rúmeníu, halda sem leið liggur í 
gegn um Bospórussund og þaðan áleiðis til Skandinavíu.

Um það bil mánuði síðar skýrði Kjell Grandhagen, yfirmaður 
leyniþjónustu norska hersins, frá því að skipið væri ætlað til njósna 
og eftirlits á norðurslóðum, sérstaklega útbúið til að fylgjast með 
umsvifum rússneska hersins þar.

„Stjórnmálaleiðtogar okkar hafa gert kröfur um að fá lýsingar á 
því hvað er að gerast á þessum slóðum,“ sagði Grandhagen í viðtali 
við AP-fréttastofuna.

Hann upplýsti jafnframt að smíði skipsins hefði kostað jafnvirði 
tæpra 30 milljarða íslenskra króna. Til bráðabirgða fékk skipið nafn-
ið Marjata. - gb

Glænýtt norskt njósnaskip verður notað á norðurslóðum:

Norðmenn fylgjast með Rússum

NJÓSNASKIPIÐ MARJATA  Norðmenn ætla að vera tilbúnir þegar Rússar fara að 
auka hernaðarumsvif við norðurskautið. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

hernum hefur enn ekki tekist 
að hrekja þær þaðan.

Al Maliki forseti hvatti íbúa 
í Nineveh til að gefast ekki 
upp, en búast við að átökin 
geti staðið í einhvern tíma. 
„Við stöndum með ykkur, 
ríkið stendur með ykkur, her-
inn stendur með ykkur. Jafnvel 
þótt átökin verði langvarandi, 
þá munum við ekki bregðast 
ykkur.“ gudsteinn@frettabladid.is



SUCCESS BEYOND THE GAME
ROBIN VAN PERSIE FOR BOSS BOTTLED.

Í tilefni að HM í knattspyrnu fylgir fótbolti 
hverju keyptu glasi af nýja ilminum frá Boss, Boss Unlimited*

20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM HUGO BOSS VÖRUM DAGANA 12.-18. JÚNÍ.

*á meðan birgðir endast
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HJÓLAÐU ÚT Í SUMARIÐ!
Kauptu 6 fyrir 4 af 2 lítra Kristal 
með mexican-limebragði.

Taktu mynd af kassakvi�uninni. 

Sendu mynd með nafni og 
símanúmeri á leikur@kristall.is. 
Þú getur líka sent kvi�unina í pósti 
til Ölgerðarinnar, Grjóthálsi 7-11, 
110 Reykjavík.
Sjá nánar á kristall.is. ar á kristall.is. 

TAKTU
ÞÁTT!

Sendu m
símanú
Þú getu
til Ölge
110 Rey
Sjá nán

www.netto.is
| Mjódd · Grandi · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |
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4x2L Coke, Coke Light   
eða Coke Zero ásamt   
HM bókinnni 2014
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HEILBRIGÐISMÁL Nokkuð algengt 
er að sjúklingar fái ekki lyf sín 
í tæka tíð vegna þess að birgðir 
þeirra eru uppurnar í landinu. 
Þetta á sérstaklega við um fólk 
sem þarf að taka lyf sem fáir nota 
dagsdaglega. 

Leifur Bárðarson, staðgeng-
ill landlæknis, segir að þetta sé 
gömul saga og ný. „Ég man ekki 
eftir einu einasta ári öðruvísi en 
að þetta komi upp.“ 

Eins og fram kom í Frétta-
blaðinu í gær er ekki til neitt sam-
ræmt yfirlit fyrir birgðastöðu 
lyfja í landinu. Lyfjafyrirtækin 
uppfæra þó reglulega lista yfir 
þau lyf sem vantar en þeim er ekki 
skylt að gera það. 

„Það væri mjög gott ef slíkt 
kerfi væri til,“ segir Leifur. „Það 
sem er flókið í þessu er að lyfja-
framleiðendur nota ekki sama 
kerfi til að skrá sín lyf. Það er 
ekki til neitt einsleitt kerfi sem 
öllum framleiðendum ber að fara 
eftir. Það er heldur ekki til neitt 
einsleitt kerfi sem öllum apótek-
um er skylt að fylgja. Þar ræður 
framboð og eftirspurn og allt þarf 
að vera í útboði samkvæmt EES og 
svo framvegis.“ 

Leifur segir að samræmt eftir-
litskerfi með lyfjabirgðum yrði 
eflaust dýrt og flókið í framkvæmd. 
Örar breytingar á lyfjamarkaði 
geri eftirlit sömuleiðis flókið því 
það lyf sem þykir lífsnauðsynlegt 
einn daginn er kannski farið af 
markaði þann næsta og annað lyf 
komið í staðinn. 

Gunnar Skúlason greindist með 
ólæknandi sjúkdóm um tveggja 
ára aldur sem gerir það að verkum 
að hann þarf að taka lyf á þriggja 
tíma fresti. Lyfið er undanþágulyf, 
vegna lítillar notkunar hérlendis, 
svo hann þarf að hringja á undan 
sér og panta lyfið þegar birgðir 
hans fara að klárast. 

„Ég hef tekið sama lyfið í 26 ár 
og það hefur alltaf verið nóg að 
láta vita með þriggja daga fyrir-
vara,“ segir Gunnar. Í apríl var 
lyfið þó ekki til hjá lyfjabirgja og 
honum var sagt að rúm vika væri 
þar til lyfið bærist til landsins. 

Ástæðan fyrir lyfjaskortinum 
var sögð sú að sala lyfsins hefði 
óvænt farið umfram það sem vana-
lega tíðkaðist í aprílmánuði. Gunn-
ar átti ekki nægar birgðir fyrir 
vikuna en var heppinn. „Það var 
eitt apótek sem átti einn skammt 
eftir, sem var algjör heppni.“ 

Ef lyfið hefði verið með öllu ófá-
anlegt hefði Gunnar orðið mjög 
þreyttur og dofinn og meðal ann-
ars átt erfitt með að halda aug-
unum opnum. Gunnar segist hafa 
breytt verklagi sínu vegna atviks-
ins og láti nú vita með tveggja 
vikna fyrirvara ef hann fer að 
skorta lyf.

 snaeros@frettabladid.is

Ekkert sam-
ræmt kerfi 
hjá apótekum
Einn lyfjaskammtur var eftir á landinu þegar maður 
með vöðvasjúkdóm þurfti á lyfjum að halda. Algengt 
að slík tilfelli komi upp, segir staðgengill landlæknis. 
Samræmt yfirlit yfir lyfjabirgðir gæti leyst vandamálið. 

EITT BOX EFTIR  Ítrekað hafa komið upp atvik þar sem lyf klárast eða eru við það 
að klárast þegar sjúklingar þurfa á þeim að halda.  

HEILBRIGÐISMÁL Sænski stjórn-
málamaðurinn Bo Könberg legg-
ur til að Norðurlöndin verji tæpum 
130 milljörðum króna á næstu 
fimm árum til þróunar á nýjum 
sýklalyfjum.

Þetta kemur fram í skýrslu um 
norrænt samstarf í heilbrigðismál-
um sem Könberg skilaði af sér í 
Ráðherrabústaðnum við Tjarnar-
götu í gær. Í skýrslunni eru fjór-
tán tillögur sem eiga að vera fram-
kvæmanlegar á fimm til tíu ára 
tímabili. Brýnasta málefnið varð-
ar baráttuna gegn sýklalyfjaþoli.

Norræna ráðherranefndin á 
sviði félags- og heilbrigðismála, 
ásamt framkvæmdastjóra nefnd-
arinnar, fól Könberg að kanna 
hvernig auka mætti norrænt sam-
starf um heilbrigðismál. 

Tillögurnar fjórtán fjalla um 
uppáskriftir fyrir sýklalyfjum, 

Ný skýrsla um norrænt samstarf í heilbrigðismálum var kynnt í gær:

Milljarðar gegn sýklalyfjaþoli
SKÝRSLAN 
AFHENT 
 Kristján Þór 
Júlíusson 
heilbrigðis-
ráðherra tók 
við skýrslu 
Bo Könberg 
fyrir hönd 
Íslands.  
FRÉTTABLAÐIÐ/
VILHELM

SÝRLAND, AP Í sjö hundruð daga, 
nærri tvö heil ár, var 65 ára kona 
lokuð inni í íbúð sinni í Homs. Hún 
komst hvergi vegna linnulausra 
átaka milli stjórnarhersins og upp-
reisnarmanna.

Zeinat Akhras heitir hún og 
starfaði sem lyfsali. Hún fékk 
loksins frelsið í byrjun maí eftir að 
umsátri stjórnarhersins lauk með 
sigri á uppreisnarmönnum.

Hún fór afar sjaldan út fyrir 
hússins dyr, líklega sex sinnum 
þessa sjö hundruð daga, segir hún.

„Ég kom til baka afar döpur 
eftir að hafa séð alla eyðilegg-
inguna. Þetta hverfi var alltaf fullt 
af lífi,“ segir hún.

Þegar á leið segist hún hafa 
forðast að líta í spegil, af ótta 
við að hún myndi láta bugast ef 
hún sæi hvaða áhrif einangrunin 
hafði haft. Hún var 34 kíló þegar 
umsátrinu lauk og ber þess enn 
merki.

Tveir bræður hennar höfðust 
einnig við í íbúðinni, en þeir hættu 
sér út til að líta eftir fyrirtækjum 

sínum og gæta kirkjunnar Mar 
Elia, sem er í nágrenninu. Prestur 
kirkjunnar hafði beðið systkinin, 
sem eru kristinnar trúar, um að 
gæta eigna kirkjunnar.

Framan af var umsátrið þolan-
legt vegna þess að systkinin höfðu 
safnað matvælum og nauðsynj-
um. Þau áttu góðar birgðir af hrís-
grjónum, baunum, hveiti og elds-
neyti. Fáir íbúar borgarinnar, 
aðrir en þeir uppreisnarmenn sem 
tóku þátt í átökunum, héldu út til 
enda. - gb

Kona á sjötugsaldri bjó við nánast algera einangrun meðan bardagar geisuðu í borginni Homs:

Innilokuð í íbúð sinni í sjö hundruð daga

ZEINAT AKHRAS ÁSAMT BRÓÐUR 
SÍNUM AYMAN  Hún er enn ekki nema 
38 kíló, þrátt fyrir að hafa bætt á sig 
fjórum eftir að umsátrinu lauk snemma 
í maí. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÓMSMÁL Hallbjörn Hjartarson 
tónlistarmaður hefur ákveðið að 
áfrýja dómi Héraðsdóms Norður-
lands til Hæstaréttar. 

Hallbjörn var í héraði dæmdur í 
þriggja ára fangelsi fyrir kynferð-
isbrot gegn tveimur drengjum. 

Stefán Þórarinn Ólafsson, 
lögmaður Hallbjarnar, segir að 
áfrýjunin verði send Hæstarétti 
á allra næstu dögum. Hann segir 
að fyrir Hæstarétti verði krafist 
sýknu en til vara verði krafist 
vægari refsingar.    - jme

Krafist verður sýknudóms:

Hallbjörn áfrýjar 
til Hæstaréttar

mjög sérhæfðar meðferðir, sjald-
gæfa sjúkdóma, rannsóknir byggð-
ar á gögnum úr sjúkraskrám, 
lýðheilsu, misrétti í heilbrigðis-
málum, hreyfanleika sjúklinga, 

rafræna heilbrigðisþjónustu og 
tæknimál, geðlækningar, viðbún-
að í heilbrigðismálum, lyf, starfs-
mannaskipti og sérfræðinga í lönd-
um ESB.  - fb

  Það var eitt apótek 
sem átti einn skammt 

eftir, sem var algjör 
heppni. 

Gunnar Skúlason



                                   Auglýst verð gildir frá miðvikudeginum 11. júní til og með miðvikudeginum 18. júní 2014. Gildir á meðan birgðir endast.11 júní til og með miðvikudeginum 18. í jú

Allt tilbúið fyrir sumarið?

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - www.bauhaus.is

ISIO III
3,6 V litíumrafhlaða. Skurðarlengd 
110/80 mm. Margnota vél með 
grasskera, runnaklippum og vatnsúða. 
Skipt er um hnífa með því að ýta á 
einn hnapp, án nokkurra verkfæra.

28.995.-

a.
hæð 

19.995.-

LSISLÁTTUVÉL MEÐ SLÁTTUVAL
GU 400. Sláttubreidd 40 cm,
4 þrepa sláttuhæð. Þægilegt 
handfang, 5 hnífar úr sérvöldu 
stáli.

15.990.-

19.990.-

SLÁTTUORF MEÐ 
HLEÐSLURAFHLÖÐU
ART 23 Li Accu. Engin 
sjálfsafhleðsla og 
ekkert „minni“ – alltaf 
tilbúin til notkunar, 
jafnvel á erfiðum 
svæðum. Hraðhleðsla. 
14,4 V litíumrafhlaða, 
sláttubreidd 23 cm.

RAFKNÚIÐÐ 
SLÁTTUOORF
Art 2600 ccombitrim. 
450 vött, 230 V. 
Sláttubreeidd 23 cm, 
með sérsstökum 
stillingumm til að 
nota við ð kanta. 
Þyngd 22,7 kg.

ROUNDUP, 1 L
Tilbúið til 
notkunar. Vinnur 

á bæði blöðum 

og rótum.

                                   Auglýst verð i                          

ung-rafhlaða
Sláttubreeidd 38 cm, sláttuh
25–75 m,, 40 l safnskúffa.

2.690.-

a

SLÁTTUVÉL ME

ROUNDUP, 1
Tilbúið til 
notkunar. Vin
á bæði blöðum
og rótum.

SLÁTTUUVVVÉVÉLL MEMEÐÐ 
HLEÐSLUURAFHLÖÐU
36 volta SSamsung-rafhlaða
Sláttubreidd

48.995.-
BEEBEBENSNSNSÍNÍNÍNSLSLSLLÁTÁTÁTTTUTUTUT VÉVÉVÉLL
HBHBH GG 393 .100 cc GGP RSS 1 10000 B Blulue ee 
OHHV V mómótotor.r. S Sláláátttttt ububububrererereidididd d 3939 c cm,m
55 5 hæhæhæðaðaðarsrstitilllliningar, eða 28–8 58588 mm mm.m.mm

4.925.-

GRASFRÆ, 1 KGVið eigum margar mismunandi tegundir grasfræja og því geta allir fundið það sem hæfir þeirra garði. Við eigum fræ fyrir sendinn jarðveg, 
skuggsæla bletti, sólríka bletti, fræ til að sá ofan í gisna bletti, Iseed fyrir grasbletti, Iseed með áburði fyrir skuggsæla bletti og fyrir sáningu ofan í bletti eða Iseed fræ með áburðarhúðun.

68.995.-
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VÍTISLOGAR Í TÚRKMENISTAN  Í miðri Karakum-eyðimörkinni í Túrkmenist-
an er þessi gígur, sem iðulega er kallaður „inngangurinn að helvíti“. Kraumað 

hefur í honum í 40 ár samfleytt, eða allar götur frá því að sovéskir vísindamenn 
boruðu niður í neðanjarðarhelli fyrir mistök. Af ótta við hættulegar gastegundir 
sem streymdu úr gígnum ákváðu vísindamennirnir að bera eld að þeim, í von um að 
gasið myndi þá klárast fljótlega. Sem hefur ekki gerst enn. NORDICPHOTOS/AFP

LEITAÐ Í RUSLI Í ÍRAK  Írösk stúlka leitar að nýtilegum hlutum á ruslahaug í 
útjaðri borgarinnar Najaf. NORDICPHOTOS/AFP

MÓTMÆLI Í SÍLE  Mótmælandi sparkar í lögreglumann í Santiago í Síle, þar sem námsmenn héldu tugþúsundum saman 
út á götur til að krefjast umbóta í menntamálum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BELJANDI FOSSAR Í ARGENTÍNU  Vatnsmagnið í Iguazu-fossunum í Argentínu 
þrítugfaldaðist eftir að stjórnvöld neyddust til að opna tvær stíflur í fljótunum 
Iguazu og Parana. Fljótin voru farin að flæða yfir bakka sína eftir óvenju mikla 

úrkomu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

PÁFI SNERTIR BARN Í RÓM  Á Péturstorginu í Páfagarði kepptist fólk að venju við að rétta börn sín í áttina að Frans páfa, 
svo hann gæti komið við þau sem snöggvast. Snertingunni á að fylgja gæfa. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Futura 28
léttur og vandaður 
dagpoki. Aircomfort 
bak sem loftar betur.
Verð: 22.990 kr.

Futura 32
Vinsælasti dagpokinn. 
frábært burðarkerfi
með loftun. 
Verð: 24.990 kr.

futura 38
Stór dagpoki með þægi-
legu burðarkerfi. Vin-
sæll í lengri dagsferðir.
Verð: 25.990 kr.

Aircontact 65+10
Frábær verðlaunabakpoki 
til notkunar í lengri 
ferðir. Öflugt burðarkerfi.
Verð: 46.990 kr.

Berðu
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BÝTTAÐU Á HM 2014 FÓTBOLTAKORTUNUM ÞÍNUM Í TOYS”R”US – rétt eins og þú býttar við vini þína

042664
2014 VIÐBÓTARPAKKI
Með 6 kortum.
Venjulegt verð 299 hvert3.999

042668
2014 ADRENALYN XL TIN
TINKASSI
Með 10 viðbótarpökkum,
þar á meðal 2 í
takmörkuðu upplagi.

Þar á meðal eru kort í

takmörkuðu upplagi með:

Neymar og Casillias

25 % afsláttur 
af völdum 
fótbolta-
mörkum

7.499
SPARIÐ 2.500

MEÐALSTÓRT

10.999
SPARIÐ 4.000

STÓRT

4.799
SPARIÐ 1.700

LÍTIÐ

460780-82
MARK
Framleitt úr dufthúðuðu stáli.
130 x 100 x 75 cm. Venjulegt verð 6.499
185 x 160 x 90 cm. Venjulegt verð 9.999
300 x 210 x 105 cm. Venjulegt verð 14.999

042665
2014 BYRJENDASETT
Með 4 viðbótarpökkum,
þar á meðal 2 í takmörkuðu
upplagi, reglum, spilaborði,
gátlista og möppu.
Venjulegt verð 2.299

Þar á meðal eru kort í

tak-mörkuðu upplagi með:

Messi og Balotelli

1.799
SPARIÐ 500

1.199
SPARIÐ 296

5 STK.
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Hræðsla kennslukvenna í grunn-
skólum við stærðfræði kemur sér-
staklega niður á árangri stelpna í 
1. og 2. bekk í stærðfræði. Þetta 
sýna niðurstöður rannsóknar 
sem gerð var við sálfræðistofnun 
Háskólans í Chicago í Bandaríkj-
unum, sem greint er frá á vefnum 
forskning.no.

 Rannsóknin 
leiddi í ljós að 
ek ker t  sa m-
hengi var á milli 
frammistöðu 
nemend a og 
stærðfræðifóbíu 
kennara í upp-
hafi skólaárs. 
En við lok skóla-
árs kom í ljós að 

því meiri sem hræðsla kennara við 
stærðfræði var, þeim mun harðari 
voru stelpur í þeirri afstöðu sinni 
að strákar væru góðir í stærðfræði 
en stelpur góðar í lestri. Stelp-
urnar sem voru á þessari skoðun 
voru talsvert lakari í stærðfræði 
en aðrar stelpur. Þær voru miklu 
lélegri í stærðfræði en strákarnir. 
Hinar stelpurnar voru hins vegar 
jafngóðar strákunum eða næstum 
því jafngóðar í stærðfræði og þeir.

Freyja Hreinsdóttir, stærðfræð-
ingur og dósent á Menntavísinda-
sviði Háskóla Íslands, segir það 
slæmt þegar fólk með stærðfræði-
fóbíu sé að kenna og yfirfæri hana 
kannski á nemendur.

Hún segir kennara á sviðinu 
hafa barist fyrir því að allir kenn-
aranemar læri stærðfræði. „Ein 
rökin eru þau að við viljum hjálpa 
fólki að vinna bug á þessari fóbíu. 
Kennslan verður ekki góð ef það 
skín í gegn að kennarinn er óör-
uggur í faginu. Fimm einingar í 
stærðfræði eru núna skyldunám 
hjá öllum kennaranemum.“

Freyja tekur það fram að 

almenn orðræða 
um að stærð-
fræði sé erfið 
og flókin hljóti 
að hafa neikvæð 
áhrif. „Það hefur 
til dæmis farið í 
taugarnar á mér 
þegar sungið er í 
sigurlagi Euro-
vision-keppn-
innar hér á landi 
burtu með fordóma, þetta er engin 
algebra. Þarna er í raun verið að 
gefa í skyn að algebra sé mjög 
flókin. Allt umhverfi og viðhorf 
foreldra til greinarinnar skiptir 
máli.“

Guðný Helga Gunnarsdóttir, 
lektor í stærðfræðimenntun, seg-
ist verða vör við að sumir kenn-
aranemar finni til vanmáttar 
gagnvart stærðfræði. „Við finnum 
vissulega fyrir óöryggi hjá þeim 
en ég get ekki sagt að við höfum 
fundið mun á strákum og stelpum í 
kennaranáminu hvað þetta varðar. 
Reyndar hafa aðeins örfáir strák-
ar farið í gegnum námið á yngri 
barna kjörsviðinu, það er kennslu 
fyrir börn í 1. til 5. bekk.“

Guðný Helga bendir á að skyldu-
nám í stærðfræði í framhaldsskól-
um hafi verið minnkað verulega. 
„Nemendur hafa möguleika á að 
dýpka þekkingu sína þegar þeir 

hefja kennaranámið. Mér finnst 
þeir frekar áhugasamir um að 
styrkja sig. Þeir eiga kost á að 
taka töluvert af námskeiðum þar 
sem fjallað er um stærðfræði-
nám ungra barna. Ég hef verið að 
kenna á námskeiðum þar sem mest 
er unnið að því að styrkja nem-
endur fræðilega. Þeir hafa getað 
valið slík námskeið frá en flestir 
taka þau.“

Að sögn Guðnýjar Helgu verða 
kennaranemar á yngri barna kjör-
sviðinu að taka 20 einingar um 
stærðfræðinám og kennslu. Þeir 
geta valið 20 einingar til viðbótar. 
Langflestir velja að minnsta kosti 
10 einingar. ibs@frettabladid.is

Stærðfræðifóbía kennslu-
kvenna bitnar á stelpum
Þegar kennari sem er óöruggur gagnvart stærðfræði er kona kemur það niður á árangri stelpna í stærðfræði, 
að því er bandarísk rannsókn sýnir. Slæmt þegar fólk með stærðfræðifóbíu er að kenna, segir dósent í HÍ.

GARÐYRKJA Í sumar verður tíma-
bundinn hverfisgarður settur 
upp í Laugardal við hliðina á 
Fjölskyldugarðinum. Hann heit-
ir Laugargarður og þar býðst 
íbúum að rækta grænmeti. 
Garðurinn er einnig hugsaður 
sem almenningsgarður þar sem 
íbúar geta komið og notið útivist-
ar í hverfinu sínu.

Sáningardagur verður á laug-
ardaginn og eru íbúar hvattir til 
að mæta og hjálpa til við að setja 
mold í beð og sá en fræ verða á 
staðnum fyrir þá sem mæta. Einn-
ig er fólki velkomið að koma með 
fræ, forsáðar plöntur og eigin ílát.

Það sem aðgreinir garðinn frá 
öðrum almenningsmatjurtagörð-
um í borginni er áherslan sem lögð 
er á sameiginlega ræktun í bland 
við þá áherslu sem lögð er á félags-
lega eflingu innan hverfisins.

Garðurinn verður um 500 fer-
metrar að stærð og þar af verð-
ur 200 fermetra ræktunarsvæði. 
Afrakstur sumarsins verður 
seldur á bændamarkaði og munu 
tekjur af honum fara í áfram-
haldandi starfsemi ásamt ýmsum 
öðrum uppákomum. MA-nemar og 
BA-nemar úr Listaháskóla Íslands 
og Landbúnaðarháskólanum hafa 
umsjón með garðinum.  - fb 

Hverfisgarður við hliðina á Fjölskyldugarðinum:

Íbúum býðst að 
rækta matjurtir

Með því að neyta kornbrauðs og 
bauna, einkum brúnna bauna, 
er hægt að minnka líkurnar á 
hjarta- og æðasjúkdómum um 10 
prósent.

Sænskir fjölmiðlar greina frá 
því að vísindamenn við Háskól-
ann í Lundi í Svíþjóð hafi fengið 
46 konur til þess að neyta bauna 
og kornbrauðs á ýmsu formi um 
fjögurra vikna skeið. 

Niðurstöður tilraunarinnar 
sýndu að kólesteról minnkaði og 
blóðþrýstingur lækkaði. 

Önnur rannsókn sýndi að 
neysla á baunum virkaði gegn 
ofþyngd og sykursýki. Sextán 

unglingar fengu baunir í kvöld-
mat. Áhrifin á blóðsykur 

og insúlín voru jákvæð 
aðeins hálfum sólar-

hring eftir neyslu 
baunanna. 

Trefjar í 
baununum 
eru sagðar 
örva bakt-
eríur í ristli 
og draga 
úr hungur-
tilfinningu 

auk þess sem 
hormón sem 

vinna gegn syk-
ursýki og hjarta- 

og æðasjúkdómum 
leysast úr læðingi. - ibs

Vísindamenn í Lundi:

Lengra líf með 
baunum og 
kornbrauði

BAUNIR  Brúnar baunir eru sagðar sér-
staklega hollar.

Í KENNSLUSTOFU  Stelpur sem voru harðar í þeirri afstöðu sinni að strákar væru góðir í stærðfræði en stelpur góðar í lestri 
voru talsvert lakari í stærðfræði en aðrar stelpur. NORDICPHOTOS/AFP

FREYJA 
HREINSDÓTTIR

GUÐNÝ HELGA 
GUNNARS-
DÓTTIR

FRÆIN TILBÚIN  Sáningardagur verður á laugardag milli 11 og 16 þar sem íbúar eru 
hvattir til að mæta.



Áldollur frá 2.990,-

Kamína 15.990,-

Tekassi 1.990,-

Tekassi 4.990,-

Tekassi með 5 hólfum 2.990,-

Hengistóll 59.900,-

Uglur 1.990,-

Rúmteppi frá 12.990,- 30% afsláttur
nú frá 9.093,-

Fiðrildi 990,-

Diskamottur 990,-

Bali 3.590,-

Hengisrúm 4.990,-

Blómapottar 
frá 1.490,- nú á 745,-

Hengirúm 6.990,-
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  Seðla-
bankinn er nú 
að setja gjald-

eyriskaupin 
aftur í fastan 

farveg en 
bankinn vill 

augljóslega ekki sjá 
krónuna sterkari í bráð. 

Ingólfur Bender, 
forstöðumaður Greiningar Íslandsbanka

RAGNHEIÐUR
HALLUR

ELÍSABET

„Meginatriðið er að Seðlabankinn er 
að nýta gjaldeyrisinnflæði sumars-
ins til að styrkja gjaldeyrisforðann. 
Ákvörðunin gerir það að verkum að 
krónan verður veikari en ella og þá 
myndast ekki jafn mikið svigrúm til 
að hafa stýrivexti lægri vegna þess 
að það kemur niður á verðbólgunni,“ 
segir Ingólfur Bender, forstöðu-
maður Greiningar Íslandsbanka, 
um ákvörðun Seðlabankans um að 
hefja regluleg gjaldeyriskaup á ný. 

Seðlabankinn ætlar að kaupa 
þrjár milljónir evra, rúmar 465 
milljónir króna, á gjaldeyrismark-
aði í hverri viku út september. 

Bankinn hætti reglulegum gjald-
eyriskaupum í árslok 2012. Hann 
hefur þó frá maímánuði 2013 keypt 
288 milljónir evra, að jafnvirði 
45,1 milljarði króna, í því skyni að 
draga úr sveiflum á gengi krónunn-
ar. Á þessu ári hefur bankinn keypt 
rúmar níu milljónir evra á viku 
að meðaltali, eða þrefalt meira en 
það sem stefnt er að með reglulegu 
kaupunum. 

„Seðlabankinn er nú að setja 
gjaldeyriskaupin aftur í fastan far-
veg en bankinn vill augljóslega ekki 
sjá krónuna sterkari í bráð. Núna 
þegar verðbólgumarkmiðið er í 
höfn finnst mér eðlilegt að bankinn 
sé að leggja áherslu á að byggja upp 

gjaldeyrisvarasjóðinn. Hann þarf 
að vera tiltölulega mikið stærri 
þegar kemur að afnámi gjaldeyris-
hafta, ef hann á að nýtast til að verja 
stöðugleikann á gjaldeyrismarkaði,“ 
segir Ingólfur. 

Már Guðmundsson seðlabanka-
stjóri gerði grein fyrir ákvörðun-
inni á fundi bankans í gær þar sem 
ákvörðun peningastefnunefndar um 
að halda stýrivöxtum óbreyttum var 
kynnt. Már sagði svo geta farið að 
bankinn keypti einnig gjaldeyri í 
óreglulegum kaupum á næstu mán-
uðum. 

„Markmiðið með þessum gjald-
eyriskaupum er ekki það í sjálfu 
sér að hafa áhrif á gengi  krónunnar, 

þó þetta hafi það kannski með ein-
hverjum beinum eða óbeinum hætti. 
… Við höfum tvö verkefni. Annars 
vegar að halda verðbólgunni við 
markmið og hins vegar viljum við 
yfir tíma safna gjaldeyri til þess 
að breyta gjaldeyrisforða okkar úr 
skuld við erlenda aðila yfir í skuld 
við innlenda aðila,“ sagði Már. 

Hann sagði gjaldeyrisvið skipti 
Seðlabankans á síðastliðnum tólf 
mánuðum hafa stuðlað að auknum 

stöðugleika krónunnar. Már sagði 
gjaldeyriskaupin ekki koma í stað 
vaxtahækkana, þegar Hafsteinn 
Hauksson, sérfræðingur hjá grein-
ingardeild Arion banka, spurði 
hvort svo gæti farið.  

„Við viljum frekar nota svigrúmið 
til að safna gjaldeyri heldur en að 
lækka vexti. Það er líka í ljósi stöð-
unnar varðandi horfur um að við-
skiptaafgangurinn sé að hverfa,“ 
sagði Már.   haraldur@frettabladid.is

Seðlabankinn safnar gjaldeyri 
í stað þess að lækka stýrivexti 
Regluleg gjaldeyriskaup Seðlabankans hefjast að nýju í næstu viku. Bankinn ætlar að kaupa þrjár milljónir 
evra í hverri viku. Markmiðið ekki að hafa áhrif á gengi krónunnar, sagði Már Guðmundsson seðlabankastjóri. 

SEÐLABANKASTJÓRI  Már Guðmundsson kynnti í gær ákvörðun peningastefnu-
nefndar um að halda stýrivöxtum óbreyttum.    FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Hagfræðideild Landsbankans 
spáir því að húsnæðisverð eigi 
eftir að hækka um níu prósent 
á þessu ári. Verðið muni síðan 
hækka um 7,5 prósent á árinu 
2015 og sjö prósent á árinu 2016. 

„Verð á fasteignum hefur 
hækkað mikið að undanförnu 
og viðskipti eru enn að aukast. 
Framboð á nýju húsnæði er lítið 
og því fóðrar meiri eftirspurn 
verðhækkanir,“ segir í nýjustu 
Hagsjá hagfræðideildarinnar.

Þar segir einnig að fjármunir 
sem koma frá öðrum löndum í 
gegnum fjárfestingarleið Seðla-
bankans hafi greinilega áhrif á 
fasteignamarkaðinn.  - hg

Viðskiptin enn að aukast:

Spáir hækkun 
húsnæðisverðs

Útflutningsfyrirtækið Marel 
kynnti á þriðjudag áform um að 
segja upp 50–60 starfsmönnum í 
Hollandi.

Uppsagnirnar eru liður í endur-
skipulagningu á starfsemi Marel 
í landinu. Starfsemin mun flytj-
ast frá borginni Oss til bæjarins 
Boxmeer í suðurhluta Hollands.  

Um 140 starfsmenn störfuðu 
hjá Marel í Oss en starfsemin er 
einkum bundin við kjötiðnað og 
framleiðslu. Fyrirtækið vinnur 
nú að drögum að áætlun til að 
styðja við þá starfsmenn sem 
aðgerðirnar hafa áhrif á.  - hg 

Breytt starfsemi í Hollandi:

Marel segir upp 
50–60 manns
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BETRI 
BANKAÞJÓNUSTA
Á NÝJUM STAÐ

Í dag opnum við í Borgartúni 18. Þangað flyst starfsemi útibúanna
í Austurstræti og við Hlemm. Arion banki Borgartúni 18 verður búinn 
notendavænni tækni og nútímalegri hönnun til að uppfylla þarfir þínar. 

