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Tolli Morthens hefur glímt við erfið veik-
indi undanfarið eftir að hann greindist með 

krabbamein í blöðru. Nú lítur út fyrir að 
hann sé laus við meinið og hann stígur út í

lífið með stómapoka, þakklátur fyrir að 
vera á lífi og fá tækifæri til að njóta lífsins.

Síða 16
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Lykill hamingjunnar er 
að rækta í sér barnið
Hrefna Hallgrímsdóttir er leik-
kona og móðir þriggja barna auk 
furðuveranna Skoppu og Skrítlu. Hér 
ræðir hún um U-beygjuna sem leiddi 
hana í leiklistarnám, tilurð Skoppu 
og Skrítlu, útrásina og mikilvægi þess 
að gæta heilinda þegar kemur að 
börnum og barnaefni.

Allt sem þú þarft ...

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur á 
tölublað 18–49 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, jan.– mar. 2015 
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SAMGÖNGUR Stýrihópur um flug-
vallarkosti á höfuðborgarsvæð-
inu vill að skilyrði í Hvassa-
hrauni verði fullkönnuð með 
nauðsynlegum rannsóknum 
strax næsta vetur.

Hvassahraun er að hluta til í 
landi Voga á Vatnsleysuströnd og 
að hluta til í Hafnarfirði. Bergur 
Álfþórsson, formaður bæjarráðs 
Voga á Vatnsleysuströnd, segir 
tillögur nefndarinnar koma sér á 
óvart að sumu leyti og það sé alls 
óvíst að þetta verði að veruleika.

„Ég á hins vegar ekki von á 
því að sveitarfélagið sem slíkt 
fari neitt að setja sig upp á móti 
því að fá þennan flugvöll. Það er 
bara svo langur vegur í það að 
hugmyndina verði farið að ræða 

af einhverri alvöru. En þetta 
myndi líklega skapa tekjur fyrir 
bæjarfélagið,“ segir Bergur í 
samtali við Fréttablaðið.

Ólöf Nordal, ráðherra sam-
göngumála, segist ánægð með 
að Rögnunefndin hafi lokið störf-
um og skilað skýrslu um vinnu 
sína. „Nú er þessum kafla lokið 
og ég vil þakka nefndinni fyrir 
sín störf. Ég hef enn ekki komist 
í að lesa skýrsluna og því get ég 
ekki tjáð mig efnislega um hana 
að svo stöddu,“ segir Ólöf.

Ólöf er þeirrar skoðunar að 
flugvöllur í Vatnsmýri sé heppi-
legasta staðsetning fyrir innan-
landsflugvöll á höfuðborgar-
svæðinu. „Já, ég hef sagt og látið 
hafa það eftir mér þegar ég var 

þingmaður að ég telji farsælast 
að hafa flugvöll í Vatnsmýri,“ 
segir Ólöf.

 - jhh, sa / sjá síðu 12

Formaður bæjarráðs Voga segir tillögur um flugvöllinn koma sér svolítið á óvart:

Nýr völlur fjarlægur möguleiki
Það er 

bara svo 
langur vegur 
í það að hug-

myndina 
verði farið 
að ræða af 

einhverri alvöru. En þetta 
myndi líklegast skapa ein-

hverjar tekjur.
Bergur Álfþórsson, 

formaður bæjarráðs Voga.

Hávaði sem 
fáir fundu fyrir
Almennt eru nágrannar tónlistar-
hátíðarinnar Secret Solstice ánægðir 
með gleðina. Minnihluti þeirra 
kvartar þó yfir hávaða sem hafi verið 
„óbærilegur“. 2
Fangar fá ónóga hjálp  Tvöfalda 
þyrfti fjölda þeirra sem veita föngum 
sálfræði- og félagsráðgjöf til að ná 
utan um vanda þeirra. 4
40% minni losun  Umhverfis-
ráðherra lét að því liggja á þingi 
í gær að hér ætti að draga úr losun 
um 40 prósent fyrir árið 2030. 6



26. júní 2015  FÖSTUDAGUR| FRÉTTIR | 2

  Mér 
fannst þetta 

bara alveg 
hræðilegt í 

einu orði sagt.
Margrét K. 

Sigurðardóttir

  Það var 
fínt að geta 
verið heima 

og heyrt í 
tónlistinni.

Víðir Helgi Helgason

  Ég var 
virkilega 

ánægð með 
framkvæmd 

hátíðarinnar. 
Rósa Björk 

Sveinsdóttir

  Maður nýtur 
þessa dals alla daga 
og mér finnst allt í 
lagi að fleiri fái að 
gera það.

Inga Kjartansdóttir

MANNLÍF Skiptar skoðanir eru 
meðal nágranna tónlistarhátíðar-
innar Secret Solstice sem hald-
in var í Laugardalnum síðustu 
helgi. Meirihluti nágranna sem 
blaðamaður náði tali af voru þó 
jákvæðir í garð hátíðarinnar.

Um fjórðungur þeirra var 
ósáttur við hátíðina og nefndi 
hávaða sem helstu orsökina. Þá 
nefndi einn nágranni áhyggjur 
sínar af dýrunum í Húsdýra-
garðinum. Sá taldi hávaðann sem 
barst frá hátíðinni ógna heilsu 
dýranna.

„Mér fannst þetta bara alveg 
hræðilegt í einu orði sagt. Frá 
hádegi á föstudegi til miðnættis 
á sunnudegi glumdi allt húsið,“ 
segir Margrét K. Sigurðardóttir, 
nágranni, sem var mjög óánægð 
með hátíðina. „Það er gengið á 
okkar persónulega rétt í hverf-
inu. Þetta á ekki heima hér,“ 
bætir hún við.

Margrét var að sama skapi 
óánægð með niðurstöðu Heil-
brigðiseftirlits Reykjavíkur en 
það komst að þeirri niðurstöðu 
að hljóðstyrkur á hátíðinni hefði 
ekki farið yfir sett mörk. Mar-
grét segir það fráleitt.

Heimili í grennd við hátíðar-
svæðið fengu miða á hátíðina 
með afslætti. Tveir viðmælendur 
sögðust óánægðir með að fá ein-
ungis einn miða með afslætti og 
sögðu það lélegar skaðabætur. 

Meirihluti nágrannanna kvart-
aði ekki yfir hávaða. Nágrann-
arnir sögðust ánægðir með hátíð-
ina. Flestir sögðust ekki hafa 
fundið fyrir neinum hávaða og 
margir sögðust ánægðir með að 
fá líf í dalinn.

„Maður nýtur þessa dals alla 
daga og mér finnst allt í lagi að 
fleiri fái að gera það,“ segir Inga 
Kjartansdóttir nágranni.

Aðrir sögðu hávaðann ekki svo 
mikinn að hann væri óbærilegur 
en sögðust samt hafa heyrt tón-
listina að einhverju leyti heim 
til sín.

„Það var fínt að geta verið 
heima og heyrt í tónlistinni. Ég 
hafði mjög gaman af þessu,“ 
segir Víðir Helgi Helgason, sem 
hafði þar að auki keypt sér miða 
á hátíðina en komst ekki vegna 
hálskirtlatöku.