 Við aðstoðum þig við að nota nýja tegund hraðbanka þar sem 
 þú getur lagt inn peninga, sinnt millifærslum og greitt reikninga, 
 auk hefðbundinna aðgerða.

 Fleiri fjármálaráðgjafar sem veita þér faglega og trausta ráðgjöf 
 og auðvelda þér að taka réttu ákvarðanirnar.

Þetta köllum við betri bankaþjónustu

VELKOMIN Í BORGARTÚN 18

KRISTJÁN ÞÓR

Emil Helgi Lárusson, eigandi og 
framkvæmdastjóri Serrano, hefur 
keypt helmingshlut Einars Arnar 
Einarssonar í fyrirtækinu Serrano 
Ísland ehf.  

Kaupverðið er trúnaðarmál. 
Emil er nú eini eigandi fyrirtækis-
ins en þeir Einar opnuðu fyrsta 
veitingastaðinn í Kringlunni árið 
2002. 

„Þetta er þannig að báðir eru 
sáttir,“ segir Emil, spurður um 
kaupverðið. 

„Ég er í rauninni einungis að 
kaupa starfsemi Serrano á Íslandi. 
Við munum áfram eiga saman veit-
ingastaðina Nam sem eru hérna á 
Íslandi og Zócalo-veitingastaðina 
átta í Svíþjóð.“ 

Einar mun að sögn Emils snúa 
sér alfarið að rekstri Zócalo í Sví-

þjóð en áfram sitja í stjórn Serr-
ano Ísland. 

Um 33 milljóna króna tap var á 
rekstri Serrano Ísland árið 2012, 
samkvæmt ársreikningi fyrirtæk-
isins. Árið 2011 skilaði reksturinn 
um 40 milljóna hagnaði. 

Í fréttatilkynningu um breyting-
arnar segir að ársvelta fyrirtækis-
ins á síðasta ári hafi verið rúmlega 
700 milljónir króna. 

„Það hefur verið ótrúlega 
skemmtilegt að byggja upp Serr-
ano síðustu 12 ár. Frá árinu 2009 
hefur Emil verið framkvæmda-
stjóri fyrirtækisins og séð nær 
alfarið um veitingastaðina og því 
taldi ég þetta góðan tímapunkt til 
að stíga til hliðar. Fyrirtækið gæti 
ekki verið í betri höndum,“ segir 
Einar Örn í tilkynningunni. - hg

Halda samstarfinu áfram með Nam og í Svíþjóð: 

Emil keypti Einar út 
úr Serrano á Íslandi 

SERRANO  Níundi Zócalo-staðurinn verður opnaður í Svíþjóð á næstu mánuðum.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS
Með hvor annan á heilanum
Ein lengsta ritdeila í manna minnum 
hefur staðið á milli háskólapró-
fessoranna Hannesar Hólmsteins 
Gissurarsonar og Stefáns Ólafssonar. 
Þeir virðast ekki þreytast á því að 
skrifa pistla á vefsvæði Eyjunnar og 
Pressunnar hvor um annan. 
Fyrir tæpum tveimur árum 
velti Hannes því upp í 
pistli hvers vegna Stefán 
Ólafsson væri með hann á 
heilanum og tiltók nokkrar 
mögulegar ástæður. Síðan 
þá hefur Hannes sjálfur 
minnst á Stefán Ólafsson í að 
minnsta kosti fjörutíu pistlum 
á vefsvæði sínu. Það 
er líklega oftar en 
hann hefur skrifað 
um Margaret 

Thatcher, Brasilíu og Davíð Oddsson 
til samans á tímabilinu. 

Verðrýrnun um 75 prósent
Nýr meirihluti Samfylkingar, Bjartrar 
framtíðar, Pírata og Vinstri grænna í 
Reykjavík kynnti samstarfssamning 
sinn í gær. Dagur B. Eggertsson, 

verðandi borgarstjóri, hafði sagt 
Fréttablaðinu frá því að eitt 
helsta baráttumál Samfylk-
ingarinnar væri að hækka 
frístundastyrk til barna um 
20 þúsund krónur og að það 

rúmaðist vel innan fjárhags-
áætlana borgarinnar. Samstarfs-

samningurinn segir þó að 
frístundakortið 
verði einungis 
hækkað 
um 5.000 

krónur á árinu 2015. Enginn veit hvert 
mismunurinn, 15 þúsund krónur, hvarf. 

Enginn ókeypis leikskóli
Aðalbaráttumál Vinstri grænna, gjald-
frjáls leikskóli, virðist heldur ekki hafa 
komist inn í samstarfsyfirlýsinguna. 

Leikskólagjöld verða lækkuð um 200 
milljónir króna og 100 milljónum 

verður veitt til skóla- og frí-
stundasviðs. Loforð Vinstri 
grænna miðaði þó við að 750 
milljónum yrði varið á hverju 
ári kjörtímabilsins til skóla- og 
frístundasviðs. Hvernig 3.000 

milljónir urðu að 300 milljónum 
er ekki skýrt. Þetta hlýtur eigin-

lega að vera heimsmet í 
gjaldfellingu kosninga-
loforða. 
 snaeros@frettabladid.is

Í 
nýafstöðnum sveitarstjórnarkosningum kom í ljós að 
verulega hefur dregið úr þátttöku í kosningum hér á landi, 
sem þó hefur sögulega verið afar góð. Við virðumst því á 
sömu leið og mörg önnur lönd. Bretar telja sig til að mynda 
góða ef kjörsókn er á milli 50 til 55 prósent. Í nýafstöðnum 

kosningum til Evrópuþings var kjörsókn 43 prósent.
Kjörsókn á landsvísu í nýafstöðnum kosningum var um 66 

prósent. Á höfuðborgarsvæðinu 
sveiflaðist hún milli 60,5 og 69 
prósenta og á landinu frá 55 upp 
í 90 prósent. Sögulega hefur kjör-
sókn í sveitarstjórnarkosningum 
verið milli 82 og 88 prósenta, en 
hefur verið á niðurleið frá 2006 
þegar hún datt fyrst niður fyrir 
80 prósentin. 

Í öðrum löndum þar sem kjörsókn er orðin enn lakari en hér 
hefur sums staðar verið rætt um að gera þátttöku í kosningum 
lögboðna þannig að sektir liggi við því að kjósa ekki. Það getur 
verið ágætishugmynd. Margvísleg lýðræðisþátttaka getur verið 
bundin í lög. Til dæmis er ekki án góðra raka hægt að skjóta sér 
undan kviðdómsskyldu í Bandaríkjunum. Hættan sem slíku fyrir-
komulagi fylgir er þó að kjósendur mæti og merki bara við eitt-
hvað, eða ógildi seðil sinn. Skylduþátttaka gæti þó vakið lýðræðis-
áhuga hjá einhverjum þannig að kannski jafnar það sig út.

Ef til vill er samt vænlegra en að grípa til slíks valdboðs að 
velta fyrir sér ástæðum þess að dregið hefur úr þátttöku í kosn-
ingum og reyna að bregðast við með úrbótum til þess að glæða á 
ný áhuga fólks á að taka lýðræðislega ábyrgð á samfélagi sínu. 

Ljóst er að samspil ólíkra þátta getur orðið til þess að draga 
úr áhuga fólks á kosningum. Framboð hafa úr mismiklum fjár-
munum að spila í kosningum og kynningarefni frá þeim því ef til 
vill ekki nógu mikið til að glæða almennan áhuga. 

Í alþingiskosningum hjálpar ekki að atkvæði hafa mismikið 
vægi eftir því hvar er kosið á landinu. Þá hafa stjórnmálaflokk-
arnir sjálfir mjög mikið að segja um uppröðun á lista og kjósend-
ur hafa bitlaus verkfæri til að hafa áhrif á það val. Óheyrilegan 
fjölda útstrikana þarf til dæmis til að færa fólk til á lista.  

Svo er náttúrlega fyrirhöfn að mæta á kjörstað, standa í röð, 
sýna skilríki og merkja við á pappír á bak við tjald. Þegar fram 
í sækir getur fólk ef til vill kosið rafrænt, en enn sem komið er 
hefur ekki fundist lausn sem þykir nægilega örugg. Það segir 
sína sögu að í nýlegri umfjöllun Fréttablaðsins um rafrænar 
kosningar voru það fulltrúar Pírata, flokksins sem einna mestan 
áhuga hefur á því að hagnýta upplýsingatækni til að auka lýðræði 
í landinu, sem sáu mest tormerki á rafrænum kosningum.

Á meðan ekki finnst lausn á því að tryggja öryggi rafrænna 
kosninga gæti skref í rétta átt verið að auka val og áhrifamátt 
kjósenda, svona um leið og vægi atkvæða yrði jafnað.

Í kosningunum til stjórnlagaþings kom í ljós að persónukjör er 
ekki of flókið í framkvæmd. Því ætti til dæmis ekkert að vera því 
til fyrirstöðu að gefa kjósendum kost á að velja fulltrúa þvert á 
flokka á kjörseðli, jafnvel þó svo að eitthvert eitt ákveðið framboð 
fái atkvæðið. Slík leið hlýtur að eiga sérstaklega vel við í sveitar-
stjórnarkosningum sem oft og tíðum snúast meira um fólk en 
stjórnmálastefnur flokka. Með slíkri leið yrði vissulega vald fært 
frá stjórnmálaflokkum til kjósenda, en það er varla slæmt. Sér-
staklega ekki ef það yrði til að glæða áhuga fólks á því að kjósa.

Aðgerða er þörf áður en kjörsókn versnar enn. 

Meira vald, takk

Óli Kristján
Ármannsson

olikr@frettabladid.is

Eitt mikilvægasta verkefni stjórnvalda 
þegar kemur að hælisleitendum er að 
tryggja fullnægjandi þjónustu við með-
ferð umsókna þeirra. Í gær náðum við 
mikilvægum áfanga í þeim efnum þegar 
innanríkisráðuneytið og Rauði krossinn á 
Íslandi undirrituðu samning um þjónustu 
við hælis leitendur. 

Helstu áherslur samningsins felast í 
því að hraða málsmeðferð hælisumsókna, 
bæta verklag og tryggja sem besta nýtingu 
á því fjármagni sem er varið í málaflokk-
inn. Með samningi við Rauða krossinn tekst 
okkur að tryggja hælisleitendum hlutlausa 
og óháða réttargæslu þannig að jafnræðis 
sé gætt og að allir hælisleitendur fái vand-
aða málsmeðferð. 

Rauði krossinn mun einnig meta reglu-
lega aðbúnað hælisleitenda, sinna heim-
sóknarþjónustu, félagsstarfi og fleira 
ásamt því að veita stjórnvöldum aðhald í 
málaflokknum. Þá munu samtökin halda úti 
alþjóðlegri leitarþjónustu til þess að hafa 
uppi á týndum ættingjum og endurvekja 
samband innan fjölskyldna þegar slíkt er 
mögulegt.

Styttri málsmeðferðartími
Eitt helsta úrlausnarefni stjórnvalda í kjöl-
far mikillar ásóknar eftir alþjóðlegri vernd 

hér á landi hefur verið tímalengd og drátt-
ur málsmeðferðar. Í breiðri sátt samþykkti 
Alþingi breytingar á lögum um útlendinga í 
vor en þær breytingar fela meðal annars í 
sér að hægt verður að hraða málsmeðferð-
artíma umtalsvert. Frá og með 25. ágúst 
næstkomandi er stefnt að því að máls-
meðferðartími hælisumsókna hér á landi 
verði að meðaltali ekki lengri en 90 dagar 
á hvoru stjórnsýslustigi í stað tveggja til 
þriggja ára eins og verið hefur síðustu 
misseri.

Um næstu áramót mun sjálfstæð 
úrskurðanefnd í útlendingamálum, sem 
endurskoðar ákvarðanir Útlendingastofn-
unar, taka til starfa. Nefndina munu skipa 
okkar helstu sérfræðingar í málefnum 
flóttamanna og mannréttinda. Með auk-
inni sérfræðiþekkingu innan málaflokks-
ins, bæði hjá Rauða krossinum og stjórn-
völdum, verða verkferlar skýrari og hægt 
verður að afgreiða mál með skjótari og skil-
virkari hætti án þess að það komi niður á 
gæðum málanna.

Það er ástæða til að fagna þessum mikla 
áfanga sem nú hefur náðst í málefnum 
hælis leitenda hér á landi. Um leið og ég 
þakka Rauða krossinum fyrir að koma að 
þessu mikilvæga verkefni býð ég hann vel-
kominn til mikilvægs samstarfs. 

Þakkir til Rauða krossins
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ATVINNA
Helgi Hjörvar
alþingismaður (Samfylkingin), Íslandi
Gunvor Eldegard
þingmaður (Verkamannafl okkurinn), Noregi
Ruth Grung
þingmaður (Verkamannafl okkurinn), Noregi
Tarja Filatov
þingmaður ( Jafnaðarmannafl okkurinn), 
Finnlandi
Billy Gustafsson
þingmaður ( Jafnaðarmannafl okkurinn), 
Svíþjóð
Anders Karlsson
þingmaður ( Jafnaðarmannafl okkurinn), 
Svíþjóð
Jakob Esmann
forseti Norðurlandaráðs æskunnar, Dan-
mörku

Eitt mikilvægasta verkefni nor-
rænu velferðarsamfélaganna er 
að takast á við atvinnuleysi ungs 
fólks. Ungt fólk sem ekki nær fót-
festu á vinnumarkaði á enda á 
hættu að lenda utangarðs í samfé-
laginu allt sitt líf. Fyrir utan þann 
persónulega harmleik sem slíkt 
hefur í för með sér fer samfélagið 
jafnframt á mis við mikil verð-
mæti sem mannauður þessa unga 
fólks er. En á okkar fjölhæfu og vel 
menntuðu einstaklingum byggist 
eitt helsta samkeppnisforskot 
Norðurlandanna á vinnumarkaði.

Til að takast á við atvinnuleysi 
ungs fólks þurfum við bæði efna-
hags- og atvinnustefnu sem gerir 
ráð fyrir fullri atvinnuþátttöku og 
sértækar aðgerðir til að tryggja 
ungu fólki atvinnu. Norðurlönd-
in geta mikið lært hvert af öðru 
þegar kemur að atvinnuleysi ungs 
fólks og sem betur fer er mikið 
norrænt samstarf á þessum svið-
um. Norræni hugmyndabankinn 
um brottfall úr framhaldsnámi er 
gott dæmi þar um.

Menntun, menntun, menntun
Menntun borgar sig. Því meiri 
menntun sem maður hefur, þeim 
mun minni eru líkurnar á að 
lenda í atvinnuleysi. Þess vegna 
er það menntakerfið sem mestu 
máli skiptir. Allt ungt fólk á að 
hafa möguleika á að mennta sig 
í samræmi við kröfur dagsins og 
þar er mikilvægt að tengingin við 
atvinnulífið sé sterk. Fæstir koma 
einnig til með að starfa á sama 
sviði allt sitt líf og því er mikil-
vægt að allir fái breiða menntun 
og þar með sterkan grunn til að 
standa á. Þá getur maður auðveld-
ar bætt síðar við eða breytt um 
stefnu.

Grunnskólamenntun dugar fæst-
um á vinnumarkaði í dag. Þó eru 
margir undir 25 ára aldri sem 
hvorki stunda nám né hafa lokið 
framhaldsmenntun. Fjöldinn er 
nokkuð breytilegur milli Norður-
landanna enda menntakerfin og 
aðstæður á vinnumarkaði mis-
munandi. Við getum ýmislegt lært 
af norska og danska menntakerf-
inu sem gerir leiðina frá námi til 
vinnu auðveldari en hjá öðrum og 
í Svíþjóð gefur öflugt endurmennt-
unarkerfi þeim sem flosna upp í 
námi mikilvægt annað tækifæri.

Í Finnlandi hafa jafnaðarmenn 
nú fengið samþykkt að skólaskyld-
an verður lengd um eitt ár. Þetta 
þýðir að framvegis munu allir í 
Finnlandi hefja einhvers konar 
framhaldsnám að grunnskóla lokn-
um. Þetta mun auðvitað ekki koma 
í veg fyrir allt brottfall úr námi, 
en ætti að minnka það umtalsvert.

Innan 90 daga
Margháttaðar aðgerðir ríkis-
stjórnar jafnaðarmanna á Íslandi 
til að koma í veg fyrir atvinnu-
leysi ungs fólks í kjölfar krepp-
unnar skiluðu góðum árangri, 
ekki síst tilboð um framhalds-
nám og tímabundin störf. Sænskir 
jafnaðarmenn ganga til kosninga 
í haust með fyrir heit til ungs fólks 
um „90 daga tryggingu“. Í Finn-
landi komu jafnaðarmenn á svip-
aðri ungmennatryggingu sem frá 
árinu 2013 hefur tryggt að allir 
undir 25 ára aldri eða allir nýút-
skrifaðir undir 30 ára aldri sem 

ekki fá vinnu, fái tilboð um starf, 
starfsnám eða menntunarúrræði 
innan þriggja mánaða. 

Ólík form af ungmennatrygg-
ingum hafa staðið til boða á Norð-
urlöndunum í gegnum tíðina, en 
hingað til hafa þau aðallega beinst 
að mjög ungu fólki eða þeim sem 
hafa verið lengi án atvinnu. Við 
eigum hins vegar ekki að bíða, 
heldur hjálpa öllum ungmennum 
sem ekki fá vinnu sem fyrst. Ung-
mennatryggingar krefjast vissu-
lega fjármagns og þátttöku og 
nýrrar hugsunar hjá mörgum ólík-
um aðilum, en þær eru vafalaust 

þess virði. Samhliða verðum við 
síðan að skapa ný góð störf.

En það er ekki alltaf nóg að 
bjóða störf eða námsúrræði. Tals-
verður fjöldi ungs fólks getur ekki 
nýtt sér nám eða tekið virkan þátt 
á vinnumarkaði vegna veikinda 
eða tímabundinna áskorana. Þess-
um hópi þurfum við að mæta með 
einstaklingsbundnum stuðningi 
eins og þurfa þykir.

Norrænn vinnumarkaður 
mikilvægur
Norðurlöndin fagna nú 60 ára sam-
eiginlegum vinnumarkaði. Hann 

hefur skilað okkur miklum árangri 
og framförum og hundruð þúsunda 
Norðurlandabúa hafa nýtt sér 
möguleikann á að flytja sig á milli 
landa til lengri og skemmri tíma 
þar sem atvinnutækifærin bjóðast. 
Enn í dag virkar norræni vinnu-
markaðurinn eins og slíkur ventill 
milli landanna, eins og t.d. má sjá 
af fjölda sænskra ungmenna sem í 
dag sækja vinnu til Noregs.

Norrænir jafnaðarmenn vilja 
standa vörð um samnorrænan 
vinnumarkað og við viljum sjá 
til þess að ungt fólk geti nýtt sér 
þá möguleika sem þar finnast 

til fullnustu. Þess vegna leggja 
norrænir jafnaðarmenn einnig 
áherslu á að fjarlægja landamæra-
hindranir, auka norrænan tungu-
málaskilning og styðja áfram 
verkefni eins og Nordjobb.

Ungt fólk til vinnu
Við getum ýmis-
legt lært af norska 

og danska menntakerfinu 
sem gerir leiðina frá námi 
til vinnu auðveldari en hjá 
öðrum...



12. júní 2014  FIMMTUDAGUR| SKOÐUN | 26

Enginn er sár, hvað þá 
gramur, nei, það er helst 
að maður fyllist sorg – sorg 
yfir því að horfa upp á enn 
einn faraldurinn ríða húsum 
skefjalaust í okkar krump-
aða og um margt vanþróaða 
samfélagi. Nú heitir farald-
urinn; Hótel má vera í öðru 
hverju húsi í 101. 

Borgarkerfið tekur þátt 
í að bera smitið út með því 
að horfa aðeins til stund-
argræðgissjónarmiða. Kerfið 
stundar blekkingarleiki í kynn-
ingu á fyrirhuguðum breytingum 
á reitnum Grettisgötu 17 auk lóð-
anna fyrir norðan reitinn. Þar sem 
t.d. reiturinn er ekki nefndur með 
nafni heldur 1.7.2.2. og er að auki 
auglýstur í Fréttablaðinu 23.12.13, 
já, á Þorláksmessu.

Þannig er engu líkara en stjórn-
völd gangi til liðs við gíruga fjár-
festa sem krefjast ávöxtunar með 
ljóshraða og hafa gjarnan enga til-
finningu fyrir umhverfi, væntan-
legu raski, lífi, framtíð eða sögu 
borgarhlutans. Hótellóðarreitirn-
ir eru gjarnan fylltir með of miklu 
byggingarmagni og oftar en ekki 
fylgja smekklausar lausnir (eins 
og dæmin sanna). 

Ef framkvæmdir vegna Grettis-
götu 17 ganga eftir mun fylgja 
því heilmikið rask, jafnvel rask 
sem skaðað getur nærliggjandi 
hús, fyrir utan aðrar afleiðingar. 
Nú er svo komið að í Grettisgötu 
einni eru 12 gistihús og enn fjölgar 
þeim. Afleiðingin af þessu er aug-
ljós; göturnar fyllast af rútum og 
bílaleigubílum sem þjónusta ferða-
menn. Skröltandi ferðatöskur lið-
langan sólarhringinn setja mark 
sitt á hljóðheiminn og ekki síður 
hið sýnilega.

Eftirlátssemi 
og stjórnleysi
Nú á að farga gömlum og 
fallegum silfurreyni – 
óbeint er vegið að tilvist 
íbúanna sem fyrir eru í 
101 – það er verið að tak-
marka lífsgæði þeirra og 
það sem meira er, það er 
verið að lækka verðgildi 
og gæði húsa þeirra, hver 
vill þegar upp er staðið 
búa í þyrpingu hótela – 

hér á að byggja ofan í jörðina og 
láta gamalt hús þjóna sem fortjald 
með því að flytja það að götu, en 
reisa stærri byggingar innar í lóð-
inni að húsum við Laugaveg.

Verstur verður fylgikvillinn 
sem er að þjónustan við íbúana fer 
þverrandi – þegar ber á þessu og ef 
fram heldur sem horfir þá er stutt í 
að íbúarnir flytji í burtu.

Hvað stendur þá eftir, þegar 101 
verður orðinn að samfelldri byggð 
gistihúsa þar sem ferðamenn gapa 
hver upp í annan.

Skynsemi segir að þetta beri að 
takmarka – það sé ráðlegt að búa til 
regluverk um hvers konar hótel eigi 
að vera í 101 og hvað þau megi vera 
þétt. Þessi eftirlátssemi og stjórn-
leysi Reykjavíkurborgar leiðir til 
þess að allir tapa – íbúarnir flytjast 
úr hverfunum og einsleitnin verður 
allsráðandi í stóru og smáu – getur 
verið að einhver sækist í þannig 
umhverfi? – Nei, ekki ég og heldur 
ekki sá sem vill kynnast landi og 
þjóð á sínum ferðalögum.

Gerum Grettisgötu 17 að aðlað-
andi reit – litlu torgi þar sem við öll, 
því öll erum við ferðamenn í gegn-
um þetta skarða líf – já, þar sem 
við öll eigum griðland undir öldr-
uðum SILFURREYNI, sem enn á 
eftir 150 ár.

Af silfurreyni og 
hótelfaraldri í 101 
eða reitur 1.7.2.2.

Í nýafstöðnum sveitar-
stjórnarkosningum gerð-
ust þau ömurlegu tíðindi 
að framboð Framsóknar-
flokksins í Reykjavík sigldi 
undir merkjum trúarfor-
dóma og andúðar á aðfluttu 
fólki og fékk aukið fylgi út 
á það. Þetta kemur ekki 
alveg á óvart því í mörgum 
nágrannalöndum okkar 
hefur viðlíka áróður skilað 
árangri, ekki síst á tímum 
þrenginga og upplausnar. Hér á 
Íslandi hafa nokkur smáframboð 
reynt þetta á undanförnum árum 
en ekki haft mikið upp úr krafsinu, 
þar til nú að Framsóknarflokknum 
tókst að safna til sín þeim sálum 
sem þessi andstyggðarmálflutning-
ur höfðar til.

Evrópumenn hafa langa og 
sára reynslu af svona haturs-
áróðri og hvert hann getur leitt. 
Þess vegna hefur víða verið góð 
samstaða milli allra sómakærra 
stjórnmálaafla um það að starfa 
ekki með þeim flokkum, sem leita 
fylgis í þessum skuggalegu afkim-
um þjóðarsálarinnar. Hér á landi 
hafa menn ekki staðið frammi 
fyrir slíku fyrr en nú, að nýkjörn-
ir borgarfulltrúar þurfa að íhuga 
hvernig þeir eiga að bregðast við 
þessum ógæfukrákum. 

Sem betur fer kom það fram 
í aðdraganda kosninganna að 
aðstandendum allra hinna listanna 
leist afar illa á þennan málflutning 
Framsóknarflokksins. Þeir þurfa nú 
að gera upp við sig hvort þessi nýi 
Framsóknarflokkur er gjaldgengur 
í samstarfi eða hvort taka eigi hann 
sömu tökum og gjarnan er gert með 
svipaða flokka: Hafna skilyrðislaust 
öllu samstarfi við þá.

Eina leiðin
Eftir kosningar hefur vel 
meinandi fólk reynt að 
skamma Framsóknar-
flokkinn fyrir að gerast 

málsvari þeirra mannfjandsam-
legu skoðana sem þeir gerðu að 
sínum á lokasprettinum fyrir 
kosningar. Svör Framsóknar hafa 
hins vegar verið öll á einn veg: Það 
var ekkert athugavert við okkar 
málflutning, við meintum ekki 
það sem við sögðum en endurtök-
um það samt, þið eruð bara að níð-
ast á okkur! 

Þess er því varla að vænta að 
borgarfulltrúar Framsóknar dragi 
nokkuð í land með sinn ógeðfellda 
málflutning og frekar er hætta á að 
þeir eigi eftir að færast í aukana. 
Á þeim forsendum vil ég skora á 
nýkjörna borgarfulltrúa að bindast 
samtökum um að sniðganga Fram-
sóknarflokkinn í borgarstjórn eftir 
megni. Á sjálfstæðismenn skora 
ég að mynda ekki bandalag með 
Framsókn þegar kosið er í ráð og 
nefndir og á nýjan meirihluta skora 
ég að gera hlut sjálfstæðismanna 
ekki verri í nefndum og ráðum en 
hann hefði orðið með samstarfi 
með Framsókn. 

Setjum Framsókn í skammar-
krókinn! Það er eina leiðin til að 
sýna í verki að fylgi sem fæst með 
því að blása í glæður trúarfordóma 
og útlendingahaturs er einskis 
virði í íslenskum stjórnmálum. 

Setjum Framsókn 
í skammarkrókinn

**

Vegna framkvæmdda eerruu ffaarrþþeggar 
hvattir til að mæta tímmaannlleeggaa

MÆTTU FYRR 
Í FRÍIÐ

Vegna endurbóta við farangursflokkunarkerfið í Flugstöð Leifs Eiríks-
sonar má búast við miklu álagi við innritun til 1. júlí. Um leið og við 
biðjumst velvirðingar á óþægindunum hvetjum við farþega til að 
mæta tímanlega í flugstöðina fyrir brottför. Innritun í morgunflug 
hefst nú kl. 4.30. 

Mætum snemma og 
styttum biðraðirnar.
Góða ferð!

Mættu fyrir klukkan 5.00 á völlinn 
og fáðu afslátt af langtímastæðum 

KEF Parking við flugstöðina

Gildir til 15. júní

SKIPULAG

Egill Ólafsson
íbúi á Grettisgötu

STJÓRNMÁL

Freyr Þórarinsson
sjálfstætt starfandi

➜ Evrópumenn 
hafa langa og sára 
reynslu af svona 
haturs áróðri og hvert 
hann getur leitt. 
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PAUL FRIÐRIK HÓLM 
lést þann 8. júní síðastliðinn. Hann verður 
jarðsunginn frá Ísafjarðarkirkju þann 14. júní 
klukkan 14. Blóm og kransar eru vinsamlega 
afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans 
er bent á björgunarsveitina Tinda í Hnífsdal, 
kt. 500480-0339, bnr. 154-26-4350.

Eiginkona, börn, tengdabörn og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, 

HALLDÓRA G. EINARSDÓTTIR 
Fífuseli 36, 

 áður til heimilis að Efstasundi 6,

verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju 
föstudaginn 13. júní kl. 13.00.

Fyrir hönd vandamanna,
börn hinnar látnu.

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

BJARGMUNDUR SIGURJÓNSSON
lést á Landspítalanum þann 8. júní. 
Jarðarförin fer fram frá Grafarvogskirkju 
mánudaginn 16. júní kl. 13.00.

Fanney Arnbjörnsdóttir og fjölskylda.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

STEINGRÍMUR INGIMUNDARSON
Grýtu á Djúpavogi,

lést þann 5. júní á Heilbrigðisstofnun 
Suðausturlands á Höfn. Útför hans verður 
frá Djúpavogskirkju laugardaginn 14. júní  
kl. 14.00.

Ingimundur Steingrímsson    Arnheiður Kristinsdóttir
Óskar Steingrímsson             Sólrún Sverrisdóttir
Hafsteinn Steingrímsson          Kristbjörg Eiríksdóttir
Ragnhildur Steingrímsdóttir     Vilberg M. Ármannsson
Drífa Ragnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför ástkærrar 

eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

ERNU GUÐMUNDSDÓTTUR
Jökulgrunni 26, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til Guðrúnar Hjörleifsdóttur 
og starfsfólks deildar A4 á Hrafnistu í 
Reykjavík fyrir einstaka umönnun og hlýju.

Gísli Kristjánsson
Guðrún Gísladóttir    Halldór Þórðarson
Kristján Gíslason      Ásdís Rósa Baldursdóttir
Guðmundur Torfi Gíslason     Ragnheiður K. Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

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

GUÐNÝ GUÐMUNDSDÓTTIR
Fannborg 8, áður Vallartröð 6, Kópavogi,

lést á Landspítalanum í Fossvogi  
miðviku  daginn 4. júní. Útförin fer fram  
frá Kópavogskirkju miðvikudaginn 18. júní 
kl. 13.00.

Jón Óskar Guðmundsson
Guðrún Hallfríður Bjarnadóttir Edward V. Kiernan
Sigríður Jónsdóttir Halldór G. Sigurþórsson
Jón Óskar Jónsson Jóhanna M. Jóhannesdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir, 

HÓLMFRÍÐUR ELLERTSDÓTTIR
Austurbyggð 17, Akureyri, 

er látin. Útför hennar fer fram 16. júní  
kl. 13.30 frá Akureyrarkirkju. Þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á dvalarheimilið  
Hlíð Akureyri.

Ellert Kárason  Helga Gunnarsdóttir
Hildur Káradóttir Þórarinn Sigurðsson
og fjölskyldur.

Elskulegur faðir minn,  
tengdafaðir, afi okkar og langafi,

BALDUR EIRÍKUR JENSSON 
múrari,

lést fimmtudaginn 5. júní á Dvalarheimilinu 
Grund. Útför fer fram frá Dómkirkjunni 
föstudaginn 13. júní kl. 13.00. Sérstakar 
þakkir eru sendar til starfsfólks Grundar fyrir 
vinarhug og góða umönnun. Aðstandendur þakka sýnda samúð.

Eyjólfur Baldursson          Þórdís Sigurgeirsdóttir
Hólmfríður Rós Eyjólfsdóttir
Erla Eir Eyjólfsdóttir                   Michael Sheehan
Baldur Kári Eyjólfsson                Hildur María Haarde

„Það er alveg bullandi húmor í okkur, 
þetta verður mjög lifandi,“ segir Jón 
Svavar, stjórnandi Bartóna, karlakórs 
Kaffibarsins, en kórinn heldur sína 
fyrstu sumartónleika í kvöld í Tjarn-
arbíói. „Við erum að bjóða vinum okkar 
sem við höfum sungið inn á plötur með 
að syngja með okkur,“ segir Jón Svav-
ar en meðal þeirra tónlistarmanna sem 
koma fram í kvöld eru Emmsjé Gauti, 
Original Melody og Mike Lindsay en 
Bartónar hafa áður sungið bakraddir í 
lögum þeirra listamanna. „Við höfum 
verið að leggja meiri áherslu á sönginn 
í vetur,“ segir kórstjórnandinn. 

„Fyrst vorum við bara að gera þetta 
á kúlinu, sem okkur fannst flottast þá 
en svo þroskast allir og kórinn hefur 
þroskast sem slíkur,“ segir Jón Svav-
ar og bætir því við að kórmeðlimir séu 

orðnir mun betri söngvarar en þeir 
voru áður. „Við höldum samt öllu hinu, 
sviðsframkomu og okkar gleði.“

Bartónar skera sig út frá öðrum 
hefðbundnum kórum á margan hátt 
en kórinn hefur meðal annars skapað 
sér siðareglur sem haldið er til haga. 
„Við syngjum ekkert bull, við syngj-
um föðurlandslög og vísur sem höfða 
til kvenþjóðarinnar,“ segi Jón Svavar. 
„Við reynum að sneiða fram hjá trúar-
brögðum og pólitík þótt það detti inn 
einstaka lög af því tagi,“ segir stjórn-
andinn en strákarnir syngja langmest 
íslenska karlakórstónlist undirleiks-
laust. „Við stólum bara á það að við 
skilum röddunum okkar nógu vel frá 
okkur.“

Allur ágóði af tónleikunum rennur 
beint til Stígamóta, samtaka gegn kyn-

ferðisofbeldi, en félögum kórsins er 
mjög annt um þeirra starf. „Þetta er 
eitthvað sem maður vill gefa gaum og 
taka þátt í að styðja við,“ segir Jón. „Ef 
maður getur gert eitthvað í þágu sam-
félagsins þá er um að gera að gera það, 
þetta er spurning um málstað og að 
taka þátt í kærleikanum í samfélaginu.“

Tónleikarnir hefjast klukkan 20.00 í 
Tjarnarbíói og kostar 1.500 krónur inn.

 baldvin@frettabladid.is

Höfða til kvenþjóðarinnar
Bartónar kallast karlakór Kaffi  barsins en þeir halda sína fyrstu sumartónleika í kvöld 
ásamt fl eiri tónlistarmönnum og rennur allur ágóði beint til Stígamóta.

MEIRI SÖNGUR  Kórinn hefur undanfarið lagt meiri áherslu á góðan söng.

Á þessum degi árið 1994 fundust Nicole 
Brown Simpson og Ronald Goldman látin 
á heimili sínu í Los Angeles í Kaliforníu en 
þau höfðu verið myrt.

Ruðningsstjarnan, leikarinn og fyrr-
verandi eiginmaður Nicole, O.J. Simpson, 
var ákærður fyrir morðin. Hann gaf sig ekki 
fram við lögreglu sem endaði með eltingar-
leik lögreglu við O.J. sem var sýndur beint 
í amerísku sjónvarpi. Eltingarleikurinn 
og réttarhaldið gegn honum eru meðal 
stærstu sjónvarpsviðburða í amerískri sjón-
varpssögu. Sýnt var beint frá réttarhöld-
unum sem voru jafnan nefnd Réttarhöld 
sögunnar. Sýknuúrskurður vakti hörð við-
brögð og þótti auka kynþáttafordóma.

Árið 1997 var O.J. dæmdur ábyrgur 
fyrir morðunum í einkamáli sem faðir 
Ronalds  höfðaði gegn honum. Hann komst 

að mestu hjá því að greiða 33 milljóna 
dollara skaðabætur til fjölskyldunnar vegna 
verndar á eftirlaunagreiðslum. Hann hélt 
því fyrri lífsstíl með greiðslum úr eftir-
launasjóði ruðningsmanna og flutti til 
Miami í Flórída, þar sem ekki er löglegt 
að taka heimili manneskju upp í greiðslu 
skuldar. Goldman-fjölskyldan fékk þó 
andvirði Heisman-verðlaunanna, sem O.J. 
hlaut árið 1968, og þóknun sem Simpson 
fékk fyrir að birtast í tölvuleik.

O.J. skrifaði bókina „Ef ég gerði það“ árið 
2006. Útgefandinn hætti við útgáfu hennar 
eftir mótmæli almennings. Gjaldþrotadóm-
stóll framseldi síðan útgáfuréttinn til 
Goldman-fjölskyldunnar sem gaf bókinni 
heitið „Ef ég gerði það: Játning morðingj-
ans“ og kom hún út árið 2007.

 - lkg

ÞETTA GERÐIST: 12. JÚNÍ 1994

Nicole Simpson og Ronald Goldman myrt

  Fyrst vorum við bara að 
gera þetta á kúlinu, sem 

okkur fannst flottast þá en 
svo þroskast allir og kórinn 

hefur þroskast sem slíkur.



BJÖRGVIN Í BÆJARBÍÓI Í HAFNARFIRÐI
Björgvin Halldórsson verður með sína fyrstu tónleika í 
Hafnarfirði annað kvöld kl. 20. Björgvin og hljómsveit fara yfir 
ferilinn og slá á létta strengi á opnunarhátíð Bæjarbíós sem nú 
verður tónleikastaður. Hljómsveitina skipa Þórir Úlfarsson, Jón 
Elvar Hafsteinsson, Jóhann Hjörleifsson og Friðrik Sturluson.

Flest þekkjum við túrmerik sem 
heiðgula kryddið sem er eitt af 
undirstöðuefnunum í karríi ásamt 

því að vera mikið notað sem matar-
litur. Túrmerik (Curcuma longa) á sér 
djúpar rætur í indverskum lækninga-
fræðum þar sem það hefur verið notað 
til þess að lækna meltingarvandamál 
og hreinsa blóðið og við húðvanda-
málum, morgunógleði og lifrarvanda-
málum í meira en tvö þúsund ár. Virka 
efnið í túrmerik er kúrkúmín.

BÓLGUEYÐANDI
Túrmerik getur minnkað bólgur með 
því að draga úr histamínmagni í líkam-
anum og með því að auka, á náttúru-
legan hátt, magn kortisóns í líkaman-
um. Rannsóknir hafa sýnt að túrmerik 
geti jafnast á við hýdrókortisón þegar 
kemur að því að minnka verki og stíf-
leika sem tengdir eru liðagigt. Kúrk-
úmín temprar blóðsykursójafnvægi 
sem hamlar myndun á hættulegum 
efnum sem mynda bólgur í líkam-
anum.

ANDOXUN, MINNI OG BLÓÐRÁS
Túrmerik er eitt öflugasta andoxunar-
efnið á markaðnum. Það getur einnig 
aukið blóðflæði og þanþol æða og 
komið jafnvægi á blóðþrýsting. Að auki 
getur það bætt hjarta- og æðakerfið og 
komið í veg fyrir skemmdir á innri líf-
færum, svo sem heila.

DEPURÐ OG ÞUNGLYNDI
Samkvæmt GreenMedInfo.com getur 
túrmerik hjálpað þeim sem þjást af 
depurð og þunglyndi en rannsóknir 
hafa sýnt að það virkar að minnsta 
kosti jafn vel og mörg geðlyf.

Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI
Öll framleiðsla Natures Aid er GMP-
vottuð (good manufacturing process) 
og telst því í hæsta gæðaflokki. Styrk-
leiki kúrkúmíns í hylkjum er mjög 
mismunandi eftir framleiðendum en 
túrm erikhylkin frá Natures Aid inni-
halda mjög hátt hlutfall af kúrkúmíni 
og því þarf aðeins að taka eitt hylki 
á dag. 

UNDRAEFNIÐ TÚRMERIK 
FRÁ NATURES AID
GENGUR VEL KYNNIR  Túrmerik er frábært andoxunarefni sem hefur virkað 
sérstaklega vel við bólgum og hefur góð áhrif á minnið, blóðrás, blóðsykurs-
ójafnvægi og þunglyndi.

HVAR FÆST ÞAÐ?
Útsölustaðir: Heilsu-
húsið, Lifandi markaður, 
Krónan, Hagkaup, Þín 
verslun og flest apótek. 
Nánari upplýsingar á 
www.gengurvel.is.

ÖFLUG VÖRN
Eitt öflugasta andoxun-
arefnið á markaðnum. 
Gott við bólgum, verkj-
um og þunglyndi. Túr-
merikhylkin frá Natures 
Aid innihalda mjög hátt 
hlutfall af kúrkúmíni og 
því þarf aðeins að taka 
eitt hylki á dag.

Laugaveg i  178  -  S ím i :  568  9955

www.tk.is

Mikið af flottum tilboðum
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Vertu vinur okkar á Facebook

Buxnadagar 
20% afsláttur 
af öllum buxum! 

Stærðir 36-52 
 

Tilboðsverð frá 7.980

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



FÓLK|TÍSKA

Amma mín var kjólameist-
ari, mamma saumaði 
mikið og tengdamamma 

heitin líka. Ég hef alltaf verið í 
kringum saumaskap og fór ung 
að sauma fötin á dúkkurnar 
mínar. Saumaskapur er mitt 
áhugamál,“ segir Brynja Dögg 
Gunnarsdóttir. Áhugamál Brynju 
vatt þó upp á sig og nú saumar 
hún barnaföt, undir heitinu Agú, 
í stofunni heima hjá sér. 

„Ég fór að sauma á dóttur 
mína fyrir rúmu ári, í fæðingar-
orlofinu. Svo fóru vinkonurnar 
að panta hjá mér og þannig óx 
Agú hratt. Eftir að stelpan mín 
fór á leikskóla hef ég meiri tíma 
og nýti líka kvöldin vel til að 
klára pantanir. Ég skipti stofunni 
hjá mér bara upp og bjó til pláss 
þar sem ég er með fleiri en eina 
saumavél uppi, til að þurfa ekki 
alltaf að vera að skipta um þráð. 
Svo sit ég bara við,“ segir Brynja. 
„Ég hef varla undan.“

Brynja teiknar upp sniðin sjálf 
en fer eftir stöðluðum stærðum. 
Hún flytur sjálf inn efnin þar sem 
erfitt er að finna það sem hentar 
hér á landi. Flíkurnar hennar 
eru komnar í sölu í versluninni 
Fiðrildinu í Faxafeni og einnig 
heldur Brynja úti vefverslun á 
www.agu.is. Hún segist einnig 
frá margar pantanir gegnum 
Facebook-síðu Agú og hefur nóg 
að gera.

„Ég hef til að byrja með saum-
að á yngstu börnin en er farin að 
bæta við stærðum, allt upp í tíu 
ára. Ég fæ pantanir á eldri krakka 
og jafnvel á fullorðna líka en ég 
anna því ekki enn. Þegar dóttir 
mín verður eldri langar mig í 
skóla og að læra eitthvað þessu 
tengt og draumurinn er auðvitað 
að geta opnað litla verslun með 
vinnustofu á bak við. Það má 
alltaf láta sig dreyma.“

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434 
Kolbeinn Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512 5447 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

FÓR UNG AÐ SAUMA  Brynja Dögg Gunnarsdóttir ólst upp við saumaskap og saumar 
nú barnaföt undir heitinu Agú.  MYND/GVA

AGÚ Flíkurnar fást í versluninni Fiðrildinu í Faxa-
feni á og www.agu.is.  MYND/AGÚ

SUMARLEGT Fylgjast má með 
Agú á www.agu.is og á Facebook.

SAUMAR Í STOFUNNI
BÖRN  Brynja Dögg Gunnarsdóttir fór ung að sauma föt á dúkkurnar sínar. 
Áhugamálið vatt upp á sig og nú saumar hún barnaföt undir heitinu Agú. 

Sumarbuxurnar þetta árið eiga 
að vera þægilegar. Þær eru þunn-
ar, skrautlegar, víðar um rass 
og mjaðmir en þröngar niður. 
Blómamynstur er vinsælt, en 

einnig dýramynstur og rendur. 
Það er í raun alveg sama hvernig 
mynstrið er því buxurnar eru 
fáanlegar í fjölbreyttu úrvali. 
Sumar minna meira að segja á 

þægilegar náttbuxur. Hægt er að 
fá buxurnar sparilegar en þær 
passa einstaklega vel við fallega, 
hvíta skyrtu. Hér fyrir ofan má 
sjá nokkrar flottar sumarbuxur.

FLOTTAR SUMARBUXUR

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

Belladrs n BelladonnaVVVeVerersrslslulununininin BeBelellllalaadodoonnnna

Flott föt fyrir flottar konur
stærðir  38-58

Liverpool lagerhreinsun!
30-90% afsláttur 

af öllum Liverpool vörum!
LFC Treyjur frá aðeins 1.990 - 5.990 kr.

LFC Stuttbuxur á aðeins 2.990 kr.
LFC Sokkar á aðeins 990 kr.

LFC Barnasett frá aðeins 2.990 – 4.990 kr.
LFC Jakkar og Úlpur á aðeins 5.990 kr.
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ÉG KÆLI
CREAM
GEL

Ég er kælandi fótagel 
sem dregur í sig þreytu 
dagsins. Undragel fyrir 
þreytta og bólgna fætur. 
Flott blanda með góðum 
innihaldsefnum eins og 
myntu og Eucalyptus.

Made in Italy
www.master-line.eu

Fæst í apótekum og Hagkaup

 



Erum í kjallaranum undir versluninni, gengið inn baka til. Hlökkum til að sjá ykkur!

Vertu vinur okkar á Facebook

RISA
LAGERSALA

Ótrúlegt úrval af vönduðum fatnaði  
frá Þýskalandi og Danmörku í stærðum 34-52 

Fatnaður úr verslununum

og

Meiri afsláttur! 

Nú 60% afsláttur af öllum 
fatnaði og skóm!



FÓLK|TÍSKA

■ VÖRN
Þegar sólin skín 
glatt er ekki 
bara nauðsyn-
legt að setja sól-
arvörn á börn. 
Það þarf að verja augu þeirra. 
Börn ættu að velja sér sól-
gleraugu sjálf svo þau vilji nota 
þau. Það þarf að bera reglulega 
á börnin yfir daginn, verja augu 
þeirra og höfuð. Ekki er gott 
að hafa heitar húfur en léttar 
sumarhúfur eru nauðsynlegar. 
Börn yngri en ársgömul ættu 
ekki að vera í sól þar sem húð 
þeirra er afar viðkvæm. Ef börn 
eru í sólarlandi ættu þau að 
vera innandyra frá 11-15. Látið 
barnið vera í bol í sundi eða á 
strönd og berið vel á þau. 

SÓLGLERAUGU 
Á BÖRNIN

Drífa Líftóra Thoroddsen útskrifaðist úr fata-
hönnun frá Listaháskóla Íslands um nýliðna 
helgi. Innblásturinn fyrir útskriftarlínu hennar 

er sóttur í vísindakvikmyndir. „Í BA-ritgerðinni minni 
var ég mikið að fjalla um búninga í vísindakvikmynd-
um og hvort að búningahönnun í þess konar myndum 
væri stöðnuð. Ég var að skila ritgerðinni þegar ég var 
að byrja að vinna í útskriftarlínunni og mig langaði 
að tengja það efni inn í línuna mína. Það er eiginlega 
hægt að flokka vísindakvikmyndir í tvo flokka, annars 
vegar myndir sem gerast á jörðinni og litið er til baka 
úr framtíðinni og hins vegar myndir þar sem litið er 
til framtíðar. Í því síðarnefnda eru búningarnir svolítið 
sterílir og þröngir og mikið um silfur. Í hinni týpunni 
eru búningarnir víðari og meira flæðandi. Mig langaði 
að blanda þessu saman í útskriftarlínunni minni, að 
hafa þægileg efni á móti harðara efni sem erfiðara er 

að eiga við og ég held að það hafi tekist ágætlega,“ 
segir Drífa. 

NENNIR EKKI AÐ SAUMA
Hún segist ekki eiga neina sérstaka tískufyrirmynd en 
finnst hönnuðirnir Christopher Kane, Gareth Pugh og 
Margiela vera flottir. „Ég fíla tísku sem er svolítið út úr 
kassanum. Stundum sé ég eitthvað sem mér finnst al-
veg sjúkt á pöllunum og hugsa að þetta væri eitthvað 
sem ég myndi klæðast en svo fæst það hvergi. Það 
er kannski svolítið skrítið að vera fatahönnuður og 
sauma ekki en ég nenni yfirleitt ekki að laga fötin mín. 
Mér finnst mikilvægt að blanda fötum héðan og þaðan 
saman. Ég hef fengið slatta af dóti frá mömmu, sauma 
svolítið sjálf þegar ég nenni og kaupi líka eitthvað. 
Blanda saman gæðafötum við eitthvað ódýrara dót. 
Mér finnst nefnilega hálfóþægilegt þegar fólk getur séð 
hvar ég keypti dótið mitt.“

EKKI HENTUGUR STÍLL
Drífa elskar að klæða sig í mörg lög af fötum og seg-
ist eiginlega ekki kunna að klæða sig á sumrin af því 
að þá klæðir hún sig alltaf of mikið. „Ég hef undan-
farið gengið í gegnum nokkurs konar buxnaæði, 
mig vantar boli en kaupi mér samt bara buxur. Ég 
er líka með vesti á heilanum og hef meira að segja 
verið í þremur vestum í einu. Þá var ég í bol og vesti 
yfir hann, fór svo í peysu og vesti yfir hana og að 
lokum jakka og vesti yfir hann. Þetta hljómar kannski 
skringilega en kom ágætlega út,“ segir Drífa og hlær. 
Aðspurð segist hún vera í svolitlum vandræðum 
með þennan stíl á sumrin. „Jú, þetta á kannski frekar 
við í norðannæðingi. Ég elska skammdegi, snjó og 
regn. Mig langar oft út að ganga þegar aðrir kvarta 
yfir veðrinu, ég heiti nú einu sinni Drífa.“

INNBLÁSTUR ÚR 
VÍSINDAKVIKMYNDUM
FATAHÖNNUN  Drífa Líftóra ákvað að verða fatahönnuður þegar hún var í 
8. bekk. Hún útskrifaðist sem slíkur um helgina en útskriftarlínan hennar var 
innblásin af vísindakvikmyndum. Drífa starfar við Skapandi sumarstörf. 

ÓHEFÐBUNDIN Drífu 
Líftóru finnst flott að 
klæðast mörgum lögum 
af fötum. Hún fílar tísku 
sem er svolítið út úr 
kassanum. MYND/VILHELM

Skipholti 29b • S. 551 0770

SUMARDAGAR
20% afsláttur.

Fylgist með okkur á  
facebook.com/Parisartizkan
Fylgist með okkur á  
facebook.com/Parisartizkan

Smart föt, fyrir smart konur
           Stærðir 38-52
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201 Kópavogur 
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my style

Eru flugur, flær eða
maurar að ergja þig 
og bíta?
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8 litir: fjólublátt, rautt, 
svart, hvítt, orange, ljós-
beige, blátt, sandbrúnt  
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Hvað er nýtt
á HM?
Það verður boðið upp á ýmsar 
nýjungar á HM. Það verður 
stuðst við marklínutækni og 
einnig verða dómarar 
með spreybrúsana 
á lofti.

Prufað var að 
nota spreyið í 
heimsmeist-
arakeppni 
félagsliða 
í desember 
síðastliðnum og 
reyndist það vel. 
Með spreyinu geta 
dómarar merkt hvar eigi 
að taka aukaspyrnu og síðan 
geta þeir merkt hvar veggurinn 
eigi að vera. Spreyið hverfur svo 
eftir stuttan tíma.

„Þetta er frábær lausn. Sumir 
segja að það taki of 
langan tíma að nota 
þetta og ég hafði 
mínar efasemdir 
á sínum tíma. 
Dómararnir eru 
aftur á móti 
hæstánægðir 
með þetta,“ sagði 
Sepp Blatter, for-
seti FIFA.

Þetta sprey hefur 
verið notað síðustu ár bæði 
í Argentínu og Brasilíu. Notkun 
spreysins hefur orðið til þess 
að draga úr tuði leikmanna 
yfir staðsetningu veggjar og 
aukaspyrnu. Þar af leiðandi 
flýtur leikurinn betur.

Englendingar munu aldrei 
gleyma því þegar löglegt mark 

var tekið af Frank Lampard gegn 
Þýskalandi á síðasta HM. Það 
atvik varð þess valdandi að FIFA 

fór að skoða marklínu-
tækni af fullri alvöru.

Hönnun búnaðar-
ins hefur heppnast 
fullkomlega og 
tekur það enga 
stund að fá úr 
því skorið hvort 

boltinn hafi 
verið inni eður ei. 

Englendingar tóku 
þetta meðal annars upp 

á síðustu leiktíð með góðum 
árangri.

„Þessi tækni er algjörlega 
af hinu góða,“ sagði Massimo 
Busacca, fyrrverandi stórdómari 
og nú yfirmaður dómaramála 

hjá FIFA. „Það eina sem 
þessi tækni gerir 

er að auðvelda 
dómaranum að 
sjá hvort bolt-
inn hafi farið 
yfir línuna. Það 
er jákvætt og 

auðvitað eigum 
við að nýta okkur 

svona tækni.“
Ekki eru þó allir 

knattspyrnuáhugamenn 
jafn ánægðir með þessa innreið 
tækninnar í boltann. Til eru þeir 
sem segja hana taka sjarmann 
af leiknum og sakna þess að 
geta rifist um umdeild atriði. 
Það verður í það minnsta ekkert 
rifist um það á HM núna hvort 
boltinn sé inni eða ekki.

„Í sögu hverrar þjóðar er að 
finna meiriháttar stórslys 
eða áfall, eitthvað eins og 
Hiroshima,“ sagði brasilíska 
leikskáldið Nelson Rodrigues 
eitt sinn. „Okkar stórslys, okkar 
Hiroshima, var tapið gegn 
Úrúgvæ 1950.“ Rodrigues 
vísar þarna til taps brasilíska 
landsliðsins fyrir því úrúgvæska 
í úrslitaleik HM 1950 á 
Maracanã, hinum þá nýreista 
þjóðarleikvangi Brasilíu. 
Brasilía komst yfir með marki 
Friaça skömmu eftir leikhlé, en 
tvö mörk frá Juan Schiaffino 
og Alcides Ghiggia tryggðu 
Úrúgvæ óvæntan sigur.

Tapið gegn Úrúgvæ – Maracanazo eins 
það er jafnan kallað – hafði djúpstæð 
áhrif á brasilísku þjóðarsálina og þrátt 
fyrir að hafa unnið HM fimm sinum 
síðan þá, auk annarra titla, er sárið frá 
1950 ekki gróið. Brasilía þótti sigur-
stranglegasta liðið á HM á heimavelli 
og það voru allir búnir að bóka sigur 
liðsins. Og ekki að ástæðulausu, því það 
var svo sannarlega ástæða til bjartsýni.

Búið var að semja sérstakt sigurlag, 
grafa nöfn leikmanna brasilísku leik-
mannanna á gullmedalíur, um milljón 
bolir með áletruninni „Heimsmeistarar“ 

höfðu verið seldir og fyrir leikinn hyllti 
borgarstjórinn í Ríó de Janeiro sína 
menn sem heimsmeistara. 

Brasilía tefldi fram frábæru liði sem 
hafði unnið S-Ameríkukeppnina árið 
áður, þar sem liðið skoraði 46 mörk í 
átta leikjum. Brasilía vann Mexíkó 4-0 í 
sínum fyrsta leik á HM, gerði síðan 2-2 
jafntefli við Sviss og tryggði sér svo 
sæti í úrslitariðlinum með 2-0 sigri á 
Júgóslavíu. Þegar þangað var komið 
héldu liðinu engin bönd. Brasilía, með 
framherjatríóið frábæra, Zizinho, Jair og 
Ademir, tætti Svíþjóð og Spán í sig 7-1 
og 6-1 og fátt virtist geta stöðvað liðið.

En Úrúgvæjar voru engir byrjendur 
og það gleymist stundum hversu gott 
lið þeirra var. Markvörðurinn Roque 
Máspoli, Víctor Rodríguez Andrade 
(nafni hans og frændi hafði orðið 
heimsmeistari með Úrúgvæ 1930), 
framherjarnir Schiaffino og Ghiggia 

voru allir leikmenn 
í heimsklassa sem 
og fyrirliðinn með 
járnviljann, Obdulio 
Varela, sem barði 
kjark í sína menn fyrir 
úrslitaleikinn og lyfti 
Jules Rimet-styttunni að 
honum loknum.

Úrúgvæ græddi reyndar á fyrir-
komulagi mótsins, en liðið þurfti aðeins 
að leika einn leik, gegn Bólivíu sem 
vannst 8-0, til að komast í úrslitariðilinn. 
HM 1950 var annars nokkuð sérstakt 
mót. Þetta var í fyrsta sinn í tólf ár og í 
fyrsta sinn eftir seinni heimsstyrjöldina 
sem HM fór fram og aðeins 13 lið tóku 
þátt, eftir að Frakkar og Indverjar drógu 
sig úr leik á síðustu stundu, en sam-
kvæmt einhverjum heimildum neituðu 
Indverjar að taka vegna þess að þeir 
máttu ekki spila berfættir. 

Mörg sterk lið 
vantaði, ólíkra 
ástæðna vegna. 
 Argentína var ekki 

með vegna ósættis 
við brasilíska knatt-

spyrnusambandið, 
Austurríki tók ekki þátt og 

bar fyrir sig mikinn ferðakostnað, 
Þýskaland var í banni, Sovétríkin, 
Ungverjaland og Tékkóslóvakía neituðu 
að taka þátt og skoska knattspyrnusam-
bandið neitaði að senda lið af því að 
Skotland vann ekki Home Champion-
ship (árleg keppni milli liðanna á Bret-
landseyjum). 

England tók hins vegar þátt í fyrsta 
skipti og var í riðli með Spáni, Síle og 
Bandaríkjunum. Englendingar unnu 
Síle í fyrsta leik sínum, en töpuðu svo 
mjög óvænt fyrir Bandaríkjunum 1-0. 
Tap fyrir Spáni með sömu markatölu 

sendi Englendinga heim með skottið 
á milli lappanna, en Spán áfram í úrslita-
riðilinn. 

Ríkjandi heimsmeistarar Ítalíu 
voru einnig með, aðallega að nafninu 
til, en kjarninn úr liðinu hafði farist í 
Superga-flugslysinu árið áður. Ítalir 
töpuðu sínum fyrsta leik á HM gegn 
Ólympíumeisturum Svía og voru nánast 
úr leik eftir það. Sigur á Paragvæ breytti 
engu þar um.

Svíar komust í úrslitariðilinn þar 
sem liðið tapaði fyrir bæði Brasilíu 
og Úrúgvæ, en þeir gulu og bláu 
tryggðu sér þriðja sætið með 3-1 sigri 
á Spáni. Svíar voru með mjög sterkt 
lið á mótinu, sem hefði þó verið enn 
sterkara ef sænska knattspyrnusam-
bandið hefði leyft atvinnumönnum 
– sem flestir léku á Ítalíu, þar á meðal 
Gunnar Gren, Gunnar Nordahl og Niels 
Liedholm – að taka þátt.

Okkar Hiroshima var HM 1950
MARK!!! Juan 
Schiaffino 
skorar hér 
fyrsta mark 
úrslitaleiksins 
gegn Brasilíu 
framhjá 
Barbosa í 
markinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Lionel Messi hefur unnið allt sem hægt 
er að vinna, bæði sem einstaklingur og 
leikmaður Barcelona. En það vantar einn 
titil í safnið og þann stærsta að margra 
mati, sjálfan heimsmeistaratitilinn. Þess 
er enn beðið að Messi leiði Argentínu til 
sigurs á HM, líkt og maðurinn sem hann er 
oftast borinn saman við, Diego Maradona, 
gerði fyrir 28 árum í Mexíkó.
Messi lék sinn fyrsta leik á HM þegar hann kom inn 
á sem varamaður í 6-0 sigri Argentínu á Serbíu og 
Svartfjallalandi árið 2006. Um leið og Messi kom 
inn á var myndavélunum beint upp í stúku þar 
sem Maradona stóð, íklæddur argentínsku lands-
liðstreyjunni, brosandi út að eyrum eins og stoltur 
faðir. 

Messi var ekki lengi að láta að sér kveða og 
skoraði mark og átti stoðsendingu á þessum fyrstu 
16 mínútum sínum á HM. Hann kom hins vegar 
ekkert við sögu þegar Argentína féll úr leik fyrir 
Þjóðverjum í átta liða úrslitum.

Messi mætti svo aftur til leiks í Suður-Afríku 
fyrir fjórum árum, þar sem Maradona sjálfur stýrði 
argentínska liðinu. Framan af gekk allt vel en 
Argentína hljóp á þýskan vegg í átta liða úrslit-
unum. Lokatölur urðu 4-0 í síðasta leik liðsins undir 
stjórn Maradona.

Það væri hart að segja að Messi hefði verið 
slakur í Suður-Afríku, en honum mistókst að finna 
netmöskvana í fimm leikjum og þótt óreiðukennd 
leikaðferð Maradona hefði ekki hjálpað til, þá 
spilaði þessi frábæri leikmaður undir pari. 

Messi mistókst einnig að skora í Suður-
Ameríkukeppninni 2011, en eftir að Alej-
andro Sabella tók við sem þjálfari hefur Messi 
öðlast nýtt líf með argentínska landsliðinu. 
Sabella gerði hann að fyrirliða og síðan þá 
hefur Messi skorað 21 mark í 25 landsleikjum.

Argentínski snillingurinn fær í sumar þriðja 
tækifærið til að sigra á HM. Messi býr yfir 
öllum heimsins hæfileikum, nú þarf hann bara 

að virkja þá á því stóra sviði sem HM er.

Ronaldo og Messi báðir á höttunum 
eftir gullstyttunni eftirsóttu

Þann 14. janúar opinberaði dómaranefnd FIFA 
listann yfir þá 25 dómara sem munu dæma á HM 
í Brasilíu. Dómararnir koma frá sex heimsálfum; 
fjórir frá Asíu, þrír frá Afríku, fimm frá Suður-
Ameríku, þrír frá Norður- og Mið-Ameríku, einn 
frá Eyjaálfu og níu frá Evrópu. 

Ravshan Irmatov frá Úsbekistan er reynslu-
mesti dómarinn á HM, þrátt fyrir að vera aðeins 
36 ára gamall. Hann hefur dæmt 114 
landsleiki og var yngsti dómarinn 
á HM í Suður-Afríku fyrir fjór-
um árum. Þar dæmdi hann 
fimm leiki, þar á meðal 
opnunarleik mótsins og 
annan undanúrslita-
leikinn. Irmatov þykir 
einna líklegastur til að 
dæma úrslitaleikinn á 
Maracana 13. júlí. 

Í því samhengi hefur 
einnig verið horft til 
Japanans Yuichi Nishi-
mura, en hann mun dæma 
opnunarleik HM á milli 
Brasilíu og Króatíu. Nishimura 
dæmdi einnig í S-Afríku, meðal 
annars leik Hollands og Brasilíu í átta 
liða úrslitum, auk þess sem hann var fjórði dóm-
ari í úrslitaleiknum sem Howard Webb dæmdi.

Björn Kuipers þykir einnig líklegur kostur, en 
Hollendingurinn dæmdi úrslitaleik Álfukeppninn-
ar fyrir ári og úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu 

í vor. Nafn Portúgalans Pedros Proenca hefur 
einnig verið nefnt, en hann hélt meðal annars um 
flautuna í úrslitaleik Meistaradeildarinnar 2012 
og úrslitaleik EM sama ár. 

Sú staðreynd að Webb dæmdi úrslitaleikinn 
2010 vinnur þó gegn Kuipers, Proena og 

öðrum evrópskum dómurum. Það er 
sömuleiðis ólíklegt að dómari frá 

Suður-Ameríku fái stóra tæki-
færið, en 40 ár eru liðin frá því 

dómari frá sömu heimsálfu 
og HM er haldið í dæmdi úr-
slitaleik.

Argentínumaðurinn 
Nestor Pitana og Brasilíu-
maðurinn Sandro Ricci eru 
reynsluminnstu dómar-

arnir á HM, en þeir hafa 
báðir dæmt 38 landsleiki. 

Þeir þreyta frumraun sína á HM 
ásamt 17 öðrum dómurum.
Áhorfendur ættu einnig að 

fylgjast með hinum mexíkóska Marco 
Rodríguez sem er afar spjaldaglaður. 

 Rodríguez, sem er að fara á sitt þriðja HM, hefur 
gefið 51 rautt spjald í þeim 79 landsleikjum sem 
hann hefur dæmt á ferlinum. Mexíkóinn starfar 
sem prestur meðfram dómgæslunni.