„Ég var virkilega ánægð með 
framkvæmd hátíðarinnar. Mér 
fannst tímamörkin alltaf stand-
ast,“ segir Rósa Björk Sveins-
dóttir nágranni. Dagskrá á stóra 
sviðinu lauk fyrir miðnætti alla 
daga.

Margir nágrannanna sögðust 
ánægðir með að hátíðin hefði 
minnkað hávaðann frá því í fyrra 
og nefndu til dæmis að ekki 
hefði verið staðið í hljóðprufum 
snemma morguns líkt og þá.

  thorgnyr@frettabladid.is

Óbærilegur hávaði 
sem fáir fundu fyrir
Almenn ánægja ríkir meðal nágranna tónlistarhátíðarinnar Secret Solstice. 
Minnihluti kvartar yfir hávaða sem sagður var óbærilegur. Fáir segjast þó hafa 
orðið varir við hávaðann. Margir segjast ánægðir með að líf sé fært í Laugardal.

  Þau hættu akkúrat klukkan 12 
sem var mjög fínt og mér sýndist 
gæslan góð.

  Mér fannst þetta bara allt í lagi.

  Þetta var alveg óbærilegt. Það 
nötraði í húsinu.

  Ég er mjög ánægður með þetta.

  Ég er sáttur við hvað það var fljótt 
hreinsað til og það væri gaman 
að hafa þetta aftur en það mætti 
alls ekki stækka hátíðina. 

  Hún var betri en í fyrra. Það var 
hræðilegt í fyrra. 

  Þau voru svo oft að prufa 
græjurnar snemma morguns í 
fyrra og maður vaknaði við það 
en nú gat maður alveg sofið út. 

  Ég er alsæl með að hafa líf í 
dalnum. Mér finnst þetta algjör 
snilld. 

  Ef unga fólkið vill skemmta sér 
verður það að fara annað en ekki 
vera ofan í byggðinni hjá okkur. 

  Ég labbaði um dalinn og mér 
fannst gæslan rosalega góð og 
ekki mikið rusl eftir hátíðina.

  Það var engin truflun eða neitt og 
rosalega gaman fyrir krakkana. 

  Þetta var allt í lagi.

  Það er gaman að fá eina helgi 
með stemmingu. 

  Það var mikil breyting frá því í 
fyrra. Þá var hávaði en nú fann 
maður lítið fyrir því. 

  Ég heyrði ekki mikið í þessu. Smá 
óm úr fjarska. Mér hefði fundist 
tónlistin mátt vera betri. Ég hef 
ekki gaman af þessu rappi. 

  Það var allt of mikill hávaði, 
bassinn dynur um allt.

Þetta höfðu nágrannar að segja

HÁVAÐI  Meirihluti viðmælenda kannaðist ekki við óbærilegan hávaða frá Secret 
Solstice sem minnihlutinn kvartaði yfir.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

ORKUMÁL Álverð hefur fallið um 
13,5 prósent frá því í byrjun maí 
og hefur aðeins einu sinni verið 
lægra frá árinu 2009. Tonnið af 
áli kostar nú um 1.710 dollara en 
var um 1.980 dollarar í byrjun maí. 

Ketill Sigurjónsson, sem held-
ur úti Orkublogginu, segir þrjár 
ástæður fyrir fallandi álverði. 
„Það er dauflegt efnahagslíf á 
Vesturlöndum, minnkandi hag-
vöxtur í Kína sem hefur leitt til 
aukins útflutnings frá áliðnaðinum 
og miklar birgðir af áli í Evrópu 

og Bandaríkjunum. Þetta þrennt 
hlýtur að halda verðinu niðri eða 
koma í veg fyrir að það rjúki upp,“ 
segir Ketill.

Álverð hefur verið að leita niður 
síðustu fjögur ár en verð á tonni af 
áli fór hæst nálægt 2.800 dollurum 
í maí árið 2011. 

Pétur Blöndal, framkvæmda-
stjóri Samáls, segir álframleið-
endur lítið velta sér upp úr skamm-
tímasveiflum í áli. Langtímaspár 
geri ráð fyrir að eftirspurn eftir 
áli muni aukast um sex prósent á 

ári næstu árin. „Það er ástæða til 
hóflegrar bjartsýni þegar menn 
horfa á þann eftirspurnarvöxt sem 
er í kortunum, ef marka má spár 
greiningaraðila,“ segir Pétur. 

Haldist álverð lágt næstu miss-
eri mun það draga úr tekjum 
Landsvirkjunar en 31 prósent af 
tekjum fyrirtækisins í fyrra var-
tengt álverði, eða tæplega 18 millj-
arðar króna miðað við núverandi 
gengi dollarsins. Það hlutfall hefur 
þó lækkað úr 51 prósenti frá árinu 
2009. - ih

Ketill Sigurjónsson segir mikið framboð af áli samhliða daufu efnahagslífi ástæðu lækkandi álverðs: 

Álverð fallið um 13,5 prósent frá því í maí

ÁLVERIÐ Í STRAUMSVÍK  Þriðjungur 
tekna Landsvirkjunar er tengdur álverði.
 MYND/BIRGIR ÍSLEIFUR

STJÓRNSÝSLA Beita á viðurlögum 
gagnvart forstöðumönnum stofn-
ana sem fara fram úr heimildum 
fjárlaga að mati Ríkisendurskoð-
unar. Í nýrri skýrslu stofnunarinn-
ar um Framkvæmd fjárlaga árið 
2014 kemur fram að í fjáraukalög-
um hafi fjárheimildir 108 fjárlaga-
liða verið hækkaðar um samtals 25 
milljarða króna. 

Fjáraukalög eru til þess að mæta 
áður ófyrirséðum kostnaði. Hins 
vegar bendir stofnunin á að þrátt 
fyrir þetta hafi 138 fjárlagaliðir 
farið fram úr fjárheimildum. Fjár-
lög eru lög sem forstöðumenn 
stofnana verði eftir fremsta megni 
að fara eftir. - sa

Ríkisendurskoðun skorinorð:

Viðurlög við 
framúrkeyrslum

STJÓRNSÝSLA Ekki var sótt um leyfi 
til að flytja 250 hríðskotabyssur 
Landhelgisgæslunnar með farþega-
flugvél Icelandair til Noregs um 
miðja vikuna að því er fram kemur 
í frétt Spegilsins á RÚV. Sam-
göngustofa er sögð ætla að kalla 
eftir skýringum á því hvers vegna 
það var ekki gert.

Vísað er í reglugerð um flutning 
hergagna með loftförum, sem segja 
að slíkur flutningur sé óheimill 
nema með sérstöku leyfi. Í svari 
Icelandair til Spegilsins segir að 
starfsmenn hafi væntanlega gert 
ráð fyrir að leyfi væri þegar fyrir 
hendi, þar sem flutningurinn hafi 
verið fyrir Landhelgisgæsluna. - óká

Icelandair átti að sækja um:

Byssur fluttar í 
flugvél án leyfis

VEÐUR

 Ákveðin austanátt í dag, allhvöss eða 
hvöss undir Eyjafjöllum, í Mýrdal og 
Öræfum og snarpar vindhviður þar. Bjart 
með köflum víða um land, en skýjað fyrir 
sunnan og fer að rigna þar seinni partinn. 