Dómararnir á HM

fur dæmt 114 
dómarinn 
r fjór-

ann 

g

ma

himura 
u, meðal 

B ilí í átt

2010 vinnur þó ge
öðrum evróp

sömuleið
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Þeir
ásamt
Áhorfe

fylgjast með
R d í

Ravshan Irmatov

Cristiano Ronaldo

29 ára
Sporting CP: 31/5
Man. Utd: 292/118 
 246/252
Portúgal: 111/49
HM: 10/2
EM: 14/6

Am
an
öð
Sa
he

tæ
öl

Lionel Messi

26 ára
Barcelona: 425/354
Argentína:  86/38
HM:  8/1
S-Ameríku-
keppnin: 10/2

Cristiano Ronaldo hefur, líkt og 
Lionel Messi, unnið allt sem einn 
knattspyrnumaður getur unnið. Og líkt og 
Messi hefur hann verið gagnrýndur fyrir 
að ná ekki þeim hæðum með landsliðinu 
sem hann hefur náð með félagsliðum 
sínum í gegnum tíðina.

Það er þó ekki svo að Ronaldo hafi aldrei gert neitt 
með portúgalska landsliðinu. Þegar hann var 21 
árs var hann búinn að spila til verðlauna á tveimur 
stórmótum. Fyrst á EM 2004, þar sem Ronaldo, þá 
19 ára, skoraði tvö mörk í sex leikjum þegar Portúgal 
endaði í öðru sæti á heimavelli. 

Tveimur árum síðar á HM í Þýskalandi skoraði 
Ronaldo eitt mark í sex leikjum þegar Portúgal 
endaði í fjórða sæti. Hann var þó aðallega milli tann-
anna á fólki vegna atviks í átta liða úrslitunum gegn 
Englandi, þar hann átti að hafa þrýst á dómarann, 
Horacio Elizondo, að gefa Wayne Rooney, samherja 
hans hjá Manchester United, rautt spjald eftir að 
sá síðarnefndi hafði traðkað á Ricardo Carvalho, 
varnarmanni Portúgal. 

Ronaldo tókst hins vegar ekki að fylgja þessari 
góðu byrjun með landsliðinu eftir. Hann var hálf-
daufur á EM 2008, þar sem Portúgal féll úr leik í átta 
liða úrslitum, og náði sér heldur ekki á strik á HM 
í Suður-Afríku. Ronaldo skoraði aðeins eitt mark, í 
7-0 sigri á Norður-Kóreu, og Portúgal féll úr leik fyrir 
Spáni í 16 liða úrslitum. „Hinn raunverulegi Ronaldo 
var ekki með á þessu móti,“ sagði Carlos Querioz, 
sem stýrði Portúgal á HM 2010.

Eftir að Paulo Bento tók við af Querioz hefur 
spilamennska Ronaldos með landsliðinu farið 
batnandi. Hann var góður á EM 2012 og frammi-
staða hans gegn Svíþjóð í umspilsleikjum um sæti 
á HM í Brasilíu síðasta haust var ógleymanleg, en 
hann skoraði öll fjögur mörk Portúgals í leikjunum 
tveimur.

Ronaldo hefur átt glæsilegan feril og er fyrir 
löngu búinn að skrá sig í sögubækurnar. Hann getur 
skrifað enn einn kaflann í Brasilíu, þangað sem hann 
átti stærstan þátt í að koma portúgalska landsliðinu.



Prófaðu nýju NIVEA MEN Sensitive næringuna eftir rakstur. 
Án alkóhóls og berst gegn sviða, kláða og roða.

*Ekkert Etanól

ÞAÐ ER TIL BETRI LEIÐ 
 TIL AÐ RÓA HÚÐINA

NIVEAMEN.COM

ÞAÐ BYRJAR
HJÁ ÞÉR
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Þegar hinn 32 ára gamli bygg-
ingaverkamaður Muhammad´Ali 
Maciel Afonso mætti í vinnuna 
fimmtudaginn 8. maí fyrr á 
þessu ári var það hans síðasti 
vinnudagur. Hann var að setja 
upp samskiptabúnað í hinum 
glænýja leikvangi Arena Pantanal 
í vestanverðri Brasilíu þegar hann 
varð fyrir raflosti. Hálftíma síðar 
var hann látinn. 

Afonso var áttundi verka-
maðurinn sem lést við undir-
búning heimsmeistaramótsins í 
knattspyrnu sem hefst í dag. Fyrr 
á þessu ári fóru verkamenn við 
Manaus-leikvanginn í verkfall til 
að krefjast betri vinnuaðstæðna 
eftir að þriðji vinnufélagi þeirra 
hafði látist af slysförum. 

Það hefur gengið á ýmsu í 
undirbúningnum fyrir HM. Þrátt 
fyrir að allir tólf leikvangarnir ættu 
að vera tilbúnir fyrir árslok 2013 
standa framkvæmdir við nokkra 
þeirra enn yfir. 

Einnig er óvíst hvort flugvellir 
og aðrar samgöngur landsins 
verði tilbúnar til að taka á móti 
öllum þeim fjölda fólks sem kemur 
til með að heimsækja landið 
meðan á HM stendur. Sepp Blatter 
hefur lýst því yfir að á ferli sínum 
hjá FIFA hafi hann aldrei séð gest-
gjafa vera jafn langt á eftir áætlun, 
jafnvel þótt Brasilía hafi fengið 
meiri tíma en nokkur önnur gest-
gjafaþjóð til að undirbúa sig.

Arena de São Paulo mun hýsa 
opnunarleik mótsins á milli 
Brasilíu og Króatíu. Þak leik-
vangsins mun þó líklega ekki 

vera tilbúið fyrr en að mótinu 
loknu. Í undirbúningsleik fyrr í 
mánuðinum voru aðeins 40.000 
miðar seldir, þótt völlurinn taki 
65.000 manns í sæti. Ástæðan var 
sú að slökkviliðið vildi ekki hleypa 
áhorfendum inn á hluta vallarins 
af öryggisástæðum. 

Erfiðleikarnir við undirbúning 
HM munu að öllum líkindum 
endurtaka sig fyrir Ólympíuleik-
ana í Ríó 2016. Nýlega kom fram 
í fréttum að flóinn, þar sem sigl-
ingakeppnir leikanna munu fara 
fram, er og verði undirlagður rusli, 
skólpi og jafnvel mannslíkum og 
hundshræjum. En eins og staðan 
er núna eiga Brasilíumenn nóg 
með að leggja lokahönd á HM sem 
hefst í dag.

Heimsmeistaramótið 2014 á að 
vera tákn um vaxandi efnahags-
mátt og sterka stöðu Brasilíu 
í alþjóðasamfélaginu, líkt og 
þegar landið hélt HM síðast fyrir 
64 árum. Hinir glæstu draumar 
þjóðarinnar urðu þá vonbrigðum 
að bráð, bæði á knattspyrnuvell-
inum og í brasilísku samfélagi. 
Mun sagan endurtaka sig í ár?

Á síðustu
stundu

Valið á Brasilíu sem gestgjafa 
HM í knattspyrnu árið 2014 
kom fáum á óvart. Eftir 
að Kólumbía dró umsókn 
sína um að halda keppnina 
til baka var Brasilía eina 
umsóknarþjóðin sem stóð 
eftir. Það var því aðeins 
formsatriði að nafn landsins 
yrði dregið úr umslaginu í 
október 2007. Brasilía hafði 
frá upphafi verið augljósi 
valkosturinn enda kváðu 
reglur FIFA á um að hvert 
heimsmeistaramót yrði að 
vera haldið í ólíkri heimsálfu 
og árið 2014 var röðin komin 
að Suður-Ameríku. 

Fyrir ekki svo löngu virtist allt í 
lukkunnar velstandi í Brasilíu. Efna-
hagurinn blómstraði, Ríó de Janeiro 
var valin til að halda Ólympíuleikana 
2016 og ekki skemmdi sigurinn á 
heimsmeisturum Spánverja í úrslitaleik 
Álfukeppninnar 2013 fyrir.

Undir yfirborðinu kraumaði hins 
vegar djúpstæð óánægja. Þegar 
Álfukeppnin í Brasilíu hófst gekk 
mótmælaalda yfir landið. Í Ríó 
mótmæltu 300.000 manns hið minnsta 
og samanlagt tvær milljónir manna 
tóku þátt í mótmælum í meira en 80 
borgum víðs vegar um Brasilíu. Mót-

mælin hafa meðal annars verið kölluð 
Revolta do Busão, eða Strætóbyltingin, 
og var þeim beint gegn hækkandi far-
gjöldum í almenningssamgöngum. 

Það var þó ekki allt, því aðrir þættir 
komu einnig inn í dæmið. Almenn-
ingur var búinn að fá sig fullsaddan 
af landlægri spillingu og skorti á fjár-
veitingu í mennta- og heilbrigðismál, 
á sama tíma og óheyrilegar fjárhæðir 
fóru í að undirbúa dýrustu heimsmeist-
arakeppni sögunnar. Bloomberg-frétta-
veitan gerir ráð fyrir að keppnin muni 
kosta rúma 1.600 milljarða króna, en 
þessar upphæðir, sem hafa farið langt 
fram úr áætlun, hafa vakið hneykslan. 

Reiði fólks beinist ekki einungis 
gegn stjórnvöldum heldur einnig 
gegn FIFA sem margir sjá fyrir sér sem 
græðgina holdi klædda, hrægamm 
sem muni rýja Brasilíu inn að skinni. 

Knattspyrnugoðsögnin Romário hefur 
meðal annarra lýst sig andsnúinn fjár-
austrinu og kallað Sepp Blatter, forseta 
FIFA, þjóf og skíthæl. 

Mótmælin hafa tekið aftur við sér 
eftir því sem nær dregur mótinu, en 
nú síðast fóru lestarstarfsmenn í Sao 
Paulo í verkfall og lömuðu þar með 
stóran hluta samgöngukerfis fjölmenn-
ustu borgar landsins. Hrottaskapur 
lögreglunnar hefur heldur ekki bætt 
úr skák, bæði gagnvart mótmæl-
endum og í „friðþægingaraðgerðum“ 
í fátækrahverfunum. Gróft ofbeldi af 
hálfu lögreglumanna er ekki óalgengt 
í baráttu hennar gegn glæpagengjum 
og fólk er jafnvel hræddara við laganna 
verði en glæpamennina. 

Ævintýri Brasilíu virðist vera að 
breytast í martröð. Góðærinu er 
lokið og framtíðin er óljós. Þeim 

Brasilíumönnum sem eru óánægðir 
með ástandið í landinu fjölgar sífellt og 
mælast þeir nú 72 prósent þjóðarinnar. 
Fólk virðist ekki sætta sig lengur við 
grófa misskiptingu auðs, spillingu og 
taumlausa eyðslu í hvíta fíla líkt og HM. 

Það eina sem gæti réttlætt fjár-
austrið í augum margra Brasilíumanna 

er heimsmeistaratitill. En þótt Brasilía 
standi uppi sem sigurvegari á HM er 
það engin trygging fyrir því að öldurn-
ar lægi, enda bíða þessa fjölmennasta 
ríkis Suður-Ameríku miklar áskoranir. 
Það er oft sagt að knattspyrna sé trúar-
brögð. Ef svo er þá hefur brasilíska 
þjóðin fundið takmörk trúar sinnar. 

Allt við suðumark
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Sæktu Sjónvarp Símans appið og taktu HM með þér í fríið
Með snjalltæki og Sjónvarp Símans appinu geturðu horft á útsendingar 
frá HM í fótbolta hvar sem er á 3G/4G neti Símans.

Síminn býður þér á opnunarleikinn
Opnunarleikur Brasilíu og Króatíu verður að sjálfsögðu í beinni og ef þú 
ert 3G/4G viðskiptavinur Símans borgarðu ekkert fyrir gagnamagnið 
þegar þú streymir leiknum með appinu.

Vertu í sterkara sambandi - Síminn

siminn.is
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Sögufrægasta lið HM frá upphafi býður knattspyrnuheiminum
í heimsókn í annað skipti þar sem liðið vonast til þess að lyfta 
bikarnum í sjötta sinn.

Brasilía
kir 94 Heildarlei

Svííþjóð: 7 leikir en Svíar eruu ekki
á HHM 2014.
Siggrar 5grar 5
Jafffntefli 2
Töppp 0

Aðrir
61

Sigrar 50

Jafntefli 7
Töp 4

Spáááánn 5
3-1111-11

Argggentína 4
2-11-11 11 1

Ítalía 5
2-111111-22-2

Fraaakkland 4
1-1-222

Engggland 4
3-11-01 0

Hooolland 4
1-111 2-2

HELSTU KEPPINAUTAR
HM-leikir gegn BrasilíuM leikir gegn Brasilíu

Manaus
Arena Amazonia
Fjöldi: 42.374

RecifeR
ArenaA
PernambucoP
44.2484

rizonteorBelo Ho
Mineiraoo MEstadio

62.254

rorSalvado
onte NovaFoArena F

48.747

Cuiaba
Arena
Pantanaal
42.968

Curitibaa
Arena de
Baixadaa
41.456

NatalN
EstadioE
das Dunasd
42.0864

Fortaleza
Estadio Castelao

64 84664.846

Brasiliaa
Estadioo Nacional
68.0099

Sao Paulo
Arenna de Sao Paulo
65.807

Porto Alegre
Estadio Beira-Rio
48.849

aneiroJaRio de 
do Maracanao dEstadio

76.804

Fimm
stjörnu
lið

LEIKVELLIR

1950 Brasilía: Brasilískaa þjóðin
verður fyrir áfalli er heimma-
menn tapa fyrir Úrúgvææ í úr-
slitum á Maracano-vellinum.

jóð:1958 Svíþj19 Hinn 17 ára 
ur senunni og Brassrasassssassssassrasasassssasasassasasassaasaaaasasaa ililllílíííííillllilílííllililíilíillillilíilíiilíiiiliiilíiilillíííaaaa a a a a gamli Pelé steluli
smeistarakeppppppppppppppppppppppppnnnninininninnininninninnnnnnininnnnnnnnnnnnnnnnnninnnnnn a.aa.a.vinnur heims

1962 Síle: Brasilíumenn 
halhhhhhhhh da titlinum þó svo Pelé

sé meiddur og geti 
ekki spilað.  1994 Bandaríkin: 1

M k l ú lit l ikMarkalaus úrslitaleikurMa
en Brasilía sigrar Ítalíu 
eftir vítaspyrnukeppni. 
Fyrsti HM-titillinn í 24 ár.

1970 Mexíkó: 1 Besta HM-lið 
frá upphafi með Pelé, Gerson, á
Jairzinho, Rivelino og Carlos
Alberto vinnur Jules Rimet-
styttuna í þriðja sinn.

2002 Suður-Kórea/Japan:02 Su Ronaldo
rífur sig upp eftir vonbrigðin í úrslitaleiknum 1998. b

Hann er stjarna úrslita-
leiksins er Brasilía 

leggur Þýskaland
að velli.

GRÍGGG ðARLEGAR VÆNTINGAR
Brasilía bindur vonir sínar við

stórstjörnuna Neymar og
landsliðsfélaga hans.

Júní

Júní

Júní Júní JúníJ

Júní Júní Júní

Á heimavelli

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

Spánn
Síle
Ástralía
Spánn
Ástralía
Holland

A1
B2

C1
D2

E1
F2

G1
H2

28.

30.

Salvador
Cuiaba

Porto Alegre
Rio de Janeiro

Curitiba
Sao Paulo

13.

18.

23.

Holland
Ástralía
Holland
Síle
Spánn
Síle

 Úrúgvæ
 England
 Úrúgvæ
 Ítalía
 Kostaríka
 Ítalía

Fortaleza
Manaus

Sao Paulo
Recife

Belo Horizonte
Natal

14.

19.
20.
24.

Kostaríka
Ítalía
England
Kostaríka
England
Úrúgvæ

Argentína
Íran
Argentína
Nígería
Nígería
Bosnía

Rio de Janeiro
Curitiba

Belo Horizonte
Cuiaba

Porto Alegre
Salvador

15.
16.
21.

25.

Bosnía
Nígería
Íran
Bosnía
Argentína
Íran

Belgía
Rússland
Belgía
Suður-Kórea
Alsír
Suður-Kórea

Belo Horizonte
Cuiaba

Rio de Janeiro
Porto Alegre

Curitiba
Sao Paulo

17.

22.

26.

Alsír
Suður-Kórea
Rússland
Alsír
Rússland
Belgía

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

L S J T S F Stig

L S J T S F Stig L S J T S F Stig L S J T S F Stig L S J T S F Stig

L S J T S F Stig L S J T S F Stig L S J T S F Stig

Brasilía
Mexíkó
Brasilía
Kamerún
Kamerún
Króatía

Sao Paulo
Natal

Fortaleza
Manaus
Brasilia

Recife

12.
13.
17.
18.
23.

Júní Belo Horizonte

Rio de Janeiro

Brasilia

Porto Alegre

FFortaleza

Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Maracana-völlurinn

28.

30.

4. júlí 

8. júlíl

B1
A2

D1
C2

F1
E2

H1
G2

29.

1.

Júní

Júlí

Fortaleza

Recife

Sao Paulo

Salvador

Salvador

Brasilia

Sao Pauloa

29.

1.

5. júlí

9. júlí

12. julí, kl. 17.00 Brasilia

13. júlí Rio de Janeiro

Króatía
Kamerún
Mexíkó
Króatía
Brasilía
Mexíkó

Kólumbía
Fílabeinsströndin
Kólumbía
Japan
Japan
Grikkland

Belo Horizonte
Recife

Brasilia
Natal

Cuiaba
Fortaleza

14.

19.

24.

Grikkland
Japan
Fílabeinsströndin
Grikkland
Kólumbía
Fílabeinsströndin

Sviss
Frakkland
Sviss
Hondúras
Hondúras
Ekvador

BrasiliaB ili
Porto Alegre

Salvador
Curitiba
Manaus

Rio de Janeiro

15.

20.

25.

EkvadorEk d
Hondúras
Frakkland
Ekvador
Sviss
Frakkland

Þýskaland
Gana
Þýskaland
Bandaríkin
Portúgal
Bandaríkin

Salvador
Natal

Fortaleza
Manaus
Brasilia

Recife

16.1

21.
22.
26.

Portúgal
Bandaríkin
Gana
Portúgal
Gana
Þýskaland

Efstu tvö liðin í hverjum riðli komast áfram Ef staðan er jöfn eftir 90 mínútur í útsláttarkeppninni verður framlengt. Ef á þarf að halda er vítaspyrnukeppni.

Estadio Jornalista Mário Filno, kallaður sta
Maracana, var byggður fyrir HM 1950 og M
var þá stærsti leikvangur heims en hann 
tók 200 þúsund áhorfendur.

Maracana er nafn á brasilískum 
páfagauki sem er í útrýmingarhættu.
Það er blávængjaður Macaw.

Kostnaður við 
endurbyggingu gu u u gu 
46 3 k46,3 ma.kr..

NNý 
ááhorfenda---
ttala: 73.5311111

B RR A S I L Í AL Í AR A S ÍSS

Úrúgvæ
 Ítalía

Frakkland
Brasilía

Sviss
Svíþjóð

Síle
England
Mexíkó

1930
199334
1938
199550
1954
199558
1962
199666
1970

Úrúgvææ
Ítalíaa
Ítalía
Úrúggvææ
Vestur-ÞÞýskalaand
Brassilíaa
Brasilía
Engllannd
Brasilía

HEIMSMEISTARAR heimaþjóð Vesttur-Þýskaland
AArgentína

Spánn
Mexíkó

Ítalía
Baandaríkin
Frakkland
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LG HM TILBOÐ
Á SJÓNVÖRPUM

129.990
LG-50PN650T

FULLT VERÐ 149.990

600Hz MAX
Með 600 riðum tryggir þetta LG 
sjónvarp þér skýra og góða mynd, 
jafnvel þegar verið er að horfa á 
hraðar myndir eins og fótbolta 
eða spila tölvuleiki.
 

Triple XD Engine
Öflugur Triple XD mynd-
vinnslu búnaður nær fram 
ótrúlegum gæðum í litum 
og skerpu 3.000.000:1.
 

Protective Glass
Tækið er með gler framan 
á skjánum sem verndar 
tækið og dregur úr líkum 
á að tækið skemmist.

ÓTRÚLEG SKERPA OG GÆÐI
50" Full HD Plasma sjónvarp 1920x1080p upplausn. 600Hz Sub Field Drive. Triple XD Engine. Picture 
Wizard II. Superb Contrast. 2.000.000:1. Real Cinema 24p. Digital móttakari DVB-T2. Progressive 
Scan. 20w Nicam Stereó, Virtual Surround. USB tengi fyrir afspilun á DivX HD, JPEG, MP3, WMA. 
Scart, 2x HDMI, Component tengi, CI rauf, CVBS, Optical tengi o.fl.



Ivan Rakitić

26 ára, miðjumaður
Króatía (62/9) Sevilla

Keylor Navas

27 ára, markvörður
Kostaríka (53/0) Levante

Juan Cuadrado

26 ára, kantmaður
Kólumbía (28/4) Fiorentina

Serge Aurier

21 árs, hægri bakvörður
Fílabeinsströndin (9/0)
 Toulouse

Ricardo Rodríguez

21 árs, vinstri bakvörður
Sviss (21/0) Wolfsburg

Oribe Peralta

30 ára, framherji
Mexíkó (27/16) Club América
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Fylgstu með þessum á HM

Króatinn átti frábært 
tímabil með Sevilla, sem 
vann Evrópudeildina 
og endaði í fimmta 
sæti í spænsku 
úrvalsdeildinni. 
Rakitic, sem er fæddur 
og uppalinn í Sviss, 
er sparkviss með 
afbrigðum, með góða 
yfirsýn og getur bæði 
skapað og skorað mörk. 
Hann og Luka Modrić 
spila saman á miðju 
króatíska liðsins og 
eins og við Íslendingar 
fengum að kynnast 
í umspilsleikjunum 
síðasta haust getur 
verið næsta ómögulegt 
að ná boltanum af 
þeim.

Kostaríka lenti í 
erfiðum riðli, með 
Ítalíu, Englandi og 
Úrúgvæ. Það kemur 
því væntanlega mikið 
til með að mæða á 
markverði liðsins, 
Keylor Navas. Hann 
er þó vanur að hafa 
mikið að gera, en 
enginn markvörður í 
fimm bestu deildum 
Evrópu varði fleiri skot 
en Kostaríkamaðurinn 
á nýafstöðnu tímabili. 
Navas hélt 16 sinnum 
hreinu og átti stærstan 
þátt í því að Levante 
fékk aðeins 43 mörk 
á sig í spænsku 
úrvalsdeildinni, en 
aðeins efstu fjögur liðin 
fengu á sig færri mörk.

Kólumbía hefur á 
að skipa mörgum 
spennandi leikmönnum 
og Juan Cuadrado 
er einn þeirra. Hann 
er fjölhæfur, býr yfir 
miklum hraða, krafti 
og tækni sem gera 
hann að einum besta 
„dribblaranum“ í 
fótboltanum í dag. 
Þegar Cuadrado er 
í stuði er fátt sem 
getur stöðvað hann. 
Kólumbíumaðurinn 
spilaði frábærlega með 
Fiorentina á nýafstöðnu 
tímabili og skoraði 
meðal annars 11 mörk í 
Serie A.

Aurier er búinn að 
bola Emmanuel Eboue 
burt úr landsliðinu og 
hefur eignað sér hægri 
bakvarðarstöðuna hjá 
Fílabeinsströndinni. 
Hann er gríðarlega 
kraftmikill og öflugur 
jafnt í vörn sem sókn. 
Aurier skoraði sex 
mörk fyrir Toulouse á 
tímabilinu, lagði upp 
önnur sex og var valinn 
í lið ársins í frönsku 
úrvalsdeildinni. Þykir 
líklegur arftaki Bacarys 
Sagna hjá Arsenal.

Jóhann Berg 
Guðmundsson fór 
illa með Rodríguez í 
eftirminnilegum leik 
Sviss og Íslands í fyrra, 
en það breiðir ekki 
yfir þá staðreynd að 
hann er einn besti 
ungi leikmaðurinn í 
Evrópu. Rodríguez, 
sem á spænskan föður 
og móður frá Síle, er 
með magnaðan vinstri 
fót og er hættulegur 
í föstum leikatriðum 
sem og í opnum leik. 
Bakvörðurinn skoraði 
fimm mörk og gaf 
níu stoðsendingar í 
þýsku Bundesligunni á 
tímabilinu sem leið.

Peralta vann sér ekki 
fast sæti í mexíkóska 
landsliðinu fyrr en 
hann varð orðinn 27 
ára, en síðan þá hefur 
hann ekki hætt að 
skora. Peralta tryggði 
Mexíkó gullverðlaun 
á Ólympíuleikunum 
í London 2012 með 
tveimur mörkum í 
úrslitaleiknum gegn 
Brasilíu, og þá skoraði 
hann tíu mörk í 
undankeppni HM 2014, 
en fimm þeirra komu í 
umspilsleikjunum gegn 
Nýja-Sjálandi.

20afsláttur/00
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Velkomin til Húsavíkur!

4. Landsmót UMFÍ 50+

Íþrótta- og heilsuhátíð!

ÞingeyjarsveitNORÐURÞING

Keppnisgreinar: 
Blak, boccia, bogfimi, bridds, dráttavélaakstur, fjallahlaup, frjálsar, íþróttir, 
golf, hestaíþróttir, hrútadómar,jurtagreining, línudans, pútt, pönnukökubakstur, 
ringó, skák, skotfimi, stígvélakast, sund, sýningar, þríþraut.

Húsavík 20.–22.  júní 2014 Skráning: umfi.is

Skráðu þig, þitt fyrirtæki eða hóp til leiks á www.ganga.is

Spilað með Brazuca

Þessir slógu óvænt í gegn á HM
Mwepu Ilunga
Saír | HM 1974

Ein helsta költhetja HM-sögunnar. 
Ilunga er þekktastur fyrir atvik sem átti 
sér stað í leik Saír og Brasilíu á HM 1974, 
þar sem hann hljóp úr varnarveggnum 
og þrumaði boltanum í burtu þegar 
Brasilíumenn voru að undirbúa 
aukaspyrnu. Þetta leit kjánalega út, 
Brassarnir hristu hausinn og áhorfendur 
hlógu, en raunveruleikinn var ekki 
jafn broslegur. Ilunga og samherjar 
hans, sem höfðu tapað tveimur fyrstu 
leikjum sínum 2-0 og 9-0, fengu fyrir 
leikinn þau skilaboð frá mönnum 
einræðisherrans, Mobutu Sese Seko, 
að ef þeir myndu tapa með fleiri en 
þremur mörkum gegn Brasilíu fengju 
þeir aldrei að sjá fjölskyldur sínar framar. 
Leikurinn gegn Brasilíu var því í bók-
staflegri merkingu upp á líf og dauða 
fyrir Saírmenn. Sem betur fer endaði 
leikurinn „bara“ 3-0 og Ilunga er, eftir því 
sem best er vitað, enn á lífi.

Keppnisbolti HM 2014 heitir 
Brazuca og er hannaður af 
Adidas sem hefur séð FIFA fyrir 
boltum á HM síðan 1970. Þetta 
er í fyrsta skipti sem almenning-
ur velur nafn á keppnisboltann.

Yfir milljón manns tóku þátt 
í kosningunni um besta nafnið 
og fékk Brazuca tæplega 78 
prósent atkvæða. Hin nöfnin 
sem komu til greina voru Bossa 
Nova og Carnavalesca. Bossa 
Nova fékk rúm 14 prósent en 
Carnavalesca aðeins rúm 7 
prósent.

Munstrið og litirnir í bolt-
anum er vísun í hin brasilísku 
óskabönd sem eru mjög svo 
vinsæl í landinu. Orðið Brazuca 
er orð sem heimamenn nota 
meðal annars stoltir er þeir 
lýsa því hvernig það sé að vera 
Brasilíumaður og einlægur 
knattspyrnuunnandi. 

Boltinn er framleiddur í 

Pakistan af Forward Sports. 
Fyrirtækið fékk samninginn 
óvænt eftir að aðalframleiðandi 
Adidas í Kína gat ekki sinnt 
eftirspurninni. Forward Sports 
hefur unnið með Adidas síðan 
1995 og framleitt marga bolta 
fyrir fyrirtækið, meðal annars 
bolta fyrir Meistaradeildina.

Boltinn er 473 grömm að 
þyngd og hann var prófaður af 
yfir 600 knattspyrnumönnum 
og 30 liðum út um allan heim 
á tveimur og hálfu ári. Meðal 
þeirra sem gáfu sitt samþykki 
voru Lionel Messi og Zinedine 
Zidane.

Salvatore Schillaci
Ítalía | HM 1990

Sennilega frægasta dæmið um eins 
móts undur. Enginn sá það fyrir að 
Schillaci yrði ein af aðalstjörnum HM 
1990. Sikileyingurinn kom inn á sem 
varamaður í fyrsta leik Ítalíu gegn 
Austurríki og skoraði sigurmarkið, en 
alls skoraði hann sex mörk á mótinu 
og varð markakóngur þess. Frægðarsól 
Schillacis hneig hins vegar hratt til 
viðar. Hann skoraði aðeins eitt mark fyrir 
ítalska landsliðið eftir HM 1990 og að-
eins 22 mörk á næstu fjórum tímabilum 
í Serie A. Schillaci lauk ferlinum með 
Júblio Iwata í Japan.

Joe Gaetjens
Bandaríkin | HM 1950

Gaetjens lék aðeins þrjá landsleiki og 
skoraði eitt mark, en með því skráði 
hann nafn sitt í HM-sögubækurnar. 
Gaetjens skoraði eina mark leiksins 
þegar Bandaríkin unnu England á HM 
1950, en þau úrslit eru jafnan talin með 
þeim óvæntari í sögu HM. Þegar enskur 
ritstjóri sá úrslitin taldi hann að um 
innsláttarvillu væri að ræða, leikurinn 
hlyti að hafa farið 10-1 fyrir England. 
Það skrítnasta við þetta allt saman var 
kannski að Gaetjens, sem fæddist á 
Haítí, var ekki einu sinni með banda-
rískan ríkisborgararétt og fékk aldrei 
slíkan. Talið er að hann hafi verið tekinn 
höndum og myrtur af leyniþjónustu 
François „Papa Doc“ Duvalier, forseta 
Haítí, árið 1964.

Oleg Salenko
Rússland | HM 1994

„Hann er kominn, hann er farinn,“ þau 
fleygu orð úr Útlaganum eiga ágætlega 
við um landsliðsferil Salenkos. Hann 
átti aðeins fimm landsleiki að baki 
fyrir Rússland þegar HM 1994 hófst 
og hann bætti þremur við í Banda-
ríkjunum.  Salenko kom inn á sem 
varamaður gegn Brasilíu, skoraði eina 
mark Rússlands í tapi gegn Svíþjóð 
og sprakk svo út í lokaleiknum gegn 
Kamerún þar sem hann skoraði fimm 
mörk, en Salenko er til þessa dags eini 
leikmaðurinn sem hefur afrekað það í 
sögu HM. Leikurinn gegn Kamerún var 
jafnframt hans síðasti landsleikur.

Pak Doo-Ik
Norður-Kórea | HM 1966

Norður-Kórea fékk eitt stig úr fyrstu 
tveimur leikjum sínum á HM 1966 og 
aðstoðarþjálfari Ítalíu, sem fylgdist 
með þeim, sagði að það hefði verið 
eins og að horfa á gamanmynd. En í 
þriðja leiknum komu N-Kóreumenn, 
vel studdir af áhorfendum á Ayresome 
Park í Middlesbrough, öllum á óvart 
og unnu Ítali 1-0 með marki frá Pak. 
N-Kóreumenn fóru áfram í átta liða 
úrslit á kostnað Ítala sem voru grýttir 
með tómötum við heimkomuna. Pak 
og félagar duttu út í átta liða úrslitum 
gegn Portúgal (eftir að hafa komist 3-0 
yfir eftir 24 mínútna leik), en afrekum 
þeirra voru seinna gerð skil í heimildar-
myndinni The Game Of Their Lives.



Gildir fram yfir úrslitaleikinn

það verður HM veisla á Wilsons pizza! 

Stór pizza af matseðli með 
40% afslætti

dir fram yfirGil

panta
du 

a net
inu

Stor Hawaiian
Pizzasosa, ostur,

skinka, ananas
Pizzasosa, auka ostur, 

tvofalt pepperoni, 
chilli (litid)

22222222222222222222222222999999999999999999999999999999999999999990000000000000000000000000002990

1794 1494 1674

Stor Rambo
Pizzasosa, ostur, kjuklingur, 

pepperoni, sveppir, 
jalapeno, cheddarostur

kr. kr. kr.

222222222222222222222444444444444444444449999999999999999999900000000000000000000000002490

Stor Double pepp

222222222222222222222222227777777777777777777777779999999999999999000000000000002790
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Það er löngu komin hefð fyrir því að það sé sérstakt lukkudýr á HM. 
Fyrsta lukkudýrið var á HM í Englandi árið 1966. Það hét hinu skemmti-
lega nafni World Cup Willie. Lukkudýrið var eðlilega ljón.

Lukkudýrið í Brasilíu heitir Fuleco og er beltisdýr. Þessi tegund 
af beltisdýri er aðeins til í Brasilíu og þess utan í útrýmingarhættu. 
Brasilíumönnum er umhugað um dýrið.

Með því að velja beltisdýr sem lukkudýr mótsins vonast Brasil-
íumenn til að fólk kynni sér þann fjölda dýra sem eiga heimkynni í 
landinu. Hvað sem því líður þá má klárlega stóla á að Fuleco verður í 
banastuði næsta mánuðinn.

Lukkudýrið 
Fuleco

1. Bosnía og Hersegóvína er eini 
nýliðinn á HM. Bosníumenn hafa áður 
leikið á HM, undir merkjum Júgó-
slavíu, en þetta er í fyrsta sinn sem 
Bosnía tekur þátt sem sjálfstætt ríki.

2. Ekkert lið hefur fengið á sig jafn fá 
mörk á HM og Angóla. Liðið var með 
í fyrsta og eina skipti í Þýskalandi 
2006, þar sem liðið fékk aðeins á 
sig tvö mörk í þremur leikjum gegn 
Portúgal, Mexíkó og Íran.

3. England hefur oftast fallið úr leik 
án þess að hafa tapað leik (víta-
spyrnukeppnir ekki meðtaldar). Það 
gerðist 1982, 1990 og 2006.

4. Þýskaland hefur oftast unnið 
silfur og brons á HM, eða fjórum 
sinnum hvor verðlaun. Alls hafa 
Þjóðverjar unnið til verðlauna á 11 
af þeim 17 mótum sem liðið hefur 
tekið þátt í til þessa.

5. Bora Milutinovic og Carlos Al-
berto Parreira hafa þjálfað flest lið 
á HM, eða fimm lið hvor. Milutinovic 
stýrði Mexíkó (1986), Kostaríka 
(1990), Bandaríkjunum (1994), Níg-
eríu (1998) og Kína (2002) og Parreira 
þjálfaði Kúveit (1982), Sameinuðu 
arabísku furstadæmin (1990), Brasilíu 
(1994 og 2006), Sádi-Arabíu (1998) 
og Suður-Afríku (2010).

6. Aldrei hafa jafn margir leikmenn 
skorað fimm eða fleiri mörk á einu 
HM og árið 1994 í Bandaríkjunum. 
Hristo Stoichkov og Oleg Salenko 
skoruðu báðir sex mörk og Romário, 
Kenneth Andersson, Jürgen Klins-
mann og Roberto Baggio fimm hver.

7. Ekkert lið hefur farið taplaust í 
gegnum jafn mörg mót og Brasilía. 
Það hefur gerst sjö sinnum: 1958, ‘62, 
‘70, ‘78, ‘86, ‘94 og 2002.

8. Átta lið hafa orðið heimsmeist-
arar: Úrúgvæ, Ítalía, Þýskaland, 
Brasilía, England, Argentína, Frakk-
land og Spánn.

9. Þrír leikir á HM hafa endað með 
níu marka sigri: Ungverjaland 9-0 
S-Kórea (1954), Júgóslavía 9-0 Saír 
(1974) og Ungverjaland 10-1 El 
Salvador (1982).

10. Peter Shilton og Fabien Barthez 
hafa haldið hreinu oftast allra mark-
varða á HM, eða tíu sinnum hvor.

11. Enginn þjálfari hefur stýrt liði 
til jafn margra sigra í röð og Luiz 
Felipe Scolari. Undir hans stjórn vann 
Brasilía alla sjö leiki sína á HM 2002 
og Portúgal fyrstu fjóra á HM 2006.

12. Aldrei hafa verið skoruð fleiri 
mörk í leik á HM en þegar Austurríki 
vann Sviss með sjö mörkum gegn 
fimm árið 1954.

13. Just Fontaine á metið yfir flest 
mörk skoruð í einni keppni. Fram-
herjinn skoraði 13 mörk þegar Frakk-
land vann til bronsverðlauna á HM í 
Svíþjóð 1958. 

14. Ekkert lið hefur tekið jafn oft 
þátt á HM án þess að komast í 
undanúrslit og Mexíkó.

15. Ronaldo er markahæsti leik-
maður í sögu HM með 15 mörk. 
Hann skoraði fjögur mörk 1998, átta 
mörk 2002 og þrjú mörk 2006.

16. Bakvörðurinn Cafu hefur oftast 
verið í sigurliði á HM, eða 16 sinnum.

17. Ekkert lið hefur leikið jafn marga 
leiki í röð á HM án þess að vinna, en 
Búlgaría vann ekki fyrr en í 18. leik.

18. Brasilía (1930-1958) og Þýska-
land (1934-1958) hafa skorað að 
minnsta kosti eitt mark í flestum 
leikjum í röð á HM, eða 18 talsins.

19. Ekkert lið hefur endað jafn oft í 
efstu 16 sætunum á HM og Brasilía,.

20. HM í Brasilíu er 20. mótið sem fer 
fram. Brasilía er eina liðið sem hefur 
tekið þátt á þeim öllum.

Hm í tölum

Sama hvað gerist 
líkaminn þarf Hleðslu

hledsla.is
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Í A-riðli vinna Brassar en baráttan 
um annað sætið verður milli Íslands-
vinanna í Króatíu og Mexíkó.

Spánverjar og Hollendingar verða 
í tveimur efstu sætunum í B-riðli og 
Kólumbía og Fílabeinsströndin rúlla 

upp C-riðlinum.  
D-riðillinn 

verður jafn og al-
gjörlega vonlaust 
að spá um úrslitin 
þar. Ítalir gætu 
unnið en meiðsli 
Luis Suarez gætu 

hjálpað Englendingum til að vinna 
annað sætið.  

Frakkar og Sviss bursta E-riðilinn 
og flott frumraun Bosníu tryggir 
þeim annað sætið í F-riðli, sem 
Argentína sigrar í. Gana kemur á 
óvart og fylgir Þjóðverjum úr G-riðli 
(Ronaldo er enn meiddur). Belgar 
taka Rússa með sér úr H-riðli. 

Liðin fjögur sem komast í 
undanúrslit verða Brasilía, Argentína, 
Spánn og Þýskaland. Í undanúrslit-
um verða Suður-Ameríkuliðin sterk-
ari, Brasilía vinnur Þýskaland (sem 
saknar Mario Götze) og Lionel Messi 
kremur hjörtu Spánverja í tætlur og 
fer á kostum þegar Argentína skýtur 
heimsmeisturunum út úr keppninni.  

Í úrslitaleiknum verður Martín 
Gastón Demichelis hetja Argentínu-
manna þegar hann pakkar sókn-
djörfum Brössum saman. Messi 
skorar í úrslitaleiknum og gengur 
brosandi af leikvelli með styttuna í 
vinstri hendinni.

Demichelis 
verður hetjan

Arnar Björnsson

Þetta verður að sjálfsögðu afar for-
vitnilegt. Það hefur gengið á ýmsu 
í aðdraganda mótsins sem tengist í 
raun ekki fótbolta. Það er því meiri-

háttar að þetta er 
loksins að hefjast. 

Keppnin er 
haldin í Brasilíu 
í annað skiptið. 
Árið 1950 ríkti 
þjóðarsorg þegar 
Úrúgvæ vann 
Brassana í frægum 

leik þegar rúmlega 200.000 manns 
að því er talið er á Maracana sáu ein 
óvæntustu úrslit í sögu keppninnar. 

Nú er öldin önnur. Brassarnir ætla 
sér sigur og ég er á því að það takist 
með Luis Felipe Scolari við stjórnvöl-
inn. Hann var einmitt með liðið þegar 
það varð heimsmeistari síðast árið 
2002. 

Ég tel að Argentína fari mjög langt 
en ekkert Evrópulið hefur unnið 
keppnina utan heimsálfunnar, undan-
tekning er auðvitað Spánn í Suður-
Afríku fyrir fjórum árum. 

Ég tel að Lionel Messi og Neymar 
gætu orðið stærstu leikmennirnir en 
gríðarlegar væntingar eru gerðar til 
þessara leikmanna. 

Spænska liðið er helsta von 
Evrópu en það eru kannski einna 
helst Þjóðverjar sem gætu farið langt, 
en varnarleikur liðsins er hins vegar 
höfuðverkur. 

Vonbrigðin verða einna helst Hol-
land og Ítalía. Hef ekki trú á að þessi 
lönd komist langt.

Með öðrum orðum Brasilía 
verður heimsmeistari í sjötta skipti og 
Argentína er til vara hjá mér. 

Brasilía tekur 
þetta

Hörður
Magnússon

HM haldið í Mekka knatt-
spyrnunnar er eitthvað sem 
getur ekki klikkað, undir-
búningurinn hefur kannski 
ekki gengið þrautalaust 
fyrir sig en ég tel þó alveg 
ljóst að gestgjafinn mun 
setja upp mikið „show“ 
fyrir okkur. Það hefur verið 
venjan að „heima“-álfan geri vel og 
það verður engin breyting á því í 
þessari keppni. 

Heimamenn og 
Argentína eru þau lið sem 
flestir tala um sem líklega 
sigurvegara og það get ég 
tekið undir en ég er einnig 
sannfærður um að Spán-
verjar verða áfram í baráttu 
um gullið á stórmótum. 
Einhverjir halda því fram 

að tími þeirra sé liðinn en þeir hafa 
eignast nýtt líf með komu Diegos 
Costa, sem gefur þeim nýjar víddir 

í sóknarleik sinn. Frakkland, Þýska-
land, Síle og Belgía eru líka þjóðir 
sem gætu farið langt en Argentína 
er þó það lið sem ég tippa á að vinni 
mótið. Þeir eiga besta knattspyrnu-
mann heims í Lionel Messi og það 
er eitthvað sem segir mér að hann 
taki ´86 Maradona á þetta og sigli 
þessu heim nánast upp á sitt eins-
dæmi.

Vonbrigði er orð sem oft er nefnt 
í sömu setningu og enska liðið og 

á því verður ekki breyting í ár. Þeir 
falla úr leik í 16 liða en gætu þó 
slefað í 8 liða ef heppnin er með 
þeim. 

Mestu vonbrigðin verða þó Hol-
land þar sem liðið er í fyrsta lagi 
ekki eins sterkt og sumir halda en 
það sem er verra er að Van Gaal, 
þjálfari þeirra, er upptekinn við 
annað og stærra starf sem mun hafa 
slæm áhrif á liðið.

Áfram HM!

Messi fetar í fótspor Maradona

Guðmundur 
Benediktsson

Notkunarsvið:  Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Íbúfen tilheyrir flokki lyfja sem kölluð eru NSAID lyf (bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar). Íbúfen er notað við 
vægum til meðal miklum verkjum eins og höfuðverk, mígreni, tannpínu, tíðaverkjum og hita. Ekki má taka Íbúfen: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir íbúprófeni, öðrum skyldum lyfjum eða einhverju hjálparefnanna. Þeir 
sem fengið hafa ofnæmisviðbrögð eins og astma, nefrennsli, útbrot með kláða eða ef varir, andlit, tunga eða háls hafa bólgnað upp eftir að hafa tekið íbúprófen eða skyld lyf. Þeir sem þjáðst hafa af sárum eða 
blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) í tengslum við fyrri notkun bólgueyðandi verkjalyfja, þjást núna af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) eða hafa áður þjáðst af slíku, tvisvar 
eða oftar, með alvarleg lifrar-, nýrna-, eða hjartavandamál (kransæðasjúkdómar meðtaldir), þeir sem þjást  af umtalsverðum vökvaskorti (vegna uppkasta, niðurgangs eða of lítillar vökvaneyslu), eru með einhverjar 
blæðingar (blæðingar í heila meðtaldar), eru með sjúkdóm af óþekktum uppruna sem leiðir til óeðlilegrar myndunar blóðfrumna. Sérstök varnaðarorð: Þeir sem eru með rauða úlfa (SLE) eða aðra sjálfsnæmissjúkdó-
ma, arfgengan sjúkdóm sem hefur áhrif á blóðrauða, hemoglóbín (purpuraveiki), langvarandi bólgusjúkdóma í þörmum eins og bólgur í ristli með sárum (sáraristilbólgu), bólgur í meltingarvegi (Crohn´s) eða aðra 
maga- eða þarmasjúkdóma, truflanir á blóðfrumnamyndun, vandamál tengd blóðstorknun, ofnæmi, ofnæmiskvef, astma, langvarandi bólgur í nefslímhúð, kinnbeinaholum, kokeitlum eða langvarandi teppusjúkdó-
ma í öndunarvegi,  blóðrásarkvilla í slagæðum handleggja og fóta, lifrar-, nýrna- eða hjartavandamál eða háan blóðþrýsting,  nýkomnir úr meiriháttar skurðaðgerð ættu ekki að nota lyfið.  Meðganga/brjóstagjöf: 
Íbúprófen má ekki taka á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Aðeins ætti að nota Íbúfen á fyrstu 6 mánuðum meðgöngu í samráði við lækni og ef það er algerlega nauðsynlegt. Íbúprófen getur gert konum erfiðara með 
að verða þungaðar. Þessi áhrif ganga til baka þegar hætt er að taka lyfið. Íbúprófen berst í brjóstamjólk í litlum mæli og brjóstagjöf þarf yfirleitt ekki að hætta meðan á 
skammtíma meðferð stendur. Ef lengri tíma meðferð er áætluð, ætti að meta hvort hætta eigi brjóstagjöf. Aukaverkanir: Svartar, tjörukenndar hægðir eða blóðlituð 
uppköst (sár í meltingarvegi með blæðingum), brjóstsviði, kviðverkir, meltingartruflanir, truflanir í meltingarfærum s.s. niðurgangur, ógleði, uppköst, vindgangur og 
harðlífi, sáramyndun í meltingarvegi með eða án rofs, þarmabólga og versnandi bólga í ristli og meltingarvegi (Crohn´s) og pokamyndun í digurgirni (rof eða fistlar), 
smásæjar blæðingar frá þörmum sem geta leitt til blóðleysis, sára og bólgu í munni,  höfuðverkur, syfja, svimi, sundl, þreyta, æsingur, svefnleysi og viðkvæmni. 
Skammtastærðir:  Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (≥ 40 kg): 200-400 mg sem einn skammtur eða 3-4 sinnum á dag með 4-6 klst. millibili. Hámarks dags-
skammtur er 1200 mg. Börn 6-9 ára (20-29 kg): 200 mg, 1-3 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum. Hámarks skammtur er 600 mg á dag. Börn 10-12 ára (30-40 kg):
200 mg, 1-4 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum. Hámarks skammtur er 800 mg á dag. Sjá nánar í fylgiseðli. Börn 12 ára og yngri eiga ekki að nota Íbúfen nema 
í samráði við lækni. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Ágúst 2013.

– Bólgueyðandi og verkjastillandi
Íbúfen®
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk
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Íbúfen tæklar
verkinn



SUMARBOMBA

Mussur
Verð áður 11.900 kr

Nú aðeins 6.990 kr.
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BÍLAR &
FARARTÆKI

BMW 3 335i coupe e90. Árgerð 2007, 
ekinn 55 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
4.990.000. Rnr.310104. Á staðnum.

BMW 5 540ia. Árgerð 1997, ekinn 
185 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.190.000. Rnr.300561. Á staðnum.

BMW 520i e39. Árgerð 1999, ekinn 
151 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
980.000. Rnr.300789. Á staðnum.

BMW 7 730 d. Árgerð 1998, ekinn 
250 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.190.000. Rnr.261585. Á staðnum.

BMW M6 e63. Árgerð 2007, ekinn 
42 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
12.500.000. Rnr.310148.

SUBARU Impreza wrx sti 4wd. Árgerð 
2007, ekinn 96 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 3.980.000. Rnr.104752.

M.BENZ C 55 amg .400 hö Árgerð 
2005, ekinn 114 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 4.400.000.Tilboð 
3,8 millj. stgr. Rnr.310022. Svaðaleg 
græja..

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið virka daga mán - fös 10-18 

& lau 12-16
www.planid.is

TOYOTA Land cruiser 150 gx. Árgerð 
2010, ekinn 44 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 7.500.000. Rnr.181796.

TOYOTA Gt86 sport. Árgerð 2012, 
ekinn 4 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 5.990.000. Tilboð 4.990.000 
Rnr.999510.

Toyota Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.

www.toyotakletthalsi.is

FORD TRANSIT 350 TOURNEO Árgerð 
2011. Ekinn 70 Þ.KM Verð m/vsk kr. 
3.490.000.

RENAULT MASTER VAN STUTTUR 
Árgerð 2006. Ekinn 106 Þ.KM Verð kr. 
1.390.000

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Comanche Montana Explorer og 
Copact tjaldvagnar, Fortjald, 14 Álfelgur, 
Varadekk og festing, geymslufætur til 
að geyma vagninn upp á hlið, Verðið er 
1.390.000, Geymslukassi með eldhúsi 
tilboð 99þkr,

NÝ ADRIA HJÓLHÝSI
ÚTSALA, Eigum til ný Adria hjólhýsi 
í nokkrum stærðum og gerðum á 
frábærum verðum, Ekki missa af 
þessu, komdu til okkar og skoðaðu 
úrvalið, ATH takmarkað magn, Eru í 
salnum hjá okkur,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 11-15
http://www.isband.is

SUMAR MOLINN
 SUNBEAM Alpine. Árgerð 1971, ekinn 
107 Þ.Km sjón er sögu ríkari Verð 
880.000. Visalán í boði Rnr.137330.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 54 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.290.000. Rnr.990689. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

VW Caravelle 9 manna dísel. Árgerð 
2013, ekinn 35 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 6.990.000. Rnr.210374.

TOYOTA Prius hybrid. Árgerð 2012, 
ekinn 11 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.150.000. Rnr.140596.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Hyundai i30 Árgerð 2012, ekinn 92þ.
km. Beinskiptur. Flottur bíll sem er 
á staðnum! Verð 2.080.000kr. Skipti 
skoðuð. Raðnr 134074. Sjá á www.
stora.is

Mazda 3 Árgerð 2010, ekinn 76þ.
km. Beinskiptur. Góður bíll sem er á 
staðnum. Verð 1.950.000kr. Raðnúmer 
156062. Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

AUDI A4 tfsi quattro. Árgerð 2006, 
ekinn 72 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.290.000. stgr! Rnr.148811.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

KIA Sorento CRDI 2,2 skráður 07/2011 
Dísil sjálfskiptur, bakkmyndavél, ný 
heilsárdekk, er í ábyrgð. Ekinn 71 þkm. 
Verð kr. 4.990.000

VW Polo Trendline 1.2 skráður 
06/2010 Bensín, beinskiptur ekinn 84 
þkm. Verð kr. 1.360.000

Renault Megane Berline 1,6 skráður 
10/2007 Bensín, sjálfskiptur ekinn 
aðeins 63 þkm. Verð kr. 1.290.000

VW Golf Trendline TSI skráður 
06/2011 Bensín, beinskiptur 
ekinn 88 þkm. Verð kr. 2.150.000 
TILBOÐSVERÐ kr. 1.990.000

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið virka daga 10-18, laugard. 

12-16
http://www.mbbilar.is

Rafmagnsfjallareiðhjólin vinsælu 
fást hjá okkur. Þægileg 26” reiðhjól 
sem henta mjög vel fyrir íslenskar 
aðstæður. Verð kr. 188.900,- eigum 
einnig 2 gerðir 28” Borgarhjóla. Verð 
kr .168.900,-

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS

SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

AUDI A4 s line. Árgerð 2005, ekinn 
112 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.350.000. hlaðinn aukahlutum 
Rnr.111035.

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 260 

Reykjanesbæ
Sími: 420 3040
www.heklarnb.is

FELLIHÝSI!!
Okkur vantar fellihýsi og alla 
ferðavagna á staðinn og á skrá, 
Komdu á staðinn eða sendu 
okkur skráningu og myndir á 
100bilar@100bilar.is og í síma 
5179999, www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Rafbíllinn Ókeypis. Láttu bensín 
sparnaðinn borga bílinn. Kynntu þér 
reynslu annarra viðskiptavina okkar á 
islandus.is. Nissan Leaf frá 2.995þús. 
Tilboð á Toyota, Ford, Chevrolet og 
Tesla. Útsölutilboð á sýningabílum, 
eftirársbílum, rafbílum, metan/bensín/
díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt að 
100% fjármögnun í boði. islandus.
is - S.5522000

KAUPUM ALLA BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Við staðgreiðum bílinn þinn og þú getur 
þar með fengið staðgreiðsluafslátt af 
nýja bílnum. Sendu okkur upplýsingar 
í gegnum www.seldur.is og við sendum 
þér staðgreiðslutilboð.

M.bens.Ateco 12.23 Skráður 30.12.05. 
Ekinn 211 þús. Verð 2.900. Þús + vsk. 
Uppl.í síma 6155005

DISEL- TILBOÐ
Til sölu Kia Sorento SE árg 2005 
ekinn 134 þkm sjálfsk, rafrúð + sæti, 
dráttarkr. Topp eintak, ásett verð 2190 
þús tilboð 1790 þús Uppl. 617 4888

Kramer hjólavél árg.‘07, ek. 1600 tíma, 
nýupptekin mótor. Vel meðfarinn. 
Verð. 4.8 millj. + vsk. S. 897-7910.

 250-499 þús.

TILBOÐ 299 ÞÚS - VÍSALÁN
TOYOTA RAV4 árg 96 ek 180 þús, 
beinskiptur,4X4 ný tímareim, vel með 
farinn bíll á sett verð 490 þús TILBOÐ 
299 ÞÚS möguleiki á 100% visa s.841 
8955

 500-999 þús.

EÐALAVAGN - 
VISALAN 790 ÞÚS!

CITROEN C5 SX árg 2006 ek.138 
þús, sjálfskiptur, loftpúðafjöðrun, 
cruizecontrol, ofl rúmgóður og 
virkilega góður bíll! verð 1090 þús 
TILBOÐ 790 ÞÚS möguleiki á 100% 
láni s. 841 8955

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

0-250 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 857 9326.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Fellihýsi

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



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

ROCKWOOD PREMIUM 2317G 
KNOTT 12 fet, árg. 2008 með 
útdraganlegri hlið + fortj., einn með 
öllu & í toppstandi. Verð 1800 þús. 
Uppl. í síma: 696-9469

 Vinnuvélar

 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

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

 Viðgerðir

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, 
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo. 
Renni diska og skálar. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til 
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir, 
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s. 
555 6020.

 Bátar

Tveir góðir til sölu. Terhi 385, 5 hp 
mercury mótor og eldri norskur sjó 
og vatna bátur, 4,5 m langur og 1,75 
á breydd, ásamt 30 hp yamaha mótor 
í góðu ástandi. Uppl í s. 8457511. 
Tilboð óskast.

ÞJÓNUSTA

 Garðyrkja

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

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

 Pípulagnir

VANTAR ÞIG PÍPARA ?
Getum bætt við okkur verkefnum, 
viðgerðir, viðhald og nýlagnir. Vönduð 
vinnubrögð. Tilboð/tímavinna. Uppl. í 
s. 869 4808 Heimslagnir ehf.

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315. 

 Hreingerningar

Teppahreinsun, gluggahreinsun, 
flutningsþrif, bónun o.s.fr. Uppl. 
Tómas, s. 699 6762 og www.
gluggahreinsir.is

 Bókhald

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

 Málarar

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta. Frí 
verkskoðun og tilboð. s.8919890 
malarar@simnet.is

Tek að mér að bera á sólpalla og 
timburveggi. Uppl. í s. 848 0454

ÞAK OG HÚSAMÁLUN
Alhliða málningarþjónsuta. 
Fagmennska og góð umgengni. Uppl. í 
s. 695 4464 Ágúst málari.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og 
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri. 
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 Búslóðaflutningar

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar, 
gerum tilboð í búslóðaflutninga út 
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 
772 3222

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

 Húsaviðhald

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

RAFLAGNIR, SMÍÐAR, 
UPPSLÁTTUR

Tökum að okkur raflagnir, smíðar og 
uppslátt. Tilboð eða tímavinna. 30 ára 
reynsla tryggir gæði. Sími: 848-6904.

 Tölvur

Allar almennar tölvuviðgerðir og 
vírushreinsanir. Kem á staðinn. S. 699 
6735 Baldvin.

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Spádómar

Símaspá, spái í spil, ræð drauma, 
ekkert mínutu gjald. Tímapantanir. S. 
891 8727 Stella.

Spái í spil, leiðbeini og les í árur. Uppl. 
S: 8440009 Sandra.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Önnur þjónusta

ERTU MEÐ HANDRIT?
Markaðsetjum skáldverk á ensku og 
íslensku. s. 557 1407, Suss ehf.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

HITAVEITUSKELJAR 
TIL SÖLU

Einangraðar skeljar. 100% sjálfberandi. 
Framleiddar í Kanada. Stærð: 208x208 
cm. Lítrar: 1250-1650. Vatn nær að 
fljóta yfir axlir. Sterkustu skeljar á 
markaðinum í dag. Microban húð á 
skeljum. Byggðar úr trefjum. Eigum 
líka til lok á potta í mörgum stærðum. 
www.Heitirpottar.is Sími 777-2000 
Ármann.

Ungnautakjöt beint frá býli. Nýjung 
minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is s. 
868 7204.

Ísskápar, þvottavélar, örbylgjuofnar og 
fleira. Óska eftir bílskúr til leigu. Uppl. 
í s. 8968568

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

 Óskast keypt

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.

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.

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

Kaupi gömlu góðu 
teiknimyndabækurnar ástrík, tinna, 
viggó viðundan, sval og félaga, lukku 
láka, steina sterka, strumpana og fleiri 
í þeim dúr. Líka teiknimyndablöð eins 
og sígildar sögur og súperhetjublöð á 
íslensku og ensku. Skoða einnig kaup 
á vínilplötum. Uppl. í s. 867 6535.

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Til sölu 650-mótasetur Uppl. í s. 699 
2253

 Verslun

VINSÆLASTA UNAÐSTÆKI 
Í HEIMINUM MEÐAL PARA 

MÖRG ÁR Í RÖÐ
Allar flottustu vörurnar fáanlegar 
Millifærsla - greiðslukort - netgíró 
www.hush.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

 Nudd

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

Nudd Nudd Nudd tilboð í dag, 
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469. 
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Lærðu að sigla seglskút, kænu eða 
kjölbát. Námskeið fyrir börn og 
fullorðna. Sjá nánar inn á www.
brokey.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

2-3 herb. íbúð á Vífilsgötu til leigu á 
155þús.+rafm, og 3 mán. bankaábyrgð. 
Líka herbergi í kj. á Laugarnesvegi 
til leigu á 45 þús. á mán. Uppl. í s. 
6962334 eða ispostur@yahoo.com

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

Til leigu nýleg 2ja herb. íbúð í 
Hraunbæ, Reykjavík. Leiguverð kr. 
135.000. Tryggingarfé í pen. Kr. 
405.000. Leigð til 6 mánaða með 
möguleika á framlengingu. Uppl. hjá 
leigufelagid@gmail.com.

 Sumarbústaðir

SUMARHÚS/GESTAHÚS
MJÖG SNYRTILEGT SUMARHÚS/
GESTAHÚS 25FM TIL FLUTNINGS. 
SKIPTIST Í STOFU HERBERGI OG 
SNYRTINGU. ÝMIS SKIPTI KOMA TIL 
GREINA VERÐ 2,5 MILLJ. SKOÐA ALLT 
ER I SÍMA: 891-9847.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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.

 Bílskúr

Óska eftir bílskúr til leigu. Uppl. í s. 
8968568.

ATVINNA

 Atvinna í boði

ÞJÓNN ÓSKAST.
Við leitum eftir manni/konu 

með einhverja reynslu af 
þjónustustörfum til starfa í 

veitingasal okkar á Skólabrú. 
Fallegt og skemmtilegt umhverfi, 

sveigjanlegur vinnutími.
Hafir þú áhuga vinsamlegast 

sendu tölvupóst á 
info@skolabru.is, með 

upplýsingum um nafn, aldur, 
síma og starfsreynslu.

LOOKING FOR A WAITER.
We are looking for a waiter for 
our restaurant Skólabrú. The 
restaurant is located in the 

center of Reykjavik in a very nice 
area of town, flexible hours.
If you are interested please 

send us an e-mail to 
info@skolabru.is with 

information about your 
name , age, phone and work 

experience.

GLUGGASMIÐJAN EHF
auglýsir eftir vélamanni á 

tölvustýrða gluggavinnsluvél. 
Reynsla af notkun CNC stýrðra 

véla er kostur. Um framtíðarstarf 
er að ræða. Þarf að geta hafið 

störf sem fyrst. Umsóknir sendist 
á gg@gluggasmidjan.is

NONNABITI
Starfsmaður óskast í Reykjavík í 
100% vinnu. Reyklaus og þarf að 
geta unnið undir álagi. Íslensku 
mælandi. Ekki yngra en 20 ára.
Upplýsingar í s. 899 1670 eða 
sendið umsókn á nonnabiti@
nonnabiti.is eða á staðnum.

Veitingahúsið Hornið óskar eftir að 
ráða Pizzubakara í sumarafleysingar. 
Sendið ferilskrá með mynd á hornid@
hornid.is

BÍLSTJÓRI ÓSKAST
með meirapróf ADR+. Óskast í 
sumarafleysingar. Uppl. í S. 892-3901

Óska eftir duglegum starfsmanni við 
aðstoð við húsaviðgerðir og múrverk. 
Uppl. sendist á murogradgjof@gmail.
com

 Atvinna óskast

22 ára maður leitar að sumarstarfi á 
höfuðborgarsvæðinu hafið samband 
við Einar í sima 499464.

Verktakar geta bætt við sig verkefnum 
í alhliða byggingavinnu, uppsteypu og 
viðhaldi. Fleri uppls. s. 783-6006.

 Tapað - Fundið  Einkamál

Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Hæðargarður 9 
Opið hús í dag á milli 18.00 og 19.00

Funalind 11
Opið hús í dag á milli 17:30 og 18:30

Víðimelur 59
Opið hús í dag á milli 17.00 og 18.00

Hringbraut 28 - Bókið skoðun

Glæsilega íbúð á tveimur hæðum í fallegu fjölbýli. Fjögur 
svefnherbergi og tvö baðherbergi.Er staðsett í skemmtilegri 
húsaþyrpingu með fallegum sameiginlegum garði. Stærð 
129,9fm. V. 42,9m. Uppl. Gylfi S. 822-0700

Glæsilega íbúð á efstu hæð í fallegu fjölbýli á eftirsóttum stað 
í Kópavogi. Fallegar innréttingar og parket á gólfum, hátt til 
lofts og fallegt útsýni. Sér bílskúr. Stærð 141,5fm. V. 37,9m. 
Uppl. Gylfi S. 822-0700

Falleg íbúð á tveimur hæðum í fjórbýli með vel hirtum garði 
á vinsælum stað í Vesturbæ Reykjavíkur. Opið rými, tvennar 
svalir og rishæð með 4 svefnherb. Stærð 100,5fm.  
Nánari upplýsingar veitir Andrea Ólafsdóttir í síma 698-8101

Falleg og vel skipulögð 2 herbergja íbúð í húsi á mjög góðum 
stað við hliðina á Háskóla Íslands. Björt og falleg íbúð á 
jarðhæð. Stærð 81.6fm. V. 26,2m. 
Nánari uppl. Jónas S. 770-8200

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG, fimmtudag  
12. júní, milli kl. 16:30 - 18:30 

• Húsið er um 200 fm. 

• Mikið endurnýjað.

• Fjögur svefnherbergi.

• Skrifstofuaðstaða í viðbyggingu (bakhús).

• Þrjár samliggjandi stofur og tvö baðherbergi.

• Suður og vestur þaksvalir. 

• Þrjú sér bílastæði á lóð fylgja eigninni.

Tilboð óskast

Kristján Baldursson hdl. 
og löggiltur fasteignasali  

BERGSTAÐASTRÆTI 38 - EINBÝLISHÚS Í ÞINGHOLTUNUM 

EINSTAKT TÆKIFÆRI
ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR ERU VEITTAR Á SKRIFSTOFU TRAUSTA, FASTEIGNASÖLU.

www.trausti.is

OPIÐ HÚS

Til sýnis nýjar glæsilegar 3ja herb. og 4ra. herb. íbúðir
á þessum vinsæla stað í Sjálandshverfinu. Stæði í 
bílageymslu fylgja íbúðunum.   Vandaðar innréttingar. 
Íbúðirnar eru til afhendingar nú þegar.  
Óskar og Guðjón  sýna íbúðirnar í dag fimmtudag, á milli 
16:30 og 17:00.  Uppl. í síma 822-8750 og 846-1511.