SJÁ SÍÐU 26

ÞÝSKALAND Elísabet önnur, drottning Breta, mætti á þriðjudag til 
Berlínar ásamt manni sínum, Filippusi öðrum. Heimsóknin til Berlínar 
markaði upphaf þriggja daga heimsóknar hennar til Þýskalands.

Drottningin nýtti daginn vel. Hún heimsótti Joachim Gauck, forseta 
Þýskalands, í Bellevue-höll. Auk þess fór hún í bátsferð um ána Spree og 
hitti Angelu Merkel Þýskalandskanslara. Merkel hafði í vikunni sagst 
vilja ræða við drottninguna um framtíð Breta í Evrópusambandinu. - þea

Elísabet önnur hóf í gær þriggja daga ferð um Þýskaland:

Bretadrottning hittir kanslarann

HEIMSÓKN  Elísabet önnur hitti Angelu Merkel í gær.  NORDICPHOTOS/AFP

Smiðjuvegi 2, Kóp - S. 554 0400 Opið til kl. 16 á laugardag

VELDU 
GRILL

SEM ENDAST

OG ÞÚ
SPARAR

  

Landmann gasgrill
 Avalon 4ra brennara

18,7
KW
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4G box 
Fyrir heimilið og bústaðinn

990 kr. á mánuði í 12 mánuði

9.990 kr. staðgreitt

Verð á netbúnaði m. v. 6 mánaða
þjónustusamning í áskrift.

4G hneta
Fyrir bílinn og fólk á ferðinni

11.990 kr. staðgreitt

Carfi bílnet
Netið í bílinn

11.990 kr. staðgreitt

Nova tjald
Fyrir útileguna

3.490 kr. staðgreitt

Nova stuðpinni
Aukahleðsla

1.890 kr. staðgreitt

Nova stuðpinni
Aukahl

Langastöng
Segðu sís!

2.490 kr. staðgreitt

iGrill Mini Bluetooth
Kjöthitamælir

8.990 kr. staðgreitt

Nova regnhattur
Fyrir greiðsluna

990 kr. staðgreitt

Nældu 

þér í frí
tt 

eintak fyrir

útileguna!

angastöng
ðu sís!

0 kr. staðgreitt

Nova tólaskjól
Verndar símann

590 kr. staðgreitt

skrift.

tólaskjól
símann
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FANGELSISMÁL Sálfræðingar Fang-
elsismálastofnunar telja að tvö-
falda þyrfti fjölda starfsmanna 
sem veita meðferðarúrræði til 
þess að ná utan um vanda fanga. 
Ógerlegt sé að sinna með sóma-
samlegum hætti þeim mikla 
fjölda fanga sem þurfi á sálfræði-
meðferð að halda.

„Það er talað um að sálfræð-
ingur sé ekki með fleiri en fimm-
tán skjólstæðinga með fjölþætt-
an vanda,“ segir Sólveig Fríða 
Kjærne sted, sálfræðingur Fang-
elsismálastofnunar. 

Alls hafa um 600 manns, sem 
sitja í fangelsum, eru á reynslu-
lausn eða sinna samfélags-
þjónustu, aðgang að tveimur 
sálfræðingum og tveimur félags-
ráðgjöfum Fangelsismálastofn-
unar.

Í  svar i  Ólafar Norda l 
innanríkis ráðherra við fyrir-

spurn Páls Vals 
Björnsson-
ar, þingmanns 
Bjartrar fram-
tíðar, kom fram 
að 60 prósent 
fanga ættu við 
vímuefnavanda 
að stríða og 75 
prósent þeirra 
hafi skimast 

fyrir athyglisbresti og ofvirkni. 
„Slíkir einstaklingar þyrftu 

eitt til tvö viðtöl í viku en við 
náum ekki alltaf að anna því,“ 
segir Sólveig.

Þá hefur helmingur fanga 
skim ast fyrir ofvirkni og athygl-
isbresti og þriðjungur fanga sýnt 
slík einkenni.

Sólveig segir að sálfræðing-
ar og félagsráðgjafar heimsæki 

fanga sem 
hér afplána 

þurfa á hjálp sálfræðinga og 
félagsráðgjafa að halda, að 
mati Önnu Kristínar New-
ton, sálfræðings hjá 
Fangelsis málastofnun.

ANNA KRISTÍN 
NEWTON

Kostnaður ríkisins við hvern fanga sem 
situr í fangelsi hér á landi er 24.500 
krónur á dag eða um níu milljónir 
króna á ári. Sólveig bendir á að kostn-
aður við fjögur stöðugildi til viðbótar 
væri 30 til 34 milljónir á ári. Skili bætt 
meðferðarúrræði því að fjórir ein-
staklingar verði ekki dæmdir í fangelsi 
á ný árlega mun fjölgun starfsmanna 
því borga sig, fyrir utan kostnaðinn 
sem hlýst af afbrotunum sjálfum.

Segja að fangar fái ekki 
þá hjálp sem þeir þurfi
Tvöfalda þyrfti fjölda þeirra sem veita meðferðarúrræði hjá Fangelsismálastofnun til að ná utan um vanda 
fanga. Sálfræðingar stofnunarinnar segja ógerlegt að sinna öllum sem þurfa hjálp. Fjölgun borgaði sig fljótt.

LITLA-HRAUN  Kostnaður við hvern fanga í fangelsi hér á landi er um níu milljónir 
króna á ári.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÖGREGLUMÁL Tólf manns hafa 
verið yfirheyrðir vegna fíkniefna 
sem fundust í gámi við Sunda-
höfn aðfaranótt þriðjudags. Þá 
hafa allir skipverjar á Skógafossi 
verið yfirheyrðir vegna málsins.

Um er að ræða tæplega þrjú 
kíló af sterkum fíkniefnum sem 
hafði verið komið fyrir í bakpoka.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins var um kókaín að ræða 
og hleypur götuverð efnanna 
sem um ræðir á milljónum.

Ólafur William Hand, upplýs-

ingafulltrúi Eimskips, staðfestir 
að fíkniefnin hafi fundist í gámi 
á athafnasvæði Eimskips.

„Eimskipafélagið tekur mjög 
hart á svona málum og það er 
algjörlega ólíðandi ef starfs-
fólk er viðriðið,“ segir Ólafur og 
bætir við að nokkrir starfsmenn 
Eimskips hafi verið yfirheyrð-
ir vegna málsins. „Allir í áhöfn 
Skógafoss hafa verið yfirheyrð-
ir. Í svona gámaskipum þarf hins 
vegar ekki að vera að áhöfnin 
tengist smyglinu,“ segir Ólafur.

Skógafoss er erlent leiguskip 
og er stór partur áhafnarinnar 
útlendingar. Nokkrir skipverjar 
eru þó Íslendingar.

Að sögn tollyfirvalda fundust 
fíkniefnin við hefðbundið toll-
eftirlit.

Rannsókn lögreglu á fíkni-
efnasmyglinu er í fullum gangi 
en enn hefur engin verið hand-
tekinn vegna málsins. Þetta 
staðfestir Aldís Hilmarsdóttir 
aðstoðaryfir lögregluþjónn. 