LANGALÍNA 23
Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

NÝBYGGING

Opið hús í dag fimmtudag á milli 16:30 og 17:00

OPIÐ HÚS

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL LEIGU/SÖLU

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Faxafen 10, 108 Reykjavík
668,4 fm. skrifstofu-/kennslu-
húsnæði á jarðhæð

Allar nánari upplýsingar veitir:

Húsnæðið skiptist í 6 stór vinnurými/skólastofur, 2 stór fundarherbergi, eitt tæknirými, rúmgott anddyri, 
stórt opið rými með móttökuborði, rúmgóða kaffistofu með innréttingu, Wc, þ.a. eitt með aðstöðu fyrir 
fatlaða auk sturtu.  Loftræstibúnaður er til staðar.  Á gólfum eru flísar og dúkar.  Laust strax!

Skrifstofuhúsnæði sem hægt er 
að breyta í verslunarhúsnæði
Sk ú ð
TIL LEIGU EÐA SÖLU

Ólafur Jóhannsson
Rekstrarfræðingur
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1023 / 824 6703
olafur@jofur.is

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL LEIGU

Allar nánari upplýsingar veitir:

Jarðhæð hússins er um 800 fm. og er að mestu einn salur. Góð lofthæð er í húsnæðinu. Innkeyrsludyr 
3,5 m. háar. Gott athafnasvæði við innkeyrsludyr. Á 2. hæð sem er um 114 fm. er skrifstofurými sem 
skiptist í móttöku, 4 lokaðar skrifstofur og eldhús með matsal.  

Dugguvogur 2, 104 Reykjavík
Iðnaðarhúsnæði 
Stærð 914 fm.

Laust strax   

IÐNAÐARHÚSNÆÐI
MIÐSVÆÐIS

Ólafur Jóhannsson
Rekstrarfræðingur
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1023 / 824 6703
olafur@jofur.is

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL LEIGU
Vegmúli2 / Suðurlandsbraut
Þjónustu- og lagerhúsnæði 
Stærð 130 fm. verslun, 150 fm. lager
Samtals um 290 fm.
Laust strax   
Allar nánari upplýsingar veitir:

Verslunar- og þjónustuhúsnæði á jarðhæð við Vegmúli/Suðurlandsbraut, um 130 fm. og lager um 150 
fm. Verslunarrými er allt nýuppgert - dúkur á gólfi og kerfisloft. Eldhúskrókur. Starfsmannainngangur 
bakatil. Fyrir aftan verslun er lagerrými, stórar innkeyrsludyr. Innangengt er úr verslunarrými yfir í lager.

VERSLUNAR- OG
ÞJÓNUSTUHÚSNÆÐI

Orkuveita Reykjavíkur - 
Veitur, óskar eftir tilboðum í verkið:

Aðveitustöð A20 Akranesi
Verkið er fólgið í fullnaðarfrágangi húss og lóðar þ.e. jarð-
vinnu, burðarvirki húss með uppsteypu og stálvirki, utan- og 
innanhússfrágangi húss og fullnaðarfrágangi fráveitu-, hita, 
vatns- og raflagna ásamt frágangi á lóð. 
Húsinu og öllum verkum, sem tilheyra því, skal skila full-
gerðu til notkunar, þannig að uppsetning tækja geti hafist 
að loknu verki verktaka. 
Tilboð skal miða við að verktaki leggi til, útvegi og kosti allt 
efni og vinnu til framkvæmdanna, nema annars sé getið.

Verklok eru áætluð 02.07.2015

Verkið er nánar skilgreint í útboðsgögnum ORV-2014-06
 
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar https://www.or.is/um-or/utbod  

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, miðvikudaginn 18. júní 2014 kl. 10:00.

ORV 2014-06 4.05.2014

ÚTBOÐ

fasteignir

fasteignir útboð

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

„Móðir mín er líklega kynþokkafyllsta kona 
sem ég þekki.“

Shia LaBeouf

Gaurinn sem selur mér novocaine 
reddaði mér þremur miðum á 

spýtingarkeppnina!

Viltu fara með 
okkur?

Þetta er Stanley 
Cup tannrétt-

inganna!

En með 
fleiri 

tönnum!

Þetta ruglar 
mannfræðinga 
framtíðarinnar 

í ríminu!

Mamma sagði að þú 
þyrftir að taka til.

Sjáðu þetta drasl! Þetta er 
martröð! Þetta er ekki stofa...

þetta er urðunarstaður!

Taktu 
til Solla.

Þessi kona glímir 
við vandamál.

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
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.

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

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

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

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

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

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

Anish Giri (2752) lék hræðilega 
af sér í 131. leik þegar hann lék 
Hc1-c4?? gegn Sergei Karjakin 
(2771) á Norway Chess-mótinu.
Svartur á leik

131...Bc3! Hvítur gafst upp. Hann 
ræður ekki við hótanirnar De4+ og 
Dh1+. 132. Hxc3 dugar ekki heldur 
vegna 132...dxc3. Karjakin er efstur 
á mótinu ásamt Carlsen, Kramnik og 
Caruana.
www.skak.is Næstsíðasta umferð 
í dag.

LÁRÉTT 2. vag, 6. samþykki, 8. kjafi, 
9. þrá, 11. í röð, 12. skorða, 14. bóma, 
16. skst., 17. saur, 18. námstímabil, 
20. gjaldmiðill, 21. faðmur.

LÓÐRÉTT 1. útihús, 3. í röð, 4. 
dagatal, 5. gláp, 7. frilla, 10. belja, 13. 
flík, 15. innyfla, 16. bjargbrún, 19. 
ónefndur.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. kjag, 6. já, 8. kló, 9. ósk, 
11. mn, 12. stýfa, 14. krani, 16. no, 17. 
tað, 18. önn, 20. kr, 21. fang. 

LÓÐRÉTT: 1. fjós, 3. jk, 4. almanak, 
5. gón, 7. ástkona, 10. kýr, 13. fat, 15. 
iðra, 16. nöf, 19. nn.
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Í dag klukkan fimm verður opnuð 
í i8 sýning á verkum Peters 
Liversidge. Þetta er fyrsta einka-
sýning hans í galleríinu, en hún 
stendur til 9. ágúst. Liversidge 
býr og starfar í London. „Verk 
hans eru tilraunakennd í eðli 
sínu og endurspegla kraft skap-
andi hugsunar,“ segir Anna Júlía 
Friðbjörnsdóttir, í galleríi i8.

„Undanfarin sextán ár hefur 
Liversidge hafið öll verk sín með 
því að vélrita fyrirmæli fyrir 
einstök verk eða verkagrúppur. 
Verkin eru af mörgum toga og 
teygja anga sína í ótal miðla, þar 
á meðal í skúlptúra, málverk, 
ljósmyndir og innsetningar, auk 
ýmissa gjörninga. Fyrirmælin 
eru rituð á gamla ritvél og lýsa 
allt í senn vel framkvæmanleg-
um hugmyndum sem og öðrum 
huglægari og jafnvel ógerlegum. 
Listamaðurinn setur sér ákveðin 
tímamörk til að vinna fyrirmæli 
hverrar sýningar eða verkefnis 
– og gefur sig að tilteknu rými, 
staðsetningu eða samfélagi,“ 
útskýrir Anna Júlía.

Fyrir sýningu sína í i8 hefur 
Peter ritað fyrirmæli að 24 
verkum og gjörningum. „Meðal 
þeirra verka sem hafa kvikna 
til lífsins á sýningunni er ljósa-
skilti með orðunum „BEFORE/
AFTER“, sem komið hefur verið 
fyrir utandyra; litlir bátar unnir 
úr rekaviði og öðrum reka úr 
fjörum Reykjavíkur og nágrenn-
is og gríma sem er afsteypa af 
kalksteinum sem safnað var úr 

hvítu klettunum við Dover á Suð-
ur-Englandi, steypt úr marmara-
salla og gipsi.“ 

Peter hefur oft notfært sér 
póstþjónustuna við gerð verka 
sinna og póstleggur þá hluti án 
þess að þeim sé pakkað sérstak-
lega inn heldur eru þeir frímerkt-
ir eins og þeir koma fyrir. Peter 
hefur unnið eitt slíkt póstverk 
fyrir sýninguna. „Sem dæmi um 
huglægari fyrirmæli að verkum 
er hugmynd að þriggja daga tón-
listarhátíð undir listrænni stjórn 
listamannsins og annað sem 
segir: Ég legg það til að sækja 
um öll störf sem auglýst verða 
í Reykjavík í júní, júlí og ágúst 
2014.“ 

Nokkur verkanna á sýning-
unni eru gerð sérstaklega með 
staðsetningu sýningarinnar í 
huga, svo sem Rules for Iceland. 
Þetta er textaverk sem tíundar 
sautján reglur sem listamaður-
inn byggir á reglum og leiðbein-
ingum sem hann hefur safnað á 
ferðalögum sínum um heiminn. 
Verkið verður bæði sýnt sem 
veggspjald í yfirstærð í gallerí-
inu auk þess verður því dreift í 
formi plakats vítt og breitt um 
landið og mun það einnig birtast 
í nokkrum dagblöðum, hverfa- og 
héraðsblöðum. 

Kórverk eftir Liversidge fyrir 
30 manna kór verður flutt við 
sólarlag opnunarkvöldið klukkan 
23.56 við Reykjavíkurhöfn gegnt 
i8.  
 olof@frettabladid.is

Sækir um öll störf auglýst í Reykjavík
Peter Liversidge opnar sína fyrstu einkasýningu í galleríi i8 klukkan fi mm í dag. 

PETER LIVERSIDGE  Býr og starfar í London en verk hans teygja anga sína í ótal ólíka miðla.

Stórhöfða 21 | sími 545 5500 | flis.is

PARKETFLÍSAR
ekkert að pússa og lakka

Umsóknarfrestur er til 27. júní
Hótel og matvælaskólinn í
Menntaskólanum í Kópavogi
Merkja umsókn B/t. Baldur Sæmundsson

Fyrsta ár: Joint Certificate Programme 
Hospitality and Culinary School of Iceland 
Annað & þriðja ár : Bachelor of International Business 
University Centre “César Ritz” in Switzerland

Skólinn hefst á eftirfarandi dags.
 Fyrsta ár: 25. águst 2014 - Ísland
Annað & þriðja ár:  Júlí 2015 - Sviss

Nánari upplýsingar eru veittar hjá:

Árni Valur Sólonsson, Sími: 896-2204 eða 
Baldur Sæmundsson, Sími: 594-4000
baldur.saemundsson@mk.is

Hotel and Tourism Management
Study in Iceland and Switzerland

Hospitality and Culinary 
School of Iceland

Fannar Arason
Frábær staðsetning í Sviss og
góðir atvinnumöguleikar hjá 
alþjóðlegum hótelkeðjum.

Jökull Egilsson
Góður og virtur skóli og 
frábært félagslíf. Gott tengsla-
net eftir útskrift.

Fyrrum nemandi Alexandra Guðjónsdóttir Hótelstjóri Hótel Eddu, Laugarbakka.
B.S. in Hotel and Tourism Management

Fyrrum ne

Kynningarfundur verður 

haldinn á Grand Hótel

Þann 12 júní, kl. 20:00

Kennarar og nemendur 

verða á staðnum.

Heiðar Kári Rannversson, dag-
skrárstjóri Listasafns Reykja-
víkur, leiðir á morgun göngu með 
leiðsögn á ensku um útilista-
verkin í Viðey, en þar er að finna 
auk Friðarsúlu Yoko Ono verkið 
Áfanga eftir hinn kunna banda-
ríska myndlistarmann Richard 
Serra. Leiðsögnin hefst klukkan 
12.30.

Ferjan til Viðeyjar siglir frá 
Skarfabakka í Sundahöfn á 
klukkustundarfresti frá 10.15 
til 17.15. Ferjan siglir einnig frá 
gömlu höfninni við Ægisgarð í 
Reykjavík klukkan 11.30 og frá 
Hörpu klukkan 12.00.

Leiðsögnin er gjaldfrjáls en 
greiða þarf ferjutollinn kr. 1.100 
fyrir fullorðna, 550 kr. fyrir börn 
7–15 ára.

Sjá nánar á videy.com.

Leiðsögn á ensku í Viðey

FRIÐARSÚLAN FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MENNING
12. júní 2014  FIMMTUDAGUR
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VIP SÆTI Á 
HM 2014

Glæsilegt örþunnt tæki með mjóum ramma og 
Ambilight 2 baklýsingu sem eykur upplifunina.

Framúrskarandi myndgæði með 600Hz Perfect 
Motion Rate, Pixel Precise HD Dual Core 
örgjörva, Digital Natural Motion og Micro 
Dimming Pro.

Öflugt snjallsjónvarp. Fjöldi tækninýunga er 
í tækinu þar á meðal Cloud TV & Explorer 
sem býður upp á að nálgast sjónvarpsstöðvar 
í gegnum netið eða tengja tækið beint við 
Dropbox. Multiroom client & server gerir 
svo mögulegt að senda sjónvarpsefni úr 
tækinu í önnur Philips tæki með Multiroom 
möguleikanum.

TILBOÐ

FULLT VERÐ 229.995

199.995

Philips 42PFS7109S

TILBOÐ

FULLT VERÐ 299.995

249.995

Philips 47PFS7109S

TILBOÐ

FULLT VERÐ 399.995

329.995

Philips 55PFS7109S

FÁÐU NÝJUSTU UPPFINNINGUNA 
FRÁ PHILIPS MEÐ Í KAUPUNUM!

Philips HUE má líkja við altæka heimabíó upplifun á ljósi. 
Kerfið inniheldur tvær perur sem eru samstilltar Ambilight 
ljósinu frá sjónvarpinu gegnum þráðlaust net og magna 
þannig upplifun þína heilt yfir í rýminu. 

Philips HUE ljósaperur að verðmæti 37.999 krónur 
fylgja með þessu HM tilboði meðan birgðir endast.

47” 55”
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Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

GLEÐILEGT SUMAR

Vnr. 0058274
Fura, alheflað pallaefni,
gagnvarið, ECO-GR, 27x95 mm.

Vnr. 0058224
Fura, alheflað pallaefni,
gagnvarið, ECO-GR, 22x95 mm.

Vnr. 0058254
Fura, alheflað pallaefni,
gagnvarið, 22x95 mm.

Vnr. 0058324
Fura, alheflað, 27x95 mm, 
AB-gagnvarið.

219kr./lm.*185kr./lm.165kr./lm. 185kr./lm.*

* 4,5 m og styttri lengdir.

Vnr. 0053265
Pallaefni, lerki, 
alheflað, 27x117 cm. 695

Vnr. 0053275-6
Pallaefni, lerki, 
rásað, 27x117 mm 
eða 27x143  mm.

kr./
lm.

Verð frá:

685

RÁSAÐ LERKI

Vnr. 0053266
Pallaefni, alheflað, 
lerki, 27x145 mm. 795kr./

lm.

kr./
lm.

ÞÝSK GÆÐAVERKFÆRI

3.695kr.1.390kr.

2.995kr.

Vnr. 0291451
Garðborð, 
1540x1770x710 mm, brúnt.

Vnr. 0291535
Blómakassi, ferkantaður
23x35x65 cm.

Vnr. 0291596
Blómabeðskantur 20 cm, 
2 m langur, 50 mm.

Vnr. 0291453
Girðingaeining, gagn varin, 
800x1800 mm / 16x90 mm.

Vnr. 0291700   
Sorpgeymsla 
1560x950x1220 mm, 
tvöföld, gagnvarin.

Leikurinn er á facebook.com/BYKO.is
Dregið alla virka daga í júní

Fáðu góð ráð 
varðandi viðhald á 
pallinum. Sjá hér.

SUMARLEIKUR BYKO
Alls 19 glæsilegir vinningar
Heildarverðmæti 750.000 kr.

AÐALVINNINGUR: 
BROIL KING SOVEREIGN 90
GASGRILL AÐ VERÐMÆTI 

169.995 KR.facebook.com/BYKO.is

Einfalt að taka þátt!

9.995kr.

9.995kr.

11.995kr.

13.995kr.

18.995kr.

24.995kr.

Vnr. 74861024
BOSCH juðari PSS 
200W, með Microfilter.

Almennt verð 4.695 kr.
3.995kr.

KLÚBB verð

Vnr. 86363040-540
Kjörvari pallaolía, 
margir litir, 4 l.

Vnr. 
KjöKjöKj r
mmamar

KLÚBB verð

Almennt verð 15.995 kr.
12.495kr.

Almennt verð 49.995 kr.
39.995kr.

KLÚBB verð

Vnr. 74860500
BOSCH 500-RE borvél, 
500 W, 13 mm sjálf-
herðandi patróna.

Vnr. 74862660
BOSCH stingsög,
500W. SDS kerfi.

Vnr. 74862054
BOSCH PKS 55 
hjólsög 1050W.

Vnr. 74864114 
BOSCH PSR 14,4V raf-
hlöðuborvél, 2 lithium 
rafhlöður fylgja með, 
1,5 Ah.

BLAÐSTÆRÐ 160 MM

AÐEINS Í DAG

HM TILBOÐVnr. 74862195
BOSCH multisög PMF 
190 E. Aukahlutir fylgja.

Almennt verð 18.995 kr.

Vnr.0291500
Ræktunarkassi,
50x100x120 cm.

Almennt verð 16.895 kr.
13.995kr.

KLÚBB verð



TVEGGJA MANNA TJALD

ÞRIGGJA MANNA TJALD

FIMM MANNA TJALD

 2.795kr.

Vnr. 88015950
Tveggja manna tjald.

FJÖGURRA MANNA TJALD

2.995kr.

1.495kr.

2.835kr.
895kr.

8.995kr.

32.555kr.

29.995kr.

Vnr. 93460010-25
Regngalli, PVC/Nylon,
gulur, grænn eða
svartur, stærðir M-XXL.

Vnr. 74830027
Sláttuvél BE-EM 
1437, 1400W.

Vnr. 55095100
Garðablanda, 
1 kg.

Vnr. 55701063
Íslensk grashrífa 
með beykihaus.

Vnr. 83521026
Sorppokar, 750x1150, 25 stk.

1.495kr.

Vnr. 88098157
Útilegustóll, grænn.

13.995kr.

6.995kr.

Vnr. 88015952

19.995kr.

Vnr. 88015956

Vnr. 88015959

Vnr. 50630085
METEOR gasgrill, rautt, 
3 brennarar, 8,64 kW.Almennt verð 69.995 kr.

54.995kr.

KLÚBB verð

AÐEINS Í DAGHM TILBOÐ

AÐEINS Í DAGHM TILBOÐ

Almennt verð 1.895 kr.

Vnr. 74830030
EINHELL hekksnyrtir með
framlengjanlegu skafti.
3,6V lithium rafhlaða.

9.995kr.

Vnr. 87977143
Rafmagnskælibox, 
12V, 26,8 l.

Almennt verð 12.995 kr.

Vnr. 53323120
Sláttuorf BC139, 
fjórgengismótor, 
31cc,  25,5 cm 
sláttubreidd.
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LJÓMANDI GÓÐAR
SÓMASAMLOKUR

Fjórar nýjar kiljur koma inn á met-
sölulista Eymundsson þessa viku.

Amma biður að heilsa eftir 
Fredrik Backman kom út á föstu-
daginn og rýkur beint í fyrsta 
sætið. 

Fredrik þessi átti einmitt eina 
af vinsælustu bókum seinasta 
árs, Maður sem heitir Ove. 

Aðrar nýjar sumarkiljur sem 
rjúka upp listann eru Piparköku-
húsið, Síðasta orðsending elsk-
hugans og Bragð af ást.

Önnur skáldverk á topp tíu 
lista vikunnar eru spennusagan 
Öngstræti og þriggja vasaklúta 
unglingadramað Skrifað í stjörn-
urnar.

Amman beint 
á toppinn

METSÖLUHÖFUNDUR  Ný bók Fredriks 
Backman, Amma biður að heilsa, rýkur 
beint í toppsæti metsölulistans.

„Við erum hérna á Ísafirði að fara 
að halda okkar fyrstu listahátíð 
sem heitir LÚR-festival eða Lengst 
útí rassgati. Það eru um 12 ung-
menni sem hafa staðið að mestum 
hluta skipulagningarinnar en þau 
eru á aldrinum 16 til 19 ára og ein 
sem er 26 ára,“ segir Ólöf Dóm-
hildur Jóhannsdóttir, verkefna-
stjóri menningarmiðstöðvarinnar 
Edinborgarhússins. „Við byrjum 
í kvöld með því að blásið verður í 
fornnorræna hljóðfærið lür, sem 
við pöntuðum frá Tolga í Noregi. 
Þetta er gamalt víkingahljóðfæri, 
einn komma þrír metrar að lengd 
og lítur út eins og trompet með 
engum tökkum. Smíðað úr birki 
og kemur fyrst fyrir í Íslendinga-
sögunum.“

Það er Madis Maëkalle, sem 
kennir á blásturshljóðfæri við 
Tónlistarskóla Ísafjarðar, sem fær 
þann heiður að vígja hljóðfærið og 
að opnunarathöfninni lokinni hefst 
tískusýning á Silfurtorgi í umsjón 
Morrans, sem er leiklistarhópur 
Vinnuskólans. Dagskránni í kvöld 
lýkur svo með tónlistaratriði frá 
Tónlistarskóla Ísafjarðar.

Á föstudag hefjast danssmiðja 
og hönnunarsmiðja sem öllum 
eru opnar. „Markhópurinn er fólk 
á aldrinum 16 til 30 ára,“ segir 
Ólöf. „En það er öllum velkomið 
að koma og taka þátt. Við erum 
ekki með neina aldursfordóma og 
viljum endilega fá sem flesta til 
okkar.“ 

Hátíðinni lýkur með lokahófi á 
laugardagskvöld þar sem hljóm-
sveitin Mammút er aðalnúmerið 

en auk hennar leika tvær ísfirskar 
unglingahljómsveitir, söngkonan 
Freyja Rein treður upp og hljóm-
sveitin Rhythmatic leikur nokkur 
lög. „Við vonum bara að sem flest-
ir láti sjá sig og skemmti sér með 
okkur,“ segir Ólöf. „Við rennum 
dálítið blint í sjóinn með þetta, 
þar sem þetta er í fyrsta sinn sem 
við höldum svona hátíð en það er 
ókeypis á alla viðburðina nema 
lokahófið svo við bindum vonir við 
að þátttakan verði góð.“   

 fridrikab@frettabladid.is

Lengst útí rassgati festival
LÚR-festival verður haldið í Edinborgarhúsinu á Ísafi rði um helgina. Hátíðin byrjar með vígslu á hljóðfærinu 
lür sem varð kveikjan að nafni hátíðarinnar. Boðið verður upp á opnar dans- og hönnunarsmiðjur.

LÚRINN  Madis blæs í víkingahljóðfærið 
LÜR.

VERKEFNASTÝRAN  „Við rennum dálítið blint í sjóinn með þetta, þar sem þetta er í 
fyrsta sinn sem við höldum svona hátíð,“ segir Ólöf Dómhildur. MYND/ÁGÚST G. ATLASON
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Hátíðir
19.00 Það verður brasilísk stemning 
á Kaldi Bar/Café þegar Brasilía leikur 
sína leiki í Heimsmeistarakepnninni í 
futebol. Georg Leite mun gera besta 
Caipirinha sem þú færð og Samúel 
Jón Samúelsson mun leiða Carnaval 
Batucata Samba slagverksstuð fyrir 
og eftir leik. Stuðið hefst í dag þegar 
opnunarleikurinn á móti Króatíu fer 
fram. Leikurinn verður sýndur á tjaldi í 
portinu bak við Kalda.

Tónlist
16.00 Sérstakir aukatónleikar verða í 
sumartónleikaröð Jómfrúarinnar í dag 
klukkan 16.00 til 18.00. Frábærir tón-
listarmenn af jazz-skemmtiferðaskipinu 
Crystal Symphony bregða sér í land og 
skemmta sjófarendum og landkröbbum. 
Hljóðfæraleikarar eru Pieter Meijers: 
saxófónn, Antti Sarpila: klarinett, Nicki 
Parrott: söngur og bassi, Randy Morris: 
söngur og ýmis hljóðfæri, Dave Tatrow: 
trompet, Yve Evans: söngur og píanó, 
Danny Coots: trommur. Þau eru öll 
sérfræðingar í swing og annarri eldri 
klassískri jazztónlist. Tónleikarnir fara 
fram utandyra á Jómfrúartorginu. Ein-
stakt tækifæri til að heyra hóp frábærra 
tónlistarmanna frá ýmsum löndum. 
Aðgangur er ókeypis.
20.00 Bartónar, Karlakór Kaffibarsins, 
halda sumarstyrktartónleika í Tjarnar-
bíói í kvöld klukkan 20.00. Tónleikarnir 
verða til styrktar Stígamótum, sam-
tökum sem veita aðstoð fyrir fólk sem 
hefur verið beitt kynferðisofbeldi. 
Ásamt Bartónum koma fram Emmsjé 
Gauti, Original Melody og Mike Lindsay. 
Búast má við yndisfríðum tónum og 
mikilli sumargleði á tónleikum Bartóna 
þar sem enginn snýr ósnortinn heim. 
Miðaverði hefur verið stillt í hóf en 
miðinn fer á 1.500 krónur. Miðar eru 
seldir í Tjarnarbíó og á midi.is.
20.00 Þungarokkshljómsveitin Dimma 
kemur fram á útgáfutónleikum í Hörpu 
í kvöld klukkan 20.00. Ekkert aldurs-
takmark og hægt er að nálgast miða á 
midi.is, harpa.is og í miðasölu Hörpu 
í síma 528 5050. Dimma hélt þrenna 
tónleika í Hörpu á síðasta ári og var 

uppselt á þá alla, það er því vissara að 
tryggja sér miða sem fyrst.
20.00 Útgáfutónleikar Different Turns 
á Nýja sviði Borgarleikhússins í kvöld. 
Hljómsveitin sendi frá sér breiðskífuna 
If you think this is about you ... you’re 
right, þann 4. apríl síðastliðinn og 
ætlar að fagna því með mögnuðum 
tónleikum þar sem breiðskífan verður 
leikin í heild sinni.

21.00 Brother Grass kemur loksins 
aftur fram á sínum heimavelli, Café 
Rósenberg á Klapparstíg í Reykjavík. 
Tónleikar hefjast klukkan 21.00 og eru 
miðar seldir við innganginn á aðeins 
2.000 krónur. 20 ára aldurstakmark. 
Hljómsveitin Brother Grass flytur 
alþýðutónlist, sem oftar en ekki er í 
bluegrass- og Americana-stíl. Sveitin 
samanstendur af fjórum söngkonum og 
einum gítarleikara sem einnig syngur. 
Saman leika þau á alls kyns hljóðfæri og 
hljóðgjafa, svosem þvottabretti, cajun-
kassa, þvottabala, gítara, bassa, harmon-
ikku, keðju og ýmis ásláttarhljóðfæri.
22.00 Hljómsveitirnar Útidúr og Mal-
neirophrenia slá upp tónleikum á 
skemmtistaðnum Húrra í kvöld en frítt 
er inn á tónleikana.
22.00 Magnús R. Einarsson heldur 
tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakka-
stíg 8 í kvöld klukkan 22.00. Aðgangur 
er ókeypis. 

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

er hægt að skrá þá inni á visir.is.

„Hljómsveitin er rétt að byrja 
og kemur til með að spila víða í 
sumar, til dæmis á Akureyri dag-
inn eftir útgáfutónleikana og í 
Reykjavík 28. júní. Sveitin ætlar 
sér stóra hluti í framtíðinni,“ segir 
Gunnhildur Birgisdóttir, söngkona 
Different Turns, en ásamt Gunn-
hildi skipa sveitina Garðar Borg-
þórsson, Hálfdán Árnason, Eiður 
Rúnarsson, Ívar Atli Sigurjóns-
son, Agnar Friðbertsson og Axel 
„Flex“ Árnason. Útgáfutónleikar 
Different Turns verða á Nýja 
sviði Borgarleikhússins í kvöld. 
Hljómsveitin sendi frá sér breið-
skífuna If you think this is about 
you … you‘re right þann 4. apríl 
síðastliðinn og ætlar 
að fagna því með 
tónleikum þar sem 
breiðskífan verður 
leikin í heild sinni. 
Different Turns 
var stofnuð árið 
2008 í litlu leikhúsi 
í Hafnarfirði. „Í 
raun byrjaði þetta 
sem sólóverkefni 
Garðars Borgþórs-
sonar í Hafnarfjarðar-
leikhúsinu árið 2008. Ýmis 
lög urðu til á kassagítarn-
um og tóku svo á sig mis-
munandi myndir áður en 
þau urðu fullmótuð. Það var 
svo fyrir um það bil þrem-
ur árum að Garðar fékk til 
liðs við sig Hálfdán Árnason 
bassaleikara. Saman unnu 
þeir þetta áfram og seinna, 
fyrir um ári, bættust Eiður 
Rúnarsson, Ívar Atli Sig-
urjónsson og ég við.“

Forsprakki hljómsveit-
arinnar hefur starfað við leik-

hús í mörg ár og sækir því mikið 
í leikhúsið í tónlistarsköpun sinni. 
„Leikhúsandann má finna í textum 
sveitarinnar, en þar segir frá hlut-
um byggðum á sönnum atburðum. 
Platan segir sögu ákveðinna per-
sóna en við, söngvararnir, stönd-
um fyrir þá einstaklinga í sögunni. 
Tímalínan er bogin og beygð, en 
þó fjallar sagan í raun um ýmsar 
hliðar sama atburðarins,“ útskýrir 
Gunnhildur. Hljómsveitin sér sjálf 
um allt tengt 
tónleikunum. 

„Við sjáum um sviðið, ljós og slíkt 
en Garðar, forsprakki hljómsveit-
arinnar, er einmitt starfandi ljósa-
maður. Við lofum kynngimögn-
uðum tónleikum og dulmagnaðri 
stemningu og biðjum áhorfend-
ur að lifa sig inn í meginþemað: 
Hvað ertu tilbúinn að ganga langt 
til að öðlast það sem þú þráir … og 
hversu langt kemstu áður en þú 
missir vitið?“ segir Gunnhildur að 
lokum og hlær. 

 ólöf@fréttablaðið

Hvað ertu tilbúinn 
að ganga langt?
Útgáfutónleikar Diff erent Turns verða á Nýja sviði Borgarleikhússins í kvöld.

SÆKJA MIKIÐ Í LEIK-
HÚSIÐ Í TÓNLISTAR-

SKÖPUN SINNI  Hljóm-
sveitin var upphaflega 

sólóverkefni Garðars 
Borgþórssonar. 

VERÐ FRÁ EINUNGIS 2.190.000 KR. - GERÐU VERÐSAMANBURÐ
.

Mazda2 er sparneytinn, ótrúlega lipur og hagkvæmur í rekstri. Hann er búinn öflugri 1,3 lítra bensínvél sem þó eyðir 
einungis frá 4,3 l/100 km og fær frítt í stæði.   Mazda2 er áreiðanlegur, öruggur, vel búinn og frábær í endursölu. 

Taktu snúning á Mazda2, gerðu góð kaup og lækkaðu rekstrarkostnaðinn.
MAZDA. DEFY CONVENTION.

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is

Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

*

Mazda2 eyðir 4,3 l/100 km í langkeyrslu og fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur í 90 mínútur í senn.

5 stjörnu öryggi!



SJÓÐHEIT SUMARVERÐ Á TÖLVUM OG TÖLVUVÖRUM

GLEÐILEGT
SUMAR

Birt m
eð fyrirvara um

 breytingar, innsláttarvillur og m
yndabrengl

FRÁ 9.990
MEÐAN BIRGÐIR ENDAST!

Erum að rýma sýningareintök, skilavörur og 
útlitsgallaðar spjaldtölvur á ótrúlegum verðum

að rýma sýningareintö
allaðar spjaldtö

ÚRVAL 
SPJALDTÖLVA

Á VERÐI FRÁ

9.990

BESTU KAUPIN

Öflug 9” Dual Core spjaldtölva fyrir leiki, tónlist, 
kvikmyndir og internetið  á sjóðheitu sumarverði

14.900
SJÓÐHEITT SUMARVERÐ:)

l Core l Corere 
nternt rn

jaldtölva fyrijaldttölvava fyfyrii
ð á sjóðheið á sjjóðheii

MOBII P925OMMMMMMOOMMMMMMM BBOOB

10
ÞÚSUND 

AFSLÁTTUR
VERÐ ÁÐUR 24.900

37.900

10” GALAXY TAB3
Stórglæsileg Galaxy Tab 3 með ótrúlegum 10.1” 
fjölsnertiskjá og öflugum Dual Core örgjörva

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga

11:00 - 16:00

OPNUNARTÍMAR

FÆST NÚ Í 2 LITUM

AÐEINS 
1.STK Á 
MANN :)

NÝR SJÓÐHEITUR SUMARBÆKLINGUR STÚTFULLUR AF SNILLD :)

4BLS



12. júní 2014  FIMMTUDAGUR| MENNINGBÍÓ | 40

Hafðu samband og láttu sérfræðinga 
okkar aðstoða þig við að finna réttu 
lausnina.