 - ngy

Tæplega þrjú kíló af sterkum fíkniefnum fundust í bakpoka í gámi á athafnasvæði Eimskips:

Tólf manns yfirheyrðir vegna eiturlyfjasmygls

EIMSKIP  Allir skipverjar á Skógafossi 
hafa verið yfirheyrðir.   
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

DÓMSMÁL Fyrrverandi forstjóri 
SPRON og fjórir fyrrverandi 
stjórnar menn sparisjóðsins voru 
í gær sýknaðir í Héraðsdómi 
Reykjavíkur af ákæru um umboðs-
svik. 

Fimmmenningarnir, Guðmundur 
Hauksson sem var forstjóri, Rann-
veig Rist, Jóhann Ásgeir Baldurs, 
Ari Bergmann Einarsson og Mar-
grét Guðmundsdóttir, voru ákærð 
fyrir tveggja milljarða króna pen-
ingamarkaðslán sem SPRON veitti 
Exista rétt fyrir hrun, 30. septem-
ber 2008.

Ákærðu neituðu ávallt sök, en 
saksóknari vildi meina að þau 
hefðu farið út fyrir heimildir 
sínar við lánveitinguna og stefnt 
fé sparisjóðsins í hættu. Fjölskip-
aður héraðsdómur taldi ekki sann-
að að um umboðssvik hefði verið 
að ræða.

Ólafur Þór Hauksson, sérstak-
ur saksóknari, segir ríkissaksókn-
ara taka ákvörðun um mögulega 
áfrýjun til Hæsta réttar, en í gær 
fór embætti hans yfir sýknudóm-
inn. Hann vill ekkert segja um 
hvort niðurstaðan hafi komið á 
óvart eða verið vonbrigði. 

„Þetta er niðurstaðan í málinu 
og við erum bara að skoða rök-
semdirnar. Það þarf náttúrulega 
að skoða þær allar og til hvaða 
atriða dómurinn er að horfa,“ 
segir hann og bætir við að niður-
stöður í dómnum geti verið for-
dæmisgefandi fyrir vinnu sem 
eftir sé hjá embættinu. 

„Þannig að öll fordæmi sem við 
fáum í dómi skipta okkur máli.“ 
Ólafur segir Embætti sérstaks 
saksóknara enn með þó nokkuð 
af umboðssvikamálum til rann-
sóknar.  - skh

Í DÓMSSAL  Hámarksrefsing fyrir 
umboðssvik eins og þau sem stjórnar-
menn og forstjóri SPRON voru ákærðir 
fyrir er sex ára í fangelsi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Umboðssvik ekki sönnuð vegna láns SPRON til Exista rétt fyrir hrun 2008:

Öll sýknuð af ákæru vegna láns

  Það er 
talað um að 

sálfræðingur 
sé ekki með 

fleiri en 
fimmtán 

skjólstæðinga 
með fjölþættan vanda. 

Sólveig Fríða Kjærnested
sálfræðingur hjá Fangelsismálastofnun

70%

HVER FANGI KOSTAR 
9 MILLJÓNIR Á ÁRI

Litla-Hraun einu sinni til tvisv-
ar í viku auk þess sem reynt sé 
að sinna föngum á reynslulausn. 
„Það gerir það að verkum að við 
erum ekki að fara á Kvíabryggju 
og Akureyri,“ segir Sólveig. 

Anna Kristín Newton, hinn sál-
fræðingur stofnunarinnar, telur 
að um 70 prósent fanga stofnun-
arinnar þyrftu á hjálp sálfræð-
inga og félagsráðgjafa að halda. 
Þá bendir hún á að í nágranna-

löndum séu starfsmenn sem 
sinna meðferðarúrræðum mun 
fleiri en þó séu þeir ekki endilega 
fleiri á hvern fanga. Þeir nái því 
að sinna einstaklingum betur en 
hér á landi. ingvar@frettabladid.is

ANDLÁT Guðríður Guðbrands-
dóttir lést á dvalar- og hjúkrunar-
heimilinu Grund að morgni 25. 

júní, 109 ára og 
33ja daga gömul. 
Hún hafði verið 
elsti Íslending-
urinn frá árinu 
2011. Aðeins þrír 
Íslendingar hafa 
náð hærri aldri 
en Guðríður.

Guðríður bjó 
nánast fram á 

síðasta dag á heimili sínu í Furu-
gerði í Reykjavík en fór í hvíldar-
innlagnir á Grund. Hún fæddist að 
Spágilsstöðum í Laxárdal í Dölum 
23. maí 1906. Eiginmaður Guðríð-
ar frá 1932 var Þorsteinn Jóhanns-
son en hann lést 1985. Afkomendur 
þeirra eru 55 talsins. - vh 

Guðríður varð 109 ára gömul:

Elsti Íslending-
urinn látinn 

GUÐRÍÐUR GUÐ-
BRANDSDÓTTIR

BANDARÍKIN Heilbrigðistrygginga-
kerfið, sem Barack Obama forseti 
kom á árið 2010, brýtur að mati 
Hæstaréttar Bandaríkjanna ekki 
gegn stjórnarskrá landsins. Obama 
fagnaði úrskurð-
inum, enda hefði 
neikvæð niður-
staða að veru-
legu leyti kippt 
fótunum undan 
lögunum sem 
hafa tryggt lang-
flestum íbúum 
Bandaríkjanna 
heilbrigðisþjónustu á viðráðanlegu 
verði.

Hæstiréttur Bandaríkjanna 
hefur áður staðfest lögmæti annars 
grundvallarþáttar í löggjöfinni, 
kröfunnar um að allir íbúar þurfi 
að útvega sér heilbrigðistrygg-
ingu. Lögin hafa frá upphafi mætt 
mikilli andstöðu af hálfu áhrifaafla 
innan Repúblikanaflokksins. - gb

Bandaríkjaforseti fagnar:

Styrkir standast 
stjórnarskrána

BARACK OBAMA

SPURNING DAGSINS

VIKINGASUSHI
ÆVINTÝRASIGLING

Upplifðu gersemar Breiðafjarðar

FERJAN BALDUR
Bein leið til Vestfjarða

FLATEY
Eyjan þar sem 

tíminn stendur kyrr

www.saeferdir.is
sími 433 2254

KINGASUSHI

Er mikill hiti í mönnum?
Það er allavega hiti á pallinum.
Eyþór Garðarsson er forseti bæjarstjórnar 
Grundarfjarðar. Bæjarstjórnin vill að Orku-
veita Reykjavíkur standi við samninga um að 
hitaveituvæða Grundarfjörð.
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UMHVERFISMÁL Landsmarkmið 
Íslands fyrir fyrirhugaða lofts-
lagsráðstefnu í París er að draga 
úr losun gróðurhúsalofttegunda 
um 40 prósent fyrir árið 2030. 
Markmiðin verða kynnt í ríkis-
stjórn í næstu viku.

Þetta kom fram í máli Sigrún-
ar Magnúsdótt-
ur umhverfis-
ráðherra við 
fyrirspurn Katr-
ínar Jakobsdótt-
ur, formanns 
Vinstri grænna, 
í óundirbúnum 
fyrirspurna-
tíma á Alþingi 
í gær. Katrín 

kallaði eftir loftslagsmarkmiðum 
Íslands, enda væri um að ræða 
stærsta viðfangsefni samtímans 
sem gjarnan gleymdist í daglegu 
argaþrasi þingsins.

Sigrún svaraði því til að verið 
væri að vinna markmið Íslands 
og að þau yrðu lögð fram í ríkis-
stjórn „áður en þing fer heim í 
næstu viku“. Hún sagði einnig 
„mjög líklegt, svo ég segi það, að 
við munum fylgja Noregi og Evr-
ópu“. Orð hennar verða ekki skil-
in öðruvísi en að ákvörðun liggi 
fyrir.

Norðmenn kynntu Samein-
uðu þjóðunum áætlun sína fyrir 
Parísar fundinn fyrir 31. mars – í 
tæka tíð líkt og ESB og aðildar ríki 
þess. Stefnt er að því að Noregur 
semji við ESB um að ná markmið-
unum í sameiningu, en ef sam-
komulag næst ekki ætla Norð-
menn að gera slíkt upp á eigin 
spýtur, eins og segir í tilkynn-
ingu norska utanríkisráðuneytis-
ins frá þeim tíma og frétt þar um 
á heimasíðu upplýsingaskrifstofu 
SÞ fyrir Vestur-Evrópu.

Ef markmið ESB og Noregs er 
skoðað, þá segir þar að stefnt sé 
að 40 prósenta samdrætti í losun 

gróðurhúsalofttegunda „hið 
minnsta“. Er þá reiknað út frá 
útblæstri árið 1990 eins og venja 
er í alþjóðasáttmálum um lofts-
lagsmál. Norðmenn hafa sagt í 
því samhengi að þeir muni íhuga 
að auka niðurskurð fram yfir 40 
prósent ef það kynni að stuðla að 
metnaðarfyllra samkomulagi í 
París á heimsvísu.

Katrín bað ráðherra vinsamleg-
ast um að nefndir þingsins fengju 
kynningu á markmiðum Íslands 
á sama tíma og ríkisstjórnin og 
hvatti ráðherra til þess „að þau 
markmið sem verða kynnt hér í 
næstu viku verði róttæk, þannig 
að við getum átt von á að þau skili 
einhverjum árangri“, sagði Katrín.
 svavar@frettabladid.is

Stefnum á 40% minni losun    
Umhverfisráðherra lét sterklega að því liggja í þingræðu í gær að loftslagsmarkmið Íslands fyrir loftslagsráð-
stefnu Sameinuðu þjóðanna verði 40% minni losun fyrir árið 2030. Ísland fylgir fordæmi ESB og Noregs.

  Það er 
mjög líklegt, 

svo ég segi 
það, að við 

munum fylgja 
Noregi og 

Evrópu.
Sigrún Magnúsdóttir umhverfisráðherra. 

Í KÍNA  Bandaríkin og Kína hafa sameiginlega tilkynnt um markmið sín–  nokkuð sem hefur gríðarlegt vægi.  NORDICPHOTOS/AFP

KATRÍN 
JAKOBSDÓTTIR

Bændur óttast 
gjaldþrot

1 DANMÖRK Aðalhagfræð-
ingur samtaka danskra 

bænda, Thomas Søby, segir þá 
eiga gjaldþrot á hættu vegna 
ákvörðunar Vladimírs Pútín 
Rússlandsforseta um að fram-
lengja innflutningsbann á 

matvælum frá Vesturlöndum 
um eitt ár. Innflutnings-
bannið gildir um kjöt frá 

Evrópusambandinu, Banda-
ríkjunum, Noregi, Kanada og 

Ástralíu. Hagfræðingurinn segir 
að þess vegna verði offramboð 
á svínakjöti á heimsmarkaðnum 
sem leiði til miklu lægra verðs.

Aukið atvinnuleysi í 
Noregi

2 NOREGUR Jonas Gahr Støre, leið-
togi norska verkamannaflokksins, 

segir ríkisstjórnina sitja með hendur 
í skauti og lækka skatta hjá þeim 
efnameiri samtímis því sem sífellt 
fleiri missa vinnuna. Atvinnuleysi í 
Noregi er nú 4,2 prósent. Atvinnu-
leysi meðal ungmenna er 10 prósent. 
Kreppa er í olíubransanum og hefur 
þúsundum verið sagt upp störfum. 
Olíu- og orkumálaráðherra Noregs, 
Tord Lien, segir olíufyrirtækin sjálf 
verða að taka skellinn. Støre segir 
boðskap stjórnvalda um hlutleysi 
og skattalækkanir gamlan, þekktan 
hægri boðskap sem ekki virki.

Bænastund 
gegn Pegida

3 SVÍÞJÓÐ PEGIDA-sam-
tökin, sem óttast íslams-

væðingu Vesturlanda, hafa 
boðað útifund í miðbæ 
Malmö í Svíþjóð annað 
kvöld. Af því tilefni verður 
kirkjuklukkum í St. Petri-
kirkjunni hringt til að kalla 
til bænastundar til stuðnings 
fjölbreytileika í borginni. 
Sóknarpresturinn hefur boðið 
rabbína úr söfnuði gyðinga til 
bænastundarinnar og einnig 
ímam múslíma. Saman munu 
þeir biðja fyrir rétti allra til að 
fá að iðka trú sína í friði.

NORÐURLÖND
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bæn
eiga
ákvö
Rús
len
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að þes
á svín
sem le

NORÐURLÖND
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● Eitt það markverðasta við lofts-
lagssamninginn sem verður 
undirritaður í París í desember, 
og helsta breytingin, er að hverju 
ríki verður það í sjálfsvald sett 
hvaða skuldbindingar það gengst 
undir og til hvaða aðgerða það 
treystir sér að grípa. 

● Nýtt samkomulag mun koma 
í stað Kýótó-bókunarinnar við 
loftslagssamninginn sem hefur 
verið í gildi frá 1997, og gildir 
til 2020. Eins og þekkt er gekkst 
fjöldi ríkja ekki undir bókunina, 
eins og mörg þróunarríki, en 
einnig Bandaríkin. 

● Öll ríki munu hins vegar falla 
undir samninginn sem gerður 
verður í París. Allir, stórir sem 
smáir, munu því sitja við sama 
borð.

STÓRIR SEM SMÁIR SITJA VIÐ SAMA BORÐ

Viltu meðhöndla liðverkinn 
án þess að taka töflur?

150g50%
 meira m

ag
n!

Prófaðu að meðhöndla liðverkina
með Voltaren geli.

Lyfjaauglýsing

SJÁVARÚTVEGUR Landssamband 
smábátaeigenda segir að breyt-
ingar á reglugerð sjávarútvegsráð-
herra um makrílveiðar beri þess 
merki að hann hafi ekki í hyggju 
að falla frá kvótasetningu smá-
báta í makríl, heldur þvert á móti. 
Fækkun báta sé því fyrirsjáanleg, 
segir í frétt LS.

Bent er á að kvóti á hvern smá-
bát hafi þær afleiðingar að tugir 
sjómanna sem keypt hafi búnað til 
veiðanna verði nú að greiða af fjár-
festingu sinni án þess að fá tekjur 
á móti. LS hefur óskað eftir fundi 
með forsætisráðherra, vegna máls-
ins, en hann sagði á miðvikudag 
að það yrði ekki mögulegt á næstu 
vikum.  - shá

LS gagnrýnir makrílfrumvarp:

Milljóna fjár-
festing í súginn

Í HÖFN  Af tæplega 200 bátum fá fæstir 
kvóta sem byggja má á.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MENNTAMÁL Mismikil ásókn er í 
starf skólameistara eftir skólum, 
en menntamálaráðuneytið opin-
beraði í gær lista yfir umsækjend-
ur um störf skólameistara við þrjá 
framhaldsskóla.