Halla Hrund Pétursdóttir, landslags-
arkitekt FILA, hjálpar þér við að 
skipuleggja garðinn þinn.

 

Hringhellu 2
221 Hafnarfjörður

Hrísmýri 8
800 Selfoss

Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Berghólabraut 9
230 Reykjanesbær

Sími 4 400 400
www.steypustodin.is

Steypustöðin býður upp á mikið úrval af 
 fallegum hellum og mynstursteypu fyrir 
 heimili, garða, göngustíga og bílaplön.

Skoðaðu úrvalið á www.steypustodin.is

20
YFIR

TEGUNDIR AF HELLUM

BÍÓFRÉTTIR

Grínmyndin 22 Jump Street var 
frumsýnd á Íslandi í gær en hún 
er framhald myndarinnar 21 
Jump Street sem frumsýnd var 
fyrir tveimur árum. Sú mynd var 
byggð á samnefndri sjónvarps-
seríu frá árinu 1987 með Johnny 
Depp í aðalhlutverki.

Kvikmyndaspekúlantar voru 
sammála um að það að gera 
framhaldsmynd af endurgerð 
væri dæmt til að mistakast þegar 
fréttir bárust af því að 22 Jump 
Street yrði sumarmyndin 2014. 
Þessar spár hafa hins vegar 
ekki ræst og hefur myndin hlot-
ið einróma lof gagnrýnenda og 
fór beint á toppinn þegar hún 
var frumsýnd í Bretlandi fyrir 
stuttu. Ástæðan fyrir þessari vel-

gengni er talin vera sú að mynd-
in reynir aldrei að vera annað en 
hún er og minnir áhorfandann 
stanslaust á hve fáránlegt er í 
raun að gera framhaldsmynd af 
endurgerð. 

Í aðalhlutverkum í 22 Jump 
Street eru Channing Tatum og 
Jonah Hill, þeir sömu og í fyrri 
myndinni. Þeir eru mættir til 
starfa hjá lögreglunni á ný og 
fara í háskóla til að sinna leyni-
lögreglustörfum. 

Þar hittir karakter Channings, 
Jenki, sálufélaga sinn í íþróttaliði 
skólans og Schmidt, sem Jonah 
túlkar, laumar sér í hóp lista-
spíra. Þá fara efasemdir um vin-
áttuna að láta á sér kræla og þeir 
þurfa að átta sig á því hvort þeir 

geti átt í þroskuðu sambandi hvor 
við annan.

Tökur á myndinni hófust í lok 
september í fyrra í New Orleans 
í Louisiana í Bandaríkjunum og 
lauk þann 15. desember sama ár.

Auk Jonah og Channing eru 
það Peter Stormare, Wyatt Russ-
ell, Amber Stevens og Ice Cube 
sem fara með aðalhlutverkin.

 liljakatrin@frettabladid.is

Framhald af endurgerð sem 
gæti auðveldlega klikkað
Kvikmyndin 22 Jump Street var frumsýnd á Íslandi í gær en hún er framhald myndarinnar 21 Jump Street 
frá árinu 2012. Sú mynd var hins vegar byggð á samnefndum sjónvarpsþáttum sem sýndir voru árið 1987.

TVÍEFLDIR  Jonah Hill og Channing Tatum snúa aftur í hlutverk sín.

Channing og Jonah voru gestir í spjallþætti Conans O‘Brien fyrir stuttu þar 
sem þeir sögðu frá veðmáli sem þeir efndu til þegar 21 Jump Street var 
frumsýnd. Veðmálið snerist um að Jonah þyrfti að kyssa kóng Channings, 
þó meðan hann væri í nærbuxum, ef myndin myndi þéna meira en 35 
milljónir dollara um frumsýningarhelgina, rúma fjóra milljarða króna. Sú 
varð raunin en Jonah á enn eftir að standa við sinn hlut af veðmálinu.

SÓÐALEGT VEÐMÁL

8,1/10

76/100

93/100

Leikarinn Dave Franco er 29 ára í dag

Helstu myndir: 21 Jump Street, 22 Jump 
Street, Superbad, Now You See Me

AFMÆLISBARN DAGSINS

Breski 
leikarinn og 
spéfuglinn 
Rik Mayall 
lést að 
morgni 
9. júní, 
aðeins 56 ára 
gamall. Rik 
andaðist á heimili sínu í Barnes í 
London og kom eiginkona hans að 
honum. Ekki er talið að andlátið 
hafi borið að með saknæmum 
hætti. Rik var frumkvöðull í bresku 
jaðargríni og lék í þáttum á borð 
við Blackadder, Bottom og The 
Young Ones.

RIK MAYALL (7. MARS 
1958–  9. JÚNÍ 2014)

Leikarinn Josh Brolin leikur ásamt 
George Clooney í næstu 
mynd Joels og Ethans 
Coen, Hail Caesar! Myndin 
fjallar um reddara í 
Hollywood sem passar upp 
á stjörnur hjá stóru mynd-
veri um árið 1950. Josh 
Brolin lék síðast í 
Coen-myndunum 
No Country for 
Old Men og True 
Grit en Clooney 
hefur margoft 
leikið í myndum 
bræðranna.

LEIKA Í NÆSTU 
COEN-MYND

Blended, gaman
Aðalhlutverk: Adam Sandler, Drew Barry-
more, Wendi McLendon-Covey, Kevin 
Nealon, Terry Crews og Bella Thorne
Aldurstakmark: 10 ára

6,0/10

31/100

14/100

FRUMSÝNING

Yaya DaCosta, sem tók þátt í þriðju 
seríu af raunveruleikaþáttunum 
America‘s Next Top 
Model hefur verið 
valin til að leika 
söngkonuna heitnu 
Whitney Houston 
í nýrri kvikmynd, 
I Will Always Love 
You: The Whitney 
Houston Story. 
Leikkonan Angela 
Bassett leikstýrir 
myndinni um 
Whitney sem 
frumsýnd verður 
á næsta ári.

LEIKUR WHITNEY

The Shawshank Redemption 
(1994)
„Þetta er bara ein af þessum mynd-
um sem … Leikurinn er stórkostlegur 
– hann hefur gríðarleg áhrif á þig–  og 
sagan líka.“

Dead Man Walking (1995) 
„Ég held að ég elski andhetjuna svo-
lítið. Þetta er ein besta frammistaða 
Seans Penn. Mér finnst ótrúlegt að 
hann nái á endanum að láta þig 
halda með honum og vona að hann 
lifi eftir að hann er búinn að fremja 
þessa hrottafengnu glæpi. Bara Sean 
Penn gæti þetta. Mér finnst hann 
æðislegur.“

Jacob‘s Ladder (1990)
„Þessi mynd er stórkostleg. Hræðileg, 
spennandi en svo góð að hún stenst 
tímans tönn. Hún er enn hrollvekj-
andi í dag.“

The Intouchables (2012)
„Þið þurfið að hlaupa, ekki ganga, 
og fara að sjá þessa mynd. Hún er 
frábær. Ég elska erlendar myndir.“

Y Tu Mamá También (2001)
„Elska þessa mynd. Held að ég hafi 
horft á hana þúsund sinnum.“

UPPÁHALDS-
BÍÓMYNDIR
Leikkonan Emmanuelle 
Chriqui velur fimm góðar





12. júní 2014  FIMMTUDAGUR| MENNING | 42

LÍFIÐ
12. júní 2014  FIMMTUDAGUR

Heimsmeistaramótið í knattspyrnu hefst í dag og verður hægt 
að fylgjast grannt með stöðu mála á samfélagsmiðlum eins og 
Twitter, Facebook og Instagram alla keppnina. 

Hægt verður að fylgjast með mótinu á Facebook á svæði 
sem heitir Trending World Cup. Þar detta inn öll úrslit, fréttir úr 
leikjunum og færslur frá leikmönnum og aðdáendum um mótið. 

Þar verður einnig kort sem sýnir hvar aðdáendur eru staddir í heiminum. Sérstök síða 
sem heitir FacebookRef verður einnig aðgengileg notendum Facebook þar sem aðili 
á vegum Facebook lýsir leikjunum. Facebook hvetur því alla notendur til að nota kas-
samerkið #WorldCup í færslum tengdum mótinu.

Sama kassamerki er notað á Twitter til að fylgjast með öllum 64 leikjunum sem 
spilaðir verða á mótinu. Þá er hægt að fylgjast með Twitter-síðu FIFA, @FIFAWorldCup.

Fylgstu með heimsmeistaramótinu 
í fótbolta á samfélagsmiðlum

FLOTTUR JAKKI  Leikarinn 
Zachary Quinto reffilegur í 
hvítum jakka. NORDICPHOTOS/GETTY

Galaveislan amfAR Inspiration var 
haldin á Plaza-hótelinu í New York á þriðju-
dagskvöldið. Þangað mættu allir helstu 
fagurkerar borgarinnar til að kynna sér það 
nýjasta í herratískunni og safna peningum 
til að styðja við rannsóknir á eyðni. Gestir 
voru fl estir klæddir í ljósa liti og greini-
legt að hvítur er litur sumarsins.

TÆPLEGA 

40% 
notenda 
Facebook, sem 
eru 1,28 
milljarðar 
talsins, eru 
aðdáendur 
knattspyrnu.

FIFA TELUR AÐ 

909,6 milljónir 
hafi  horft  á að minnsta kosti eina mínútu af úrslitaleik heims-
meistaramótsins árið 2010 þar sem Spánn sigraði Holland.

BÚAST MÁ VIÐ MIKLU TWITTER-FLÓÐI Á MEÐAN Á KEPPN-
INNI STENDUR EN Í SAMANBURÐI VORU RÚMLEGA 

24,9 milljónir tísta 
færðar inn á Twitter þegar Ofurskálin fór fram í ár. Tveimur árum 
á undan voru það 13,7 milljónir tísta.

FYRIRSÆTUTVENNA
 Fyrirsæturnar Jeisa Chiminazzo 

og Elsa Hosk.

VIRÐULEG
 Fyrirsætan 
Karolina 
Kurkova í 
gullfallegum 
síðkjól.

FÖGUR FERGIE
 Söngkonan Fergie 
klæddist kjól, 
og bar tösku, frá 
Calvin Klein.
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mfAR Inspiration var 
a-hótelinu í New York á þriðju-
Þangað mættu allir helstu 
rgarinnar til að kynna sér það 
atískunni og safna peningum 
ið rannsóknir á eyðni. Gestir 
æddir í ljósa liti og greini-
er litur sumarsins.

og ogog og ElsElsElsElsaa Ha Ha HHHa HHa Hososkoskoskososk....

ENGIR SOKKAR
 Karlfyrirsætan og 

leikarinn Tyson Beckford 
með lúkkið á hreinu.

HÁRIÐ SLEIKT AFTUR
 Fyrirsætan Alexandra 

Agoston var einnig 
hvítklædd.

SCHIVARELLI-SKVÍSA
 Leikkonan Sarah Jessica 
Parker í kjól frá Schivarelli.

Hvítklæddir 
fagurkerar 
í galaveislu



ASU-UX31LAR5017P

-50.000 -30.000

TOS-S50DA10J

-25.000

ACE-NXMKJED001

ASU-NEXUS71A002A

-8.000

NEX-NX008HD8G

-20%  -25%  

UNI-TAB1023



ALLT FÍNT 
BRJÁLUÐ

Garðstóll 
Formentor
Staflanlegur, ál/
weathertex
3899137

3.595 kr
5.249

Claber slönguhjól

1.195 kr

Slanga

15 m

®

7.990 kr
9.990

TILBOÐ

Claber slönguhól
Tekur 60 m 
af 1/2” slöngu
5081658  

Slanga græn
1/2” 15 m  
5087001

afsláttur

Garðleikföng

20%
Mikið úrval

Gasgrill Broil King 
Royal 320
3 ryðfríir brennarar: 
Dual Tube 8,8 kW/h
Grillflötur: 38 x 67 cm. 
Hitamælir í loki
3000604

56.900 kr
65.900

HM TILBOÐ

HM GRILL
TILBOÐ

Garðstóll 
Kingsbury
Saman-
brjótanlegur
3899087

5.900 kr
7.900

TILBOÐ

Author Trophy 26"
Gírar: 18
3899987

26.900 kr
32.900

TILBOÐ

Garðstóll 
Evergreen
Með stillanlegum 
örmum
3899410

7.990 kr
9.900

TILBOÐ

Háþrýstidæla 
C105 6-5
105 bar, kapall 
og slanga 5 m 
440 ltr/klst. 
5254249

10.995 kr
14.995

Háþrýstidæla

Author Outset 26"
Gírar: 21
3899920-21  í fremstu röð

39.900 kr
48.900

TILBOÐ

Rafmagnssláttuvél
EMAX34i, 1400W
Sláttubreidd 34 cm, 
grassafnari: 35 lítrar
5085162

39.995 kr

EMAX 34i 1400W

Black&Decker

9.995 kr
13.995

Hleðsluborvél

Rafhlöðuborvél 
Black&Decker 
EPC12CAB
2 rafhlöður 
5245999

afsláttur
25%

Af hekk-og 
greinaklippum

Tilboð gilda til 15. júní eða á meðan birgðir endast. 

meðan birgðir endast. 

Aðeins

795 
kr/ltr

Ódýrara lítraverð

2.385kr
verð áður 3.295

PALLAOLÍA 3 ltr.



HLUTI AF BYGMA

FYRIR 17. JÚNÍ
TILBOÐ!

ÖLL SUMARBLÓM

20%
afsláttur

3.790 kr

Ávaxtatré

4.990

Mikið úrval af útipottum 
á frábæru verði.

Garðálfar ný sending Silkiblóm ný sending

999 kr

Útipottar

verð frá

1.990 kr

Silkiblóm

verð frá

1.490 kr

Garðálfar

verð frá

699 kr

Hansarós

1.999

999 kr

Birkikvistur

2.790

GGarððáállffar nýý senddiing SSiillkkiibbllóóóm nnýý sseennddiinnggóómm nn

Rifsberjaplöntur 
Sólberjaplöntur 
Stikilsberjaplöntur
Ýmsar tegundir af berjarunnum

1.990 kr

Berjaplöntur

2.990

2.990 kr

Gullregn

4.990

Handbók Blómavals 
um ræktun matjurta.
Myndir og fróðleikur á 
mannamáli!

1.990 kr

Gómsætt úr garðinum
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BAKÞANKAR 
Atla Fannars 
Bjarkasonar

„Heilsan er óvenju góð, við vorum 
reyndar alveg uppgefnir þegar við 
komum í fyrrakvöld en líkaminn 
er þó í góðu standi,“ segir Rafn 
 Erlingsson, en Rafn og félagi hans, 
Helgi Ragnar Jensson, hjóluðu um 
2.500 kílómetra leið, frá Berlín til 
Barcelona, til þess eins að skella 
sér á tónlistarhátíðina Sónar sem 
fram fer í spænsku borginni. Þeir 
félagar fluttu saman til Berlínar í 
febrúar og ákváðu stuttu síðar að 
fjárfesta í miðum á tónleikahátíð-
ina. 

„Það var svo undir áhrifum bjórs 
að við ákváðum að hjóla alla leið á 
áfangastað og það gerðum við,“ 
segir Rafn, en ferðalagið tók um 
einn og hálfan mánuð. „Við viss-
um í rauninni lítið hvað við vorum 
að koma okkur út í. Við reyndum 

bara að plana einn dag í einu og 
svo þegar við komum að Miðjarðar-
hafinu pössuðum við okkur bara á 
því að sjórinn væri vinstra megin 
við okkur, þá vorum við að hjóla í 
rétta átt,“ segir Rafn og hlær. Alls 
hjóluðu þeir félagar í gegnum sjö 
lönd og fóru bæði yfir Alpana og 
Pýreneafjöll. Ferðalagið gekk þó 
ekki stóráfallalaust fyrir sig. „Það 
sprakk hjá mér þrisvar, eitt dekk og 
ein gjörð eyðilögðust. Helga tókst 
svo að týna myndavélinni sinni og 
við hjóluðum aukalega þrjátíu kíló-
metra til þess að reyna að hafa upp 
á henni, án árangurs. Helgi klessti 
svo einu sinni á mig og flaug af 
hjólinu og mér tókst svo að klessa 
á staur þegar ég var utan við mig 
og flaug í kjölfarið af hjólinu.“

Strákunum tókst þó að komast 

á leiðarenda í tæka tíð en Sónar-
hátíðin hefst í Barcelona í dag og er 
íslenska hljómsveitin FM Belfast á 
meðal þeirra sem koma fram. „Við 
hlökkum mest til þess að sjá okkar 
íslensku FM Belfast. Nú erum við 
búnir að vera að ferðast í sex vikur 
og höfum ekki haft nægan tíma til 
að kynna okkur hverjir eru að spila, 
þótt við höfum séð mörg böndin á 
Sónar hér í Reykjavík. En við erum 
rosalega spenntir.“ Þeir félagar 
ætla báðir að flytja heim til Íslands 
að hátíðinni lokinni. En hvernig 
verður heimferðinni hagað? „Það 
hefur komið upp sú hugmynd að 
hjóla bara til baka en við eigum þó 
báðir flug heim með hjólin okkar. 
Ætli við höldum því plani ekki 
bara,“ segir Rafn, hress að lokum. 
 kristjana@frettabladid.is

Hjóluðu á Sónar frá 
Berlín til Barcelona
Félagarnir Rafn Erlingsson og Helgi Ragnar Jensson tóku þá óvenjulegu 
ákvörðun að hjóla á tónleikahátíðina Sónar Barcelona frá Berlín. Það tók þá sex 
vikur að komast á leiðarenda en alls hjóluðu þeir heila 2.500 kílómetra.

STUND MILLI STRÍÐA  Þrátt fyrir nokkur óhöpp á leiðinni komust þeir Helgi Ragnar og Rafn á leiðarenda.

Instagram er samfélagsmiðill þar sem 
fleiri en 200 milljónir notendur deila 60 

milljónum mynda daglega. Myndirnar eru 
af ýmsu tagi; sumir taka myndir af matn-
um sínum en aðrir af sínum nánustu. Enn 
aðrir deila hógværum montmyndum af 
sér í ræktinni, á sólarströndum eða í fjall-
göngum. Loks má ekki gleyma þeim sem 
halda að kettir séu sniðugt myndefni en 
um helming netumferðar í heiminum má 
rekja beint til mynda af köttum.

NOTENDUR Instagram eiga flestir 
sameiginlegt að kunna vel að meta 

myndirnar sem deilt er í gegnum 
miðilinn þar sem þeir læka mynd-
ir rúmlega 18 þúsund sinnum á 
hverri einustu sekúndu sólar-
hringsins. Lækfjöldinn er slík-
ur að gera má ráð fyrir að allar 

af þeim 20 milljörðum mynda 
sem þegar hafa verið birtar hafi verið 
lækaðar. Allar nema mynd sem ég 
birti af camembert-sneið ofan á flís af 
spægipylsu í apríl á síðasta ári.  

KOSTURINN við Instagram er um 

leið stærsti lösturinn: 99 prósent þeirra 
sem birta þar myndir eru ekki ljósmynd-
arar og gæðin eru eftir því. Í staðinn 
fyrir stórkostlegar náttúru- og mannlífs-
myndir sjáum við illa teknar myndir af 
hversdagslegum augnablikum. Augna-
blikum sem hefðu annars glatast að eilífu. 
Þess vegna er Instagram stórkostlegur og 
ömurlegur samfélagsmiðill. 

OG þá komum við að kjarna málsins: 
Hversdagsmyndaáskoruninni. Ástæð-
an fyrir því að það er gaman að skoða 
Instagram er að miðillinn sýnir fólk nán-
ast undantekningalaust í röngu ljósi. Allir 
eru aðlaðandi eftir þúsund tilraunir til 
að ná réttu myndinni sem er tekin í hag-
stæðri lýsingu og krydduð með filter. En í 
hversdagsmyndaáskoruninni er fólk bein-
línis hvatt til að taka undirlýstar myndir 
af þvottakörfum: „Verkefni dagsins“. 

ÞETTA gerist fimm daga í röð og svo er 
skorað á aðra að fylgja fordæminu. Að 
lokum verður internetið ekki lengur inter-
netið heldur miðlægur gagnagrunnur af 
undirlýstum þvottakörfum. Og köttum.

Undirlýstar myndir af þvottakörfum

SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EMPIRE

VARIETY

TOTAL FILM

BIOGAGNRYNI VALDIMARS

HOLLYWOOD REPORTER NEW YORK DAILY NEWS

ANGELINA JOLIE OG ELLE FANNING

EKKI TRÚA ÆVINTÝRINUVINSÆLASTA MYNDIN 
Í HEIMINUM Í DAG

22 JUMP STREET 5:40, 8, 10:20
MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST 5:30, 8, 10:30
VONARSTRÆTI 5:20, 8, 10:40

www.laugarasbio.isSími: 553-20755%

OF

KIDMAN
NICOLE

FRANK LANGELLA
DAHANOLIVIER

MYND EFTIR

ROTH
TIM

GAUMONT KYNNIR

35.000  
GESTIR!

„ÞÚ SÉRÐ EKKI FYNDNARI  
MYND Í SUMAR!“ -T.V., BIOVEFURINN.IS

„ÉG HLÓ SVO MIKIÐ AÐ ÉG  
SKAMMAÐIST MÍN!“ - GUARDIAN

22 JUMP STREET 
22 JUMP STREET LÚXUS
FAULT IN OUR STARS 
MILLION WAYS TO DIE . . .  
TÖFRALANDIÐ OZ  2D  ÍSL. TAL  
X-MEN 3D  
VONARSTRÆTI  
LÁSI LÖGGUBÍLL

KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5 - 8 - 10.40
KL.10.45
KL. 3.20
KL. 8 - 10.45
KL. 5.20 - 8
KL. 3.20

22 JUMP STREET 
GRACE OF MONACO
FAULT IN OUR STARS 
VONARSTRÆTI  
THE OTHER WOMAN

*GÆÐASTUND

Miðasala á: 
Kauptu miða á X-Men með

17.000 GESTIR! GESTIR!

KL. 8 - 10.30
KL. 5.40 - 8
KL. 6 - 9*
KL. 5.20 - 8 - 10.40
KL. 5.30 – 10.30

-C.P., USA TODAY
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Mörkin: 0-1 Grétar Sigfinnur Sigurðsson (21.), 1-1 
Ólafur Karl Finsen (38.), 2-1 Jeppe Hansen (41.).

STJARNAN (4-3-3): Ingvar Jónsson 8 - Niclas Vem-
melund 6, Martin Rauschenberg 7, Daníel Laxdal 
7, Hörður Árnason 6 - Arnar Már Björgvinsson 6 
(83., Atli Freyr Ottesen-), *Michael Præst 8, Atli 
Jóhannsson 6, Ólafur Karl Finsen 7 - Pablo Punyed 
7, Jeppe Hansen 7 (83., Heiðar Ægisson-).

KR (4-3-3): Stefán Logi Magnússon 4 - Haukur 
Heiðar Hauksson 5, Grétar Sigfinnur Sigurðsson 
5, Aron Bjarki Jósepsson 4, Guðmundur Reynir 
Gunnarsson 4 - Abdel-Farid Zato-Arouna 5 (59., 
Jónas Guðni Sævarsson 5), Egill Jónsson 5, (17., 
Þorsteinn Már Ragnarsson 5), Baldur Sigurðsson 4 
- Almarr Ormarsson 4 (60., Gary Martin 7), Óskar 
Örn Hauksson 6, Kjartan Henry Finnbogason 3.

Skot (á mark): 10-7 (6-6) Horn: 5-7

Varin skot: Ingvar 3 - Stefán Logi 4

2-1
Samsung-völlur 
Áhorf: 1.313

 Gunnar Jarl 
Jónsson (7)

Mörkin: 0-1 Atli Guðnason (16.).

FJÖLNIR (4-3-3): *Þórður Ingason 8 - Árni 
Kristinn Gunnarsson 5 (77. Viðar Ari Jónsson 
-), Haukur Lárusson 5, Bergsveinn Ólafsson 6, 
Gunnar Valur Gunnarsson 4 (89. Atli Már Þor-
bergsson) - Illugi Þór Gunnarsson 5, Gunnar Már 
Guðmundsson 4, Guðmundur Karl Guðmundsson 
6 - Ragnar Leósson 7, Júlíus Orri Óskarsson 4 (63. 
Guðmundur Böðvar Guðjónsson 6), Christopher 
Tsonis 4.

FH (4-3-3): Róbert Örn Óskarsson 7 - Sean 
Reynolds 6, Pétur Viðarsson 7, Kassim Doumbia 
7, Böðvar Böðvarsson 6 (71. Jón Jónsson -) - Sam 
Hewson 6, Davíð Þór Viðarsson 7, Emil Pálsson 
6 - Ólafur Páll Snorrason 6, Atli Guðnason 7 (77. 
Kristján Gauti Emilsson -), Atli Viðar Björnsson 7 
(82. Hólmar Örn Rúnarsson -).

Skot (á mark): 15-14 (5-8) Horn: 5-10

Varin skot: Þórður 7 - Róbert Örn 4

0-1
Fjölnisvöllur 
Áhorf: 784

 Erlendur 
Eiríksson (7)

Mörkin: 1-0 Elís Rafn Björnsson (14.), 1-1 Guðjón 
Pétur Lýðsson (33.).

FYLKIR (4-3-3): Bjarni Þórður Halldórsson 6 - Elís 
Rafn Björnsson 6, Ásgeir Eyþórsson 5, Stefán 
Ragnar Guðlaugsson 6, Tómas Joð Þorsteinsson 
4 - Oddur Ingi Guðmundsson 5, Daði Ólafsson 
4 (77., Gunnar Örn Jónsson -), Ragnar Bragi 
Sveinsson 4 (82., Sadmir Zekovic -) - Andrés Már 
Jóhannesson 3 (60., Davíð Þór Ásbjörnsson 5), Ás-
geir Örn Arnþórsson 5, Hákon Ingi Jónsson 4.

BREIÐABLIK (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson 7 
- Höskuldur Gunnlaugsson 5, Damir Muminovic 6, 
Elfar Freyr Helgason 5, Arnór Sveinn Aðalsteins-
son 4 (86., Jordan Halsman -) - Stefán Gíslason 3, 
Finnur Orri Margeirsson 5, Elvar Páll Sigurðsson 5 
(82., Ellert Hreinsson -) - *Guðjón Pétur Lýðsson 
8, Tómas Óli Garðarsson 6, Elfar Árni Aðalsteins-
son 5 (89., Páll Olgeir Þorsteinsson -).

Skot (á mark): 7-12 (5-3) Horn: 8-7

Varin skot: Bjarni Þórður 2 - Gunnleifur 3

1-1
Fylkisvöllur 
Áhorf: 1.303

 Valdimar 
Pálsson (6)

Brasilíumaðurinn Pelé er eini leikmaðurinn í sögu HM sem hefur orðið 
heimsmeistari þrisvar en hann varð heimsmeistari 1958, 1962 
og 1970. Pelé var í risahlutverki á HM 1958, þá aðeins 17 ára, 
en hann skoraði þá sex mörk í þremur leikjum útslátt-
arkeppninnar, eina markið í 1-0 sigri á Wales í átta liða 
úrslitunum, þrennu í 5-2 sigri á Frökkum í undanúrslit-
unum og tvö mörk í 5-2 sigri á Svíum í úrslitaleiknum. 

Pelé meiddist í öðrum leiknum á HM 1962 og spilaði 
ekki meira með á því móti en hann var allt í öllu þegar 
Brassarnir unnu Jules Rimet-styttuna til eignar á HM 
í Mexíkó 1970. Pelé var þá með fjögur mörk og fimm 
stoðsendingar í sex leikjum. Þar af átti hann beinan 
þátt í þremur af fjórum mörkum liðsins í 4-1 sigri á 
Ítalíu í úrslitaleiknum.

FÓTBOLTI Biðin er loks á enda en úr-
slitakeppni HM 2014 hefst í Brasilíu 
í dag er gestgjafarnir mæta Króatíu í 
opnunarleik keppninnar í Sao Paulo. 
Mótinu lýkur svo með úrslitaleiknum 
sem fer fram á hinum sögufræga 
Maravana-leikvangi í Rio de Janeiro 
þann 13. júlí. 

Fram undan er mikil knatt-
spyrnuveisla og með Fréttablaðinu 

í dag fylgir glæsilegt aukablað 
um heimsmeistarakeppnina 
í knattspyrnu. Þar má finna 
leikjadagskrá keppninnar 
ásamt ítarlegri umfjöllun um 
keppnina alla. Fjallað er um 

helstu stjörnurnar og leikmenn sem 
vert er að fylgjast með. Sagan er 
rifjuð upp og spekingar spá í spilin.

Sýnt verður beint frá keppninni 
á RÚV og Stöð 2 Sport. Fyrstu tvær 
umferðir riðlakeppninnar verða 
fyrstu tvær viðureignir dagsins á 
RÚV en kvöldleikurinn í beinni 
útsendingu Stöðvar 2 Sports, strax 
að lokinni HM-messunni með Guð-
mundi Benediktssyni. Þar gerir hann 
upp leiki dagsins hverju sinni og fær 
til aðstoðar við sig helstu fótbolta-
sérfræðinga landsins. HM-messan 
verður á dagskrá út alla heimsmeist-
arakeppnina. - esá

Allt um HM í fylgiriti Fréttablaðsins HM-blaðiðFIMMTUDAGUR  12. JÚNÍ 2014
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HM Í FÓTBOLTA Í BRASILÍU
MÓTIÐ BYRJAR Í DAG

Allt sem þú þarft ...

* Skv. fjölmiðlakönnun Capacent Gallup, jan–mar 2014.

Sami fjöldi kemur til með að sækja opnunarleik 
HM í knattspyrnu í Sao Paulo í Brasilíu.

Lesendur Fréttablaðsins 
í aldurshópnum 12-80 

ára eru 61 þúsund fleiri á 
landinu öllu en lesendur 

Morgunblaðsins.* 

HANDBOLTI Stelpurnar okkar verða 
ekki meðal þátttökuliða í loka-
keppni EM sem fer fram í Króa-
tíu og Ungverjalandi í lok árs. 
Þetta varð ljóst eftir að Slóvakía 
gerði jafntefli við Frakka á heima-
velli, 24-24, í gær og náði þar með 
þriggja stiga forystu á Ísland fyrir 
lokaumferðina.

Íslensku stelpurnar unnu á sama 
tíma öruggan stórsigur á Finnum, 
29-20, en Ísland situr eftir í þriðja 
sæti riðilsins með fjögur stig fyrir 
lokaleikinn gegn Slóvakíu í Laug-
ardalshöll á sunnudag. Frakkar 
voru búnir að tryggja sér áfram-
haldandi þátttöku og dugði jafn-
teflið í gær til að tryggja sigurinn 
í riðlinum.

Einu stigin sem Ísland hefur 
fengið í riðlinum komu gegn botn-
liði Finna. Liðið tapaði tvívegis 
fyrir sterku liði Frakka en mestu 
munaði um eins marks tap fyrir 
Slóvakíu ytra, 19-18, í október síð-
astliðnum.

Slóvakar eru afar öflugir
„Við vorum hársbreidd frá því að 
ná í stig í þeim leik,“ sagði Ágúst 
Þór Jóhannsson landsliðsþjálfari 

við Fréttablaðið eftir leikinn í gær. 
„Sumir vildu meina að Slóvakía 
væri ekki með sterkt lið en úrslit-
in gegn Frökkum sýna hversu öfl-
ugir Slóvakar eru. Það er mjög 
erfitt að spila á þeirra heimavelli 
fyrir framan troðfullt hús,“ bætir 
Ágúst við.

Slóvakar mæta því hingað til 
lands um helgina án þess að hafa 
að nokkru að keppa. Úrslitin í riðl-
inum eru ráðin og niðurröðun lið-
anna mun ekki breytast eftir loka-
umferðina.

„Við ætlum okkur að koma inn 
í þann leik af fullum krafti. Við 
ætlum okkur sigur og klára verk-
efnið með sæmd,“ ítrekar lands-
liðsþjálfarinn en hann hrósaði 
sínum leikmönnum fyrir sigurinn 
á Finnum í gær.