Þannig sóttu sex um stöðu við 
Kvennaskólann í Reykjavík, fjórar 
konur og tveir karlar. Þrjár konur 
sóttu um stöðu skólameistara 
Fjölbrautaskóla Snæfellinga. og 
ein kona sótti um sömu stöðu við  
Framhaldsskólann í Vestmanna-
eyjum.  - þea

Upplýst um umsækjendur:

Ein sótti um 
stöðu í Eyjum



Gildir til 12 september.
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Stefán Rafn 
Sigurbjörnsson
stefanrafn@frettabladid.is

FLÓTTAFÓLK „750 flóttamenn á leið 
til Íslands?“ er titill greinar sem 
Árni Gunnarsson, stjórnarmaður í 
Rauða krossinum í Reykjavík, skrif-
ar á Vísi fyrir skemmstu. Hann velt-
ir upp þeirri hugmynd hvort Ísland  
geti lagt sitt af mörkum í flótta-
mannavandanum með því að taka 
við þeim fjölda fólks.

„Það er auðvitað ljóst að við 
höfum ekki burði í dag til að taka 
á móti slíkum fjölda en velmeg-
unarríki eins og Ísland hlýtur að 
geta ráðstafað fjármunum og orku 
í málaflokkinn og við eigum að 
vera virkur þátttakandi í að leysa 
flóttamannavandann,“ segir Árni. 
„Byggja þarf upp almennilegt pró-
gramm til að skapa þekkingu. Við 
erum kannski að taka á móti 10 til 
15 flóttamönnum einstaka sinnum 
en eftir að þau verkefni eru búin 
hverfur fólk oft til annarra starfa og 
þekkingin tapast og ekkert byggist 
upp. Koma verður upp viðvarandi 
þjónustu en það tekur sinn tíma.“

Þann 10. júní samþykkti norska 
Stórþingið tillögu sem svipar til 
þess sem Árni veltir upp í grein 
sinni. Norska ríkið hefur skuld-
bundið sig til að taka á móti 8.000 
sýrlenskum flóttamönnum á þrem-
ur árum.

Ríkisstjórn Íslands brást í fyrra 
við neyðarkalli Sameinuðu þjóðanna 
vegna þess bráðavanda sem hafði 
skapast eftir styrjöldina í Sýrlandi.

„Nú þegar hafa stjórnvöld aukið 
móttöku á kvótaflóttafólki en frá 
2014 hafa stjórnvöld tekið á móti 24 
einstaklingum, þar áður var tekið 
á móti níu manns árið 2012,“ segir 
Eygló Harðardóttir félagsmálaráð-
herra.

 „Um er að ræða fjölbreyttan hóp; 
einstæðar mæður, hinsegin flótta-
fólk frá Afríku og Sýrlendinga sem 
glíma við heilsufarsvanda.“

Eygló segir að unnið sé að áætlun 
um móttöku á flóttafólki til næstu 
þriggja ára en þar sé meðal annars 
lagt til að tekið verði árlega á móti 
flóttafólki og að fjöldi þeirra verði 
aukinn.

„Flóttamannavandamálið er 
alþjóðlegs eðlis og það verður ekki 
leyst án samvinnu þjóða á milli. 
Með móttöku flóttafólks er Ísland 
að leggja sitt af mörkum og er með 
þátttöku sinni um leið að hvetja 
önnur ríki til að gera slíkt hið sama 
en rétt yfir tuttugu lönd taka á móti 
kvótaflóttafólki.“

Frá árinu 1956 hafa íslensk 
stjórnvöld tekið á móti 549 kvóta-
flóttamönnum. Árið 1995 var flótta-
mannaráði komið á fót og hefur 
það í samstarfi við sveitarfélög og 

Rauða krossinn haft umsjón með 
móttöku flóttafólks.

„Við lifum á ótrúlegum tímum,“ 
segir Óttarr Proppé, þingmaður 
Bjartrar framtíðar og formaður 
þingmannanefndar um endurskoð-
un útlendingalaga.

„Sameinuðu þjóðirnar áætla að 
eftir styrjöldina í Sýrlandi hafi 
aldrei verið jafn margir á flótta frá 
því í seinni heimsstyrjöld.“

Flóttamannastofnun Sameinuðu 
þjóðanna áætlar að um níu millj-
ónir Sýrlendinga séu á flótta vegna 
styrjaldarinnar en um þrjár millj-
ónir þeirra eru staddir í Tyrklandi, 
Líbanon og Jórdaníu.

Óttarr segir að eftir þátttöku 
Landhelgisgæslunnar í landamæra-
eftirliti í Miðjarðarhafi hafi Íslend-
ingar upplifað meiri tengingu við 
flóttamannavandann.

„Við erum kannski farin að skilja 
að á bak við tölfræðina eru andlit 
eins og á fréttamyndunum sem við 
sáum frá Landhelgisgæslunni.“

Óttarr segir að málefnið sé of lítið 
rætt á vettvangi stjórnmálanna.

„Þetta hefur verið rætt einstaka 
sinnum en er ekki komið raunveru-
lega af stað.“

Ætlum að taka á móti fleira fólki
Árni Gunnarsson, stjórnarmaður í Rauða krossinum í Reykjavík er þeirrar skoðunar að Íslendingar verði að taka á móti fleira flóttafólki. 
Félagsmálaráðherra segir að unnið sé að þriggja ára áætlun til að auka fjölda kvótaflóttamanna og móttaka þeirra verði árleg.

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

6
9

0
0

0

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

EYGLÓ 
HARÐARDÓTTIR

ÁRNI 
GUNNARSSON

➜ Móttaka flótta-
manna 1956-1995

➜ Móttaka flóttamanna frá 1996 - 2014

Ár Heimaland Fjöldi
1956 Ungverjaland 52
1959 Júgóslavía 32
1979 Víetnam 34
1982 Pólland 26
1990 Víetnam 30
1991 Víetnam 30

Ár Móttökusveitafélag Heimaland Fjöldi
1996 Ísafjörður Krajina (Króatía) 30
1997 Hornafjörður Krajina (Króatía) 17
1998 Blönduós Krajina (Króatía) 23
1999 Hafnarfjörður, Fjallabyggð, Dalvík Kosovó 75
2000 Siglufjörður Krajina (Króatía) 24
2001 Reykjanesbær Krajina (Króatía) 23
2003 Akureyri Krajina (Króatía) 24
2005 Reykjavík Kosovó 7
2005 Reykjavík Kólumbía 24
2007 Reykjavík Kólumbía 30
2008 Akranes Palestínumenn frá Írak 29
2010 Reykjavík Kólumbía 6
2012 Reykjavík Afganistan 9
2014 Hafnarfjörður Afganistan 6
2014 Reykjavík Sýrland 13
2014 Reykjavík Simbabve, Kamerún, Úganda 5

Á FLÓTTA  Flóttamanna-
stofnun Sameinuðu 

þjóðanna áætlar að um 
9 milljónir Sýrlendinga 

séu á flótta. 

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA



Tilboðin gilda 25. júní – 28. júní 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Kræsingar & kostakjör

KJÚKLINGAUPPLÆRI 
M/BEINI, DANPO, 1,5 KG 

1.078 
ÁÐUR 1.198 KR/PK

SÆTAR  
KARTÖFLUR 

189
ÁÐUR 378 KR/KG

-50%
FRAMPARTUR GRILLSN. 

FROSINN 

692
ÁÐUR 989 KR/KG

-30%

GRÍSAKÓTILETTUR 
FROSNAR 

899 
ÁÐUR 1.798 KR/KG

JARÐARBER, KASSI 
DRISCOLLS, 800 GR 

999 
KR/KASSINN

LAMBABORGARAR 
FJALLA, 120 GR X 10 

1.598 
KR/PK

BACON GRÍSABORGARI 
115 GR X 10 

958 
ÁÐUR 1.198 KR/PK

-50%

Betty Crocker fjölskyldan 15% afsláttur!

KJÚKL.BRINGA, FERSK 
Í MIÐJARÐARHAFSMARIN. 

1.883 
ÁÐUR 2.384 KR/KG

10  
STK

10  
STK

NÝTT KORTATÍMABIL
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STJÓRNMÁL Björt framtíð mælist 
með 6,8 prósenta fylgi í könnun 
MMR sem gerð var dagana  16.-24. 
júní. Í könnun Fréttablaðsins sem 
gerð var dagana 15. og 16. júní 
mældist fylgið 3,3 prósent.

Píratar mælast með 32,4 prósenta 
fylgi og eru sem fyrr stærsti flokk-
urinn. Fylgi þeirra í könnun MMR 
er þó öllu minna en það var í könn-
un Fréttablaðsins, þar sem það var 
37,5 prósent.

Sjálfstæðisflokkurinn er næst-
stærsti flokkurinn í könnun MMR 
og mælist með 23,3 prósent. Það er 
einnig nokkru minna fylgi en í könn-
un Fréttablaðsins, þar sem það var 
29,5 prósent.

Fylgi Samfylkingarinnar mælist 

11,6 prósent í könnun MR, fylgi VG 
10,5 prósent og fylgi Framsóknar-
flokksins 10 prósent.

Úrtakið í könnun MMR var ein-
staklingar, átján ára og eldri, vald-
ir handahófskennt úr hópi álitsgjafa 

MMR. Álitsgjafar MMR eru valdir 
úr Þjóðskrá þannig að þeir endur-
spegli lýðfræðilega samsetningu 
þjóðarinnar á hverjum tíma. 931 
einstaklingur, 18 ára og eldri, svar-
aði könnuninni. - jhh

Ný skoðanakönnun MMR sýnir Bjarta framtíð með 6,8 prósenta fylgi:

Píratar mælast enn stærstir
PÍRATAR 
 Þing-
flokkurinn 
mun stækka 
töluvert 
eftir næstu 
kosningar, ef 
marka má 
kannanir.
FRÉTTABLAÐIÐ/
VILHELM
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Golfdeild 
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Takið þátt í 

Golfdegi
fjölskyldunnar
Almennur golfdagur fjölskyldunnar í 
boði Heimsferða & Golfklúbbsins Keilir 
á morgun, laugardaginn 27. júní 
frá kl.13.00 til 16.00 á Sveinskotsvelli 
klúbbsins.

Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000 
Akureyri • Sími 461 1099 

www.heimsferdir.is 

Golfdagur
Á Sveinskotsvelli er boðið upp á:
• SNAG-kennslu fyrir börn og unglinga
• Pútt- og vippkeppni
• 9 holu golfspil

Allir sem taka þátt í golfdeginum fara  
í pott og eiga möguleika á að vinna 
glæsilega ferðavinninga að verðmæti 
500.000 kr. eða 5.000 kr. gjafabréf frá 
Fjarðarkaupum.

Lokahóf
Um kvöldið kl. 21.00 verður boðið
upp á tapasrétti fyrir alla þá sem
tóku þátt í golfdeginum.

Afhending ferðavinninga að verðmæti
alls 500.000 kr. frá Heimsferðum
auk gjafabréfa frá Fjarðarkaupum.

LÖGREGLUMÁL „Það er mun algeng-
ara að þetta séu fyrrverandi makar. 
Yfirleitt er það þannig að eltihrell-
ingin byrjar í sambandinu, ekki 
eftir að því lýkur,“ segir Ólafur Örn 
Bragason, sálfræðingur hjá Ríkis-
lögreglustjóra.

Fréttablaðið fjallaði í gær um 
tvö ólík mál kvenna sem höfðu 
orðið fyrir ofsóknum. Annað málið 
stóð yfir í nokkra mánuði og þurfti 
konan að þola mjög grafískar hótan-
ir. Í hinu málinu hefur konan þurft 
að þola ofsóknir af hendi manns 
í yfir tuttugu ár. Sá maður virðist 
telja að hann eigi í einhvers konar 
sambandi við konuna og á það til að 
senda henni mjög ástúðleg skilaboð 
og gjafir.

„Það getur verið að fólk sé hrein-
lega ástfangið af einhverjum og 
telji að viðkomandi sé ástfanginn af 
þeim líka en sé bara ekki búinn að 
átta sig á því ennþá. Flestar rann-
sóknir á eltihrellum benda þó til 
þess að það sé sjaldgæft.“

Ólafur segir að erlendar rann-
sóknir bendi til þess að sjö pró-
sent kvenna og tvö prósent karla 
hafi orðið fyrir ofsóknum. Átta-
tíu prósent gerenda séu karlar. 

„Það virðist ekki vera almennt 
að karlar séu veikari fyrir þrá-
hyggjum,“ segir Ólafur. „Það eru 
til feminískar kenningar um að 
að þetta orsakist af félagsleg-
um reglum sem ýta undir stjórn 
karla og undirgefni kvenna. Ég 
held að þau viðhorf geti klárlega 

komið fram hjá einhverjum hluta 
karla.“

Ólafur segir að ástæður þess að 
fyrrverandi makar hefji ofsóknir 
oft vera höfnun og reiði. Þá hafi ekki 
verið jafnvægi í sambandinu áður 
en því lauk. 

„Þetta geta verið hugsanavillur á 
borð við það að hún sé mín og þá má 
enginn annar fá hana. Þetta er frek-
ar ákall um nánd en það er verið að 
fara ofbeldisfulla leið að því,“ segir 
Ólafur að lokum. snaeros@frettabladid.is

SÁLFRÆÐ-
INGUR 
 Ólafur Örn 
Bragason  
segir að of 
litlar upp-
lýsingar um 
ofsóknir á 
Íslandi liggi 
fyrir. 

Ástsjúkir eltihrellar 
óalgengari en hinir   
Erlendar rannsóknir sýna að karlar eru yfirgnæfandi meirihluti eltihrella. Litlar 
upplýsingar liggja fyrir um ofsóknir hér á landi meðal annars vegna skilgreiningar-
vanda. Ofsóknir fyrrverandi maka hefjast oftast á meðan samband stendur yfir.