Vantaði marga lykilmenn
„Vissulega er getumunur á lið-
unum en við nýttum breidd leik-
mannahópsins vel og allir leik-
menn stóðu sig með prýði. Það var 
bara fúlt að fá tíðindin frá Slóv-
akíu strax eftir leikinn,“ sagði 
Ágúst, sem ætlar að halda ótrauð-
ur áfram með landsliðið.

„Ég er með samning til 2016 og 
verð því áfram,“ segir hann. „Auð-
vitað voru það vonbrigði að komast 
ekki upp úr riðlinum eins og við 
stefndum að en þetta varð niður-
staðan. Það hefur gengið á ýmsu 
en síðan ég tók við hafa aldrei 
verið jafn miklar sveiflur á lands-
liðshópnum og nú. Líklega eru tíu 
leikmenn ekki með nú sem voru 
með í fyrsta leik í undankeppninni 
og vantar okkur nú marga lykil-
menn í hópinn.“ 

Steinunn frábær
Meðal þeirra leikmanna sem fengu 
tækifæri til að sýna sig og sanna 
í gær var hornamaðurinn Stein-
unn Hansdóttir. Hún skoraði fimm 
mörk og var markahæst ásamt 
Hildigunni Einarsdóttur.

„Steinunn stóð sig frábærlega 
og er án nokkurs vafa framtíðar-
leikmaður landsliðsins. Við höfum 
lengi fylgst með henni,“ sagði 
Ágúst en Steinunn hefur nánast 
alla sína ævi búið í Danmörku. 
Steinunn, sem leikur með Skander-
borg í næstefstu deild í Danmörku, 
á þó íslenska foreldra.

 eirikur@frettabladid.is

Sigur dugði ekki til
Ísland fer ekki á EM í handbolta þrátt fyrir að stelpurnar okkar hafi  unnið örugg-
an sigur á Finnum ytra í gær. Slóvakía tryggði sér farseðil á EM með því að ná 
jafntefl i gegn Frökkum á heimavelli á sama tíma. Ein umferð er eft ir í riðlinum.

SKORAÐI FJÖGUR  Þórey Rósa Stefánsdóttir var meðal markahæstu leikmanna Íslands í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Gunnar NelsonGunnar Nelson

í dag - fimmtudag
kl. 18-20

Í útilífÍ útilíf
kringlunnikringlunni

Gunnar nelson mætir í útilíf, spjallar
við gesti og gefur eiginhandaráritanir.

Nelson bolir og hettu-
peysur frá jaco á
sérstöku kynningarverði.

Keppnislið mjölnis tekur alvöru æfingu.

vífilfells
Í boði

Á meðan birgðir endast
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 Ég prófaði að vera 
atvinnuíþróttamaður í 

smástund en það hentar 
mér betur að vera í námi.

Ásdís Hjálmsdóttir, spjótkastari

FRJÁLSAR Ásdís Hjálmsdóttir, 
Íslandsmethafi í spjótkasti, virðist 
vera komin í gott form en hún kast-
aði 60,03 metra og endaði í þriðja 
sæti á móti í Tékklandi á mánudag-
inn. Þetta var í fyrsta skipti sem 
Ásdís kastar yfir 60 metra síðan 
hún þeytti spjótinu 62,77 metra á 
Ólympíuleikunum í London fyrir 
tveimur árum en það er núgildandi 
Íslandsmet.

Ásdís byrjaði síðasta ár vel og 
kastaði yfir 59 metra á JJ-móti 
Ármanns í Laugardalnum í apríl. 
Hún náði svo fínu kasti upp á 59,97 
metra í Svíþjóð en komst aldrei 
yfir 60 metra múrinn, ekki einu 
sinni á HM.

„Þetta var rosa gaman. Það er 
búið að ganga mjög vel á æfing-
um en að gera þetta á móti er allt 
annað. Þegar maður er að breyta 
hlutum eins og ég hef verið að gera 
þá er auðvelt að fara í sama farið 
þegar maður er að keppa en sú var 
ekki raunin núna,“ segir Ásdís.

Ásdís náði 60,03 metrum strax 

í fyrsta kasti en það tók sinn tíma 
fyrir hana að fá lengdina staðfesta.

„Þetta var svolítið fyndið. Þeir 
voru rosalega lengi að mæla kast-
ið. Ég sá að spjótið var við 60 metra 
línuna en vissi ekki hvorum megin. 
Maðurinn sem var að mæla fór frá 
spjótinu áður en það kom staðfest 
lengd þannig að ég hélt að þeir 
væru búnir að klúðra þessu og ég 
fengi annað kast. Þeir voru alveg 
þrír þarna og loks kom þetta þann-
ig það var smá spenna í kringum 
þetta,“ segir Ásdís. Hvað er það 
sem hún hefur verið að breyta og 
bæta undir stjórn nýja þjálfarans, 
Terrys McHughs?

„Það er aðallega stíllinn og 
tæknin. Svo er ég búin að breyta 
æfingaprógramminu aðeins. Ég er 
að lyfta minna og gera fleiri tækni-
æfingar. Í rauninni er ég að setja 
tækniæfingar í stað þeirra lyft-
ingaæfinga sem ég sleppi. Ég er 
að vinna í meiri hraða og snerpu í 
útkastinu,“ segir hún.

Settist ekki á sálina
Ásdís breytti um umhverfi á síð-
asta ári og fluttist til Zürich í Sviss 
þar sem hún stundar doktorsnám 
í lyfjafræði. Hún fékk sér einn-
ig nýjan þjálfara en þetta tvennt, 
ásamt öðru, varð meðal annars til 
þess að hún náði sér aldrei almenni-
lega á strik í fyrra. Hún segir það 
samt ekki hafa sest á sálina að hafa 
ekki náð kasti yfir 60 metrum.

„Nei, ég get ekki sagt það en 
þetta var mjög svekkjandi. Ég vissi 
alveg að ég gat meira en spjótið er 
svolítið þannig að þó að þú vitir 
að þú getir betur og þú átt að gera 

betur þá er það endilega ekkert 
alltaf þannig. Þetta settist ekki 
beint á sálina því það voru mikl-
ar breytingar í gangi í mínu lífi,“ 
segir Ásdís og heldur áfram:

„Ég fór í doktorsnámið og skipti 
um þjálfara. Þegar maður er orðinn 
27 ára gamall og ætlar að breyta 
um tækni þá tekur tíma að venjast 
því. Það er ekki ætlast til að það 
gangi í gegn ósjálfrátt. Mér gekk 
vel á æfingum en ekki jafn vel 
á mótum. Ég prófaði líka að vera 
atvinnuíþróttamaður í smástund 
en það hentar mér betur að vera í 
námi eins og núna.“

Tvær ófrískar
Ásdís keppir næst á Demanta-
mótinu í New York á laugardaginn 
sem Stöð 2 Sport sýnir frá í beinni 
útsendingu. Henni var einnig boðið 
á Demantamótin í Doha í Katar og 
Róm á Ítalíu en varð að hafna boð-
inu þar sem það passaði ekki inn í 
dagskrá hennar.

„Á eftir New York er næst keppt 
í Lausanne en það kemur í ljós 
síðar hvort ég fái boð þangað. Það 
er náttúrlega ekki vitað hverjir 
verða að toppa í kringum það mót. 
Næst keppi ég í New York, svo er 
EM landsliða í Georgíu og eftir það 
ætla ég að taka mér smá hvíld frá 
mótum og hlaða rafhlöðurnar. Ég 

keppi svo á meistaramótinu heima 
í júlí,“ segir Ásdís.

Stóra mótið í sumar er EM á 
„heimavelli“ Ásdísar í Zürich en 
hversu langt getur hún komist þar?

„Baráttan er mjög opin. Tvær af 
þeim allra bestu eru báðar ófrísk-
ar sem opnar þetta mjög mikið. 
Það eru rosalega margar að kasta í 
kringum 62 metrana. Ef ég fer yfir 
það verð ég kannski með fjórða til 
fimmta besta kast ársins. Augljóst 

markmið á EM er að fara í úrslit en 
svo er erfitt að segja til um hvað 
gerist. Nýtt Íslandsmet í úrslitum á 
EM gæti dugað á verðlaunapall en 
maður veit aldrei hvað hinar stelp-
urnar gera,“ segir hún.

Sem fyrr segir keppir Ásdís næst 
á sjötta Demantamóti ársins í New 
York á laugardaginn. Þar mætir 
hún sjö öðrum konum. Sex þeirra 
eiga lengra kast en hún á ferlinum 
en fimm á þessu ári.  tomas@365.is

Baráttan á toppnum orðin opnari
Spjótkastarinn Ásdís Hjálmsdóttir kastaði yfi r 60 metra á ný á móti í Tékklandi á mánudaginn. Það hafði hún ekki gert síðan á ÓL í 
London. Hún er bjartsýn á gott sumar sem nær hámarki á EM í Zürich. Tvær sterkar verða ekki með vegna barneignaleyfi s.

GENGUR VEL  Ásdís kastaði loks aftur yfir 60 metra á mánudaginn.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

US Open hefst í dag!
Golfstöðin verður með beina útsendingu frá US Open risamótinu sem fer 

fram á hinum sögufræga Pinehurst-golfvelli í Norður-Karólínu. Justin Rose 

ætlar sér að verja titilinn í ár en bestu kylfingar heims gefa ekkert eftir. 

Hver mun fara í sögubækurnar? Það verður mögnuð spenna fram að lokaholu!

Fimmtudag  17:00 - 23:00

Föstudag  17:00 - 23:00

Laugardag  17:00 - 23:30

Sunnudag  17:00 - 23:30

Save the Children á Íslandi
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Borgaðu vaxtalaust innan 14 daga eða með raðgreiðslum í verslun Intersport á Bíldshöfda

INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

PUMA 
EVO POWER TRICKS  4

BARNASTÆRÐIR

8.990*

PUMA 
EVO POWER TRICKS  1

FULLORÐINSSTÆRÐIR

34.990*

PUMA EVO POWER TRICKS 4/1   
Góðir takkaskór úr gerviefni. 
Barnastærðir: 33-39. Fullorðinsstærðir: 40-45.
*Fást eingöngu í Intersport Bíldshöfða.

ADIDAS BRAZUCA  
HM-fótboltinn. Stærðir: 3 og 5.

NIKE  HM LANDSLIÐSTREYJA 
Landsliðstreyjur BRASILÍA, HOLLAND
PORTÚGAL, ENGLAND. Stærðir: S-XXL.

NIKE TIEMPO LEGEND V FG
Tiempo Legend er gamli góði klassíski leðurskórinn 
í nútíma búningi. Skórinn er úr kengúruleðri sem 
lagar sig einstaklega vel að fætinum og eykur mýkt 
og þægindi. Herrastærðir.

NIKE HYPERVENOM PHANTOM
Hannaður fyrir sóknarmenn eða sóknarsinnaða miðju-
menn. Efri hluti skósins er úr NIKE Skin sem er ný 
tækni í efnum sem fellur einstaklega vel að fætinum. 
Herrastærðir.

29.990

29.990

11.990

3.990
FRÁBÆRT 

VERÐ!



Masterchef USA
STÖÐ 2 KL. 20.25 Stórskemmti-
legur matreiðsluþáttur með Gordon 

Ramsey í forgrunni þar sem áhuga-
kokkar keppast við að vinna bragð-
lauka dómnefndarinnar yfi r á sitt band. 
Ýmsar þrautir eru lagðar fram í elda-
mennskunni og þar reynir á hugmynda-

fl ug, úrræði og færni þátttakenda. 
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ÚTVARP 
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 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2 STÖÐ 3

08.05 PGA Tour 2014 
13.05 Golfing World 2014
13.55 Web.com Tour Highligts
14.50 European Tour 2014 
17.45 Golfing World 2014 
18.35 Inside The PGA Tour 2014
19.00 US Open 2014
22.00 Golfing World 2014 
22.50 Inside The PGA Tour 2014
23.15 Einvígið á Nesinu
00.05 European Tour 2014

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
(11:26)
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
15.55 Survior (2:15)
16.40 The Millers (23:23) 
17.05 Solsidan (10:10)
17.30 Emily Owens M.D (3:13)
18.15 Dr. Phil
18.55 Design Star (8:9)
19.40 Trophy Wife (22:22)
20.05 The Office (1:24)  
20.30 Royal Pains (9:16)  Þetta er fjórða 
þáttaröðin um Hank Lawson sem  starfar 
sem einkalæknir ríka og fræga fólksins í 
Hamptons. Hank kemur kvenfulltrúa frá 
fíkniefnalögreglunni til bjargar en sú telur 
sér hafa verið byrlað metamfetamín.
21.15 Scandal (21:22)  Við höldum áfram 
að fylgjast með Oliviu og félögum í Scan-
dal. Fyrsta þáttaröðin sló í gegn á meðal 
áskrifenda en hægt var að nálgast hana í 
heilu lagi í SkjáFrelsi. Olivia heldur áfram 
að redda ólíklegasta fólki úr ótrúlegum að-
stæðum í skugga spillingarstjórnmálanna 
í Washington. 
22.00 Agents of S.H.I.E.L.D. (9:22)
22.45 The Tonight Show
23.30 CSI (22:22)
00.15 Royal Pains (9:16)
01.00 Beauty and the Beast (10:22)
01.45 The Good Wife (18:22)
02.30 Scandal (21:22)
03.15 The Tonight Show
04.00 Pepsi MAX tónlist

16.30 Ástareldur
17.20 Einar Áskell
17.33 Skotta skrímsli (2:2)
17.38 Kafteinn Karl (6:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Setningarathöfn HM í knatt-
spyrnu  Bein útsending frá setningar-
athöfn HM í knattspyrnu sem fram fer í 
Brasilíu.
18.30 Í garðinum með Gurrý II (6:6) 
(Sumarblómum plantað í ker) (e)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.30 HM stofan  Björn Bragi og gestir 
fjalla um mál málanna á HM í knattspyrnu 
sem fram fer í Brasilíu.
19.50 HM í fótbolta (Brasilía - Króatía) 
 Bein útsending frá leik Brasilíu og Króatíu 
á HM í fótbolta.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 HM stofan  Björn Bragi og gestir 
fjalla um mál málanna á HM í knattspyrnu 
sem fram fer í Brasilíu.
22.45 Gátan ráðin (4:4) 
(Bletchley Circle II) 
23.30 Barnaby ræður gátuna–  Morð í 
misgripum (Midsomer Murder) 
01.05 Fréttir
01.15 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
08.10 Malcolm In The Middle  (16:22) 
08.30 Man vs. Wild  (7:15) 
09.15 Bold and the Beautiful  (6376:6821) 
09.35 Doctors  (42:175) 
10.20 60 mínútur  (15:52)
11.05 Nashville  (21:21)
11.50 Suits  (7:16)
12.35 Nágrannar 
13.00 Men in Black  
14.50 The O.C  (6:25) 
15.35 Ærslagangur Kalla kanínu 
og félaga  
16.00 Frasier  (6:24) 
16.25 The Big Bang Theory  (2:24) 
16.45 How I Met Your Mother  (6:24) 
17.10 Bold and the Beautiful  (6376:6821) 
17.32 Nágrannar  
17.57 Pepsímörkin 2014
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.06 Veður  
19.15 Fóstbræður  (6:8) 
19.40 Friends With Better Lives  (9:13) 
20.05 Grillsumarið mikla  
20.25 Masterchef USA  (22:25) 
21.10 NCIS  (16:24) 
21.55 Person of Interest  (19:23) 
22.35 Those Who Kill  (2:10)
23.20 24: Live Another Day  (6:12) 
00.05 Mad Men  (2:13) 
00.50 Shameless  (11:12)
01.45 Dante 01  
03.10 Still Waiting  
04.35 How I Met Your Mother  (6:24) 
04.55 NCIS: Los Angeles  (1:24) 
05.40 Fréttir og Ísland í dag

13.00 The Big Year  
14.40 Romantics Anonymous  
16.00 Straight A‘s  
17.30 The Big Year  
19.10 Romantics Anonymous  
20.30 Straight A‘s  
22.00 American Reunion
23.55 Courageous
02.00 Puncture  
03.40 American Reunion

18.30 Strákarnir  
18.55 Friends  (16:23)
19.20 Seinfeld  (20:21) 
19.45 Modern Family  
20.05 Two and a Half Men  (9:22) 
20.30 Weeds  (3:13) 
21.00 The Killing  (8:12) 
21.45 Without a Trace  (15:24) Önnur 
þáttaröð þessa vinsælu glæpaþátta sem 
fjallar um sérstaka deild innan FBI sem 
rannsakar mannshvörf.
22.30 Harry‘s Law  (6:12) 
23.10 Boss  (2:8) 
00.05 Weeds  (3:13) 
00.30 The Killing  (8:12) 
01.15 Without a Trace  (15:24) 
02.00 Harry‘s Law  (6:12) 
02.40 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

07.00 Brunabílarnir  07.25 Latibær  07.47 Gulla 
og grænjaxlarnir 08.00 Dóra könnuður  08.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  08.45 Doddi litli 
og Eyrnastór 08.55 Rasmus Klumpur og félagar   
09.00 Áfram Diego, áfram!   09.24 Svampur 
Sveins   09.45 Ævintýraferðin 09.55 UKI   10.00 
Ofurhundurinn Krypto   10.25 Ljóti andarunginn 
og ég   10.47 Tommi og Jenni   10.55 Leyndarmál 
vísindanna 11.00 Brunabílarnir   11.23 Latibær   
11.47 Gulla og grænjaxlarnir 12.00 Dóra könn-
uður 12.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 12.45 
Doddi litli og Eyrnastór   12.55 Rasmus Klumpur 
og félagar   13.00 Áfram Diego, áfram!   13.24 
Svampur Sveins   13.45 Ævintýraferðin   13.55 
UKI   14.00 Ofurhundurinn Krypto   14.25 Ljóti 
andarunginn og ég   14.47 Tommi og Jenni   14.54 
Leyndarmál vísindanna 15.00 Brunabílarnir   
15.23 Latibær   15.47 Gulla og grænjaxlarnir 
16.00 Dóra könnuður 16.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar   16.45 Doddi litli og Eyrnastór 
16.55 Rasmus Klumpur og félagar   17.00 Áfram 
Diego, áfram!   17.24 Svampur Sveins   17.45 
Ævintýraferðin 17.55 UKI   18.00 Ofurhundurinn 
Krypto   18.25 Ljóti andarunginn og ég   18.47 
Tommi og Jenni 18.55 Leyndarmál vísindanna   
19.00 Franklín   20.15 Sögur fyrir svefninn

17.30 Top 20 Funniest  (2:18)
18.15 Free Agents  (6:8) 
18.40 Community  (11:24)
19.00 Malibu Country  (11:18) 
19.25 Family Tools  (7:10) 
19.45 Ravenswood  (2:10)
20.30 The 100  (3:13) Spennandi þætt-
ir sem gerast í framtíðinni eða 97 árum 
eftir að kjarnorkusprengja lagði heiminn 
eins og við þekkjum hann í rúst. Geimskip 
sem hýsir jarðarbúa sendir niður til jarðar 
100 vandræðaunglinga sem freista þess að 
skapa sér þar framtíð.
21.15 Supernatural  (19:22) 
21.55 True Blood  (7:12) 
22.55 Malibu Country  (11:18) 
23.20 Family Tools  (7:10) 
23.40 Ravenswood  (2:10) 
00.25 The 100  (3:13)
01.05 Supernatural  (19:22) 
01.45 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

07.00 Pepsímörkin 2014  
08.15 Pepsímörkin 2014
09.30 Demantamótin  
13.35 Stjarnan - KR  
15.25 Pepsímörkin 2014  
16.40 Meistaradeildin í handbolta
17.10 Demantamótin
19.10 Miami - San Antonio  
21.00 UFC Live Events  
21.45 Box - Bryant Jennings - Mike Perez  
23.50 NBA: David Stern 30 Years
00.30 Miami - San Antonio  Bein útsending 
frá fjórða leik Miami og San Antonio í úrslita-
einvíginu í NBA.

12.10 PL Classic Matches: Southampton - 
Middlesbrough, 1998  
12.40 Tyrkland - Suður-Kórea  
14.30 Alan Shearer
15.00 Þýskaland - Portúgal  Upptaka frá 
leiknum um bronsverðlaunin á HM 2006 á 
milli Þjóðverja og Portúgala. Leikurinn var hin 
mesta skemmtun eins og leikirnir um  bronsið 
eru gjarnan.
16.50 Belgium, Rio and Algeria  
17.20 Brasilía - Þýskaland  
19.10 Ítalía - Frakkland  Upptaka frá úrslita-
leiknum á HM 2006 í Þýskalandi þar sem 
mættust Ítalir og Frakkar í síðasta alvöru-
knattspyrnuleik Zinedines Zidanes.
21.00 Michael Owen
21.30 England - Hondúras  
23.15 Brasilía - Króatía  
00.55 Chelsea - Stoke

20.00 Hrafnaþing Jafet og viðskiptalífið, allt að 
gerast 21.00 Auðlindakistan Umsjón Páll Jóhann 
Pálsson 21.30 Suðurnesjamagasín Allt að fara af 
stað í Helguvík!

Stöð 2 kl. 19.40
Friends With Better Lives
Glæný gamanþáttaröð um sex 
vini sem allir eru á ólíkum 
stöðum í lífi nu en halda að hinir 
í vinahópnum lifi  meira spenn-
andi lífi . Will er nýskil inn en ekki 
alveg búinn að gefa sína fyrr-
verandi upp á bátinn, Jules og 
Lowell eru nýtrúlofuð, Kate 
gengur allt í haginn á frama-
brautinni en er ekki eins lukkuleg 
í ástarmálunum og Andi og 
Bobby eru gift  en sakna svolítið 
gömlu góðu daganna þegar þau 
voru yngri og áhyggjulausari. 

Bylgjan kl. 10-13
Maskínan–  Siggi Hlö
Siggi Hlö, Maskínan 
sjálf, er á Bylgjunni 
alla virka daga milli 
klukkan 10–13 í allt 
sumar. Skemmti-
leg tónlist, 
óþarfa fróð-
leikur og 
fj ör alla 
virka 
daga.

NBA: Miami–  San Antonio
STÖÐ 2 SPORT KL. 00.30 Stöð 2 Sport 
sýnir beint frá fj órða leik Miami Heat 
og San Antonio Spurs í úrslitaeinvíginu í 
NBA-deildinni í körfubolta. San Antonio 
leiðir 2-1 í einvíginu.

Modern Family
STÖÐ 2 GULL KL. 19.45 Þriðja þátta-
röðin um líf þriggja tengdra en ólíkra 
nútímafj ölskyldna, hefðbundinnar fi mm 
manna fj ölskyldu, samkynhneigðra 
manna sem eiga ættleidda dóttur og svo 
pars af ólíkum uppruna þar sem eldri 
maður hefur yngt upp með suðuramer-
ískri fegurðardís.
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Í KVÖLD

ASPEN Gæðaleður  
nokkrir litir.  
Stærð: B:103 
D:85 H:93 cm.

119.990
FULLT VERÐ: 159.990

H Ú S G AG N A H Ö L L I N
O G E I T T  S Í M A N Ú M E R  5 5 8  1 1 0 0
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Í HVAÐA SÆTI VERÐUR ÞÚ?

HM-TILBOÐ

 Gæðaleður  
svart, hvítt eða vínrautt.

Stærð: B:81 D:98 H:107 cm.

149.990
FULLT VERÐ: 179.990
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„Við ætlum allavega að reyna 
að sprengja upp Hörpuna, við 
reyndum það í fyrra og það 
munaði litlu þá,“ segir Birgir 
Jónsson, trommuleikari hljóm-
sveitarinnar Dimmu, en sveitin 
heldur útgáfutónleika í Hörpu 
í kvöld. Sveitin gaf út sína 
fjórðu stóru hljóðversplötu 
fyrir skömmu og ber hún nafnið 
Vélráð. Sveitin ætlar að fagna 
henni með tónleikum víðs vegar 
um landið. 

„Á tónleikum okkar í Hörpu 
í fyrra komumst við yfi r ein-
hvern sprengjulager frá því 
Iron Maiden komu hingað til 
lands, enda fór eldvarnakerfi ð 
þrisvar sinnum í gang hjá okkur 

í fyrra. Við ætlum að reyna að 
gera enn betur í ár og erum með 
mjög fl ottar sprengjur tilbúnar,“ 
útskýrir Birgir.

Hann segir það ekki tekið 
upp úr götunni að nota slíkar 
sprengjur á tónleikum. „Það þarf 
að fá sérstakt sprengjuleyfi  og 
það er maður sem sér eingöngu 
um þetta. Maður fer ekkert í að 
græja þetta daginn fyrir gigg.“

Tónleikarnir í Hörpu hefjast 
klukkan 20.00 en sveitin kemur 
svo fram á Græna hattinum á 
Akureyri á föstudagskvöldið. 
„Við verðum mjög duglegir í 
sumar og erum með um þrjátíu 
tónleika bókaða fram að hausti,“ 
bætir Birgi við.  - glp

Reyna aft ur að sprengja Hörpu upp
Hljómsveitin Dimma heldur útgáfutónleika í Hörpu í kvöld og ætlar að nota þar tals-
vert magn af sprengiefni. Sveitin er með um þrjátíu tónleika bókaða fram að hausti.

SVAKA SPRENGJUR  Hljómsveitin 
Dimma ætlar að sprengja talsvert magn 
af sprengjum á útgáfutónleikunum í 
kvöld. MYND/BRYNJAR SNÆR

„Ég mæti í vinnuna klukkan 8.59 og 
sest niður með kaffi og vatnsglas. Í 
kjölfarið blóta ég svo sjálfum mér 
fyrir að nenna aldrei að elda mér 
hafragraut.“

Snæbjörn Ragnarsson,
tónlistarmaður og skáld

MORGUNMATURINN

„Stærstu sögurnar eru svolít-
ið út frá mér og það getur verið 
mjög ógnvekjandi að gefa þær 
út,“ segir hin 23 ára gamla Alma 
Mjöll Ólafsdóttir sem gefur út sína 
fyrstu bók, 10.01 Nótt, á afmælis-
degi sínum á morgun, föstudaginn 
þrettánda. „Bókin er smásagna-
safn með einu ljóði sem dreifist 
yfir bókina, formið er mjög laust,“ 
segir Alma sem lýsir bókinni sem 
eins konar uppgjöri hennar við 
fyrri lifnaðarhætti. 

„Bókin á að vera einlæg, heið-
arleg og vitnisburður um hvern-
ig það er að vera ungur og týnd-
ur, allt skrifað út frá manneskju 
sem er frekar týnd sjálf,“ segir 
rithöfundurinn og bætir því við 
að hún sé á mun betri stað í dag. 
„Ég er löngu fundin og það er fal-
legt, ég hefði aldrei getað gefið út 
bókina ef ég væri enn þá í sama 
fari,“ segir Alma. „Sumt í henni er 
ég alveg skíthrædd við að gefa út 
en það er svo frelsandi því ég er 
komin svo langt frá þessu.“

Alma Mjöll segir meginþema 
bókarinnar vera áfengisneyslu 
og alkóhólisma og byggir sumar 
af smásögunum á eigin reynslu. 
Hún gefur bókina út hjá nýju for-
lagi sem nefnist Sagarana Edi-
toria. „Þetta byrjaði þegar ég hélt 
sýningu í mars á krotinu mínu og 
í kjölfarið hafði maður samband 
við mig sem var að stofna nýtt for-
lag,“ segir Alma en henni var síðan 
boðið að vera listrænn stjórnandi 
og sjá um bókarkápuhönnun for-
lagsins. „Það er besta vinna sem 
ég get ímyndað mér, algjör milli-
vegur á milli þess sem ég elska, 
myndlistar og bóka,“ segir Alma 
og hlær en systir hennar, Helga 
Dögg Ólafsdóttir, hannar kápuna 
á 10.01 Nótt. „Mér finnst mjög 
fallegt að systir mín fái að gera 
kápuna því hún er svo persónuleg 
bókin,“ segir rithöfundurinn.

 baldvin@frettabladid.is

Áfengisneysla og   
uppgjör í fyrstu bók
Alma Mjöll Ólafsdóttir er 23 ára myndlistarkona og rithöfundur en fyrsta bók 
hennar, 10.01 Nótt, fj allar um ferðalag ungs fólks um óravíddir djammsins.

UNG OG UPPRENNANDI  Alma Mjöll gerir upp fyrri lifnaðarhætti.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Þetta er mikill heiður og hlakka 
ég mikið til,“ segir hinn 24 ára 
gamli leiklistar- og leikstjórnar-
nemi, Hera Fjölnisdóttir, en hún 
leikstýrir verki á listahátíð sem 
fram fer í Crouch End í London um 
helgina. Aðeins fimm verk nem-
enda eru valin til þess að taka þátt 
í listahátíðinni. „Á hverju ári eru 
um hundrað verk unnin í skólanum 
og yfirmaður leikstjórnarsviðsins 
velur svo einungis fimm verk sem 
taka þátt í listahátíðinni.“

Hera, sem er á sínu þriðja ári á 
leikstjórnarbraut í skólanum The 
Kogan Academy of Dramatic Arts 
í London, leikstýrir senu úr óper-
unni Carmen eftir Georges Bizet 
á hátíðinni. 

Hún kann vel við sig í Lund-
únum og stefnir á að vera þar 
áfram. „Ég kann mjög vel við mig 
hérna, þetta er algjör drauma-
borg. Ég ætla að vera áfram hér 
eftir útskrift og langar að stofna 
mitt eigið leikhúsfyrirtæki,“ segir 

Hera. Hana langar einnig að vinna 
sem mest sem leikkona, bæði á 
Íslandi og erlendis. 

Sumarið hjá henni er undirlagt 
af leiklistarvinnu í Lundúnum. „Í 
sumar setjum við upp síðasta leik-
ritið undir handleiðslu kennara og 
í haust hefst síðasta árið mitt og þá 
leik ég í verkum hjá samnemend-
um mínum og leikstýri mínu eigin 
útskriftarverki, þannig að það eru 
bara bjartir tímar fram undan.“ 

  - glp 

Leikstýrir verki á hátíð í London
Hera Fjölnisdóttir er búsett í London þar sem hún stundar leiklistar- og leik-
stjórnarnám. Hún leikstýrir verki á listahátíð sem fram fer í London um helgina. 

LEIKLIST Í LONDON  Hera Fjölnisdóttir 
leikstýrir verki á listahátíð í London um 
helgina. MYND/GUÐMUNDUR ÞÓR GUNNARSSON
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1 Eineltismálið í Grindavík: Kennaranum 
færður þakklætisvottur á skólaslitum

2 Belja í bullandi vandræðum: „Líklega 
hefur hún séð eitthvað sem hana 
langaði í ofan í fötunni“

3 „Hún var farin að loka á fj ölskyldu 
sína“

4 Íslenskur hundur sækir bjór og slær í 
gegn á netinu

Mest lesið
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Öryggi Icelandair í 
eldlínunni erlendis
Nýtt myndband þar sem farið er yfir 
öryggisatriði í flugvélum Icelandair 
hefur vakið mikla athygli. Mynd-
bandið rataði í fjölmiðla erlendis og 
hefur Daily Mail meðal annars birt 
frétt um myndbandið og lofað það. 

Íslenska auglýsingastofan gerði 
myndbandið en um leikstjórn sá 
Rúnar Ingi Einarsson hjá Pegasusi. 

Um er að ræða einkar glæsilegt 
myndband þar sem hin einstaka 
náttúrufegurð Íslands er í fyrirrúmi. 
Þar má meðal annars sjá norðurljós, 
og Jökulsárlóni, Þórsmörk og fleiri 
fögrum stöðum 
bregður fyrir. 

Daily Mail 
vill meina að 
myndbandið sé 
fyrsta öryggis-
myndbandið sem 
einstaklingar vilji 
virkilega horfa 
á.  - glp

Úr KALDA í Eyland
Katrín Alda Rafnsdóttir fatahönnuð-
ur sem hannar undir nafninu KALDA 
hefur fært út kvíarnar og hafið 
hönnun á skartgripum. Skartgripina 
hannar hún undir nafninu Eyland 
Jewellry. Katrín segir um að ræða línu 
sem samanstandi af hringum, háls-
menum, armböndum og eyrnalokkum 

og sé byggð á „þriðja 
auganu“. 

Línan mun koma 
í tíu verslanir um 
allan heim í lok 
júní, til að mynda 
Einveru á Lauga-
vegi og Fenwick í 
London. 

„Þetta verður 
skemmtilegt 
skart á viðráðan-
legu verði fyrir 
alla,“ segir Katrín 
sem segir gripina 

verða á verðbilinu 
3.500 til 7.000 

krónur.  - fbj
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