Þeir sem haldnir eru erótómaníu, eða ástsýki, lifa í  þeirri blekkingu að við-
fang þeirra sé ástfangið af þeim. Ástsjúkir einstaklingar hefja oft ofsóknir 
á hendur ókunnugu fólki, frægu eða hátt settu í samfélaginu. 

Erótómanía kemur oft fram hjá fólki sem haldið er öðrum geðsjúkdóm-
um, svo sem geðklofa eða geðhvarfasýki. 

Fólk haldið erótómaníu á það til að lesa of mikið út úr hegðun þess sem 
verður fyrir ofsóknunum. Það les ástarjátningar til sín úr líkamstjáningu 
eða augnaráði. Ástsjúkir einstaklingar geta lifað í þeirri blekkingu að 
margir séu ástfangnir af þeim samtímis og haft þráhyggju gagnvart því. 

Óbilandi trú á að viðfangið elski þá

ALÞINGI Svo gæti farið að makrílfrumvarp Sigurðar 
Inga Jóhannssonar sjávarútvegsráðherra bíði haustsins. 
Að mati stjórnarandstöðunnar er ekki jafn mikil tíma-
pressa að klára málið og meirihlutinn hefur haldið fram.

Ástæðan er að fyrirtöku dómsmáls gegn 
íslenska ríkinu vegna kvótasetningar 
makríls  hefur verið frestað til haustsins. 
Talið var mikilvægt að klára lagasetningu 
um makrílveiðar í stað þess að aðeins reglu-
gerðir giltu um veiðarnar. 

Sigurður Ingi Jóhannsson segir málið 
nú í höndum atvinnuveganefndar og 
gengið hafi verið að flest öllum kröf-
um stjórnarandstöðunnar. „Eins og 

frumvarpið lítur út núna gilda lögin aðeins í eitt ár. Ég 
vil því meina að gengið hafi verið að kröfum stjórnar-
andstöðunnar. Það er þá flötur fyrir samstarfi við að 

ljúka þingi,“ segir hann.
Róbert Marshall, þingflokksformaður Bjartr-

ar framtíðar, telur þinglok geta orðið í lok 
næstu viku. 

„Lögin gilda í eitt ár miðað við hvernig málið 
liggur núna, en auðvitað er álitaefni hvort nauð-

synlegt sé að klára þetta nú á sumardög-
um eða draga þetta fram í september. 
Það er auðvitað ekkert klárt um þinglok 
fyrr en makríllinn er frá, allt annað er 
klárt,“ segir Róbert.  - sa

Segir öll mál klár í þinginu en makrílfrumvarpið standi út af:

Makríllinn gæti beðið haustsins

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ



Enginn venjulegur borgari og 
ekkert venjulegt tilboð

Norðlingaholti
Álfheimum
Gullinbrú
Mosfellsbæ
Borgarnesi
Selfossi
Akranesi

Stykkishólmi
Skagaströnd
Dalvík  
Siglufirði
Neskaupstað
Reyðarfirði

Grill 66 

Betra grill við veginnÞú finnur okkur á olís-stöðvum

Grill66.is

    
   

   
  

   
   

    
Kombótilboð

    
   

   
  

   
   

    
Kombótilboð

St. LouisSt. Louis

998
krónur

Franskar       Coke 0,5 L    lakkrísdraumur

beikonborgari
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STAÐIR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU SEM KANNAÐIR VORU FYRIR MÖGULEG FLUGVALLARSTÆÐI

BESSASTAÐANES
STOFNKOSTNAÐUR 
24 milljarðar króna.
NOTHÆFISSTUÐULL Ekki tiltækur.
UMHVERFISMÁL OG NÁTTÚRUVÁ
● Flugvöllur á náttúruverndar-

svæði. 
● Skerðing á varplendi og líkleg 

röskun á fæðusvæðum fugla. 
● Röskun á fornleifum.

HVASSAHRAUN
STOFNKOSTNAÐUR 
22 milljarðar króna.
NOTHÆFISSTUÐULL 96,4-97,2%
UMHVERFISMÁL OG NÁTTÚRUVÁ
● Eldhraun myndu raskast vegna 

framkvæmda.
● Líklega óveruleg áhrif á lífríki 

með verndargildi.
● Hraunrennsli ólíklegt næstu aldir.
● Mjög litlar líkur á vandræðum 

vegna sprunguvirkni næstu aldir.

VATNSMÝRI 
Í BREYTTRI MYND
STOFNKOSTNAÐUR 
19-22 milljarðar króna.
NOTHÆFISSTUÐULL 96,8-97,8%.
UMHVERFISMÁL OG NÁTTÚRUVÁ
● Nýjar flugbrautir raska fjöru 

og lífríki á svæði sem nýtur 
hverfisverndar.

● Hljóðstig yfir viðmiðunarmörkum 
í hluta aðliggjandi byggðar. 

HÓLMSHEIÐI 
STOFNKOSTNAÐUR 
25 milljarðar króna.
NOTHÆFISSTUÐULL 94,8-95,3%.
UMHVERFISMÁL OG NÁTTÚRUVÁ
● Austurendi innan öryggissvæðis 

vatnsverndar. 
● Líklega óveruleg áhrif á lífríki og 

jarðmyndanir með verndargildi.
● Ekki hætta af hraunrennsli og lítil 

áhrif sprunguvirkni næstu aldir. 

LÖNGUSKER
STOFNKOSTNAÐUR 
37 milljarðar króna.
NOTHÆFISSTUÐULL Ekki tiltækur.
UMHVERFISMÁL OG NÁTTÚRUVÁ
● Miklar ásýndarbreytingar vegna 

landfyllinga.
● Endurskoða þarf stefnu um 

friðun Skerjafjarðar.
● Hljóðstig líklega yfir viðmiðunar-

mörkum í hluta póstnúmera 107 
og 170.

Stýrihópur um flugvallarkosti á 
höfuðborgarsvæðinu leggur til að 
flugvallarskilyrði í Hvassahrauni 
verði fullkönnuð með nauðsynleg-
um rannsóknum næsta vetur auk 
þess sem rekstrarskilyrði verði 
metin.

Náist samstaða um það leggur 
stýrihópurinn til að stofnað verði 
sameiginlegt undirbúningsfélag í 
þessu skyni. Kannaðar verði for-
sendur þess að undirbúningur og 
möguleg uppbygging flugvallarins 
verði í samstarfi hins opinbera og 
einkaaðila. Þetta eru meginniður-
stöður hópsins sem skipaður var 
þann 25. október 2013. Í sam-
komulaginu fólst að kannaðir yrðu 
aðrir kostir en framtíðarflugvöll-
ur í Vatnsmýri. Einnig voru aðilar 
sammála um að fyrsti kosturinn 
væri flugvallarstæði á höfuðborg-
arsvæðinu. 

Auk þess að kanna flugvallar-
skilyrði í Hvassahrauni telur 
stýrihópurinn nauðsynlegt að 
náð verði samkomulagi um að 
rekstrar öryggi Reykjavíkurflug-
vallar í Vatnsmýri verði tryggt á 
meðan nauðsynlegur undirbúning-
ur og eftir atvikum framkvæmdir 
fara fram. Að sama skapi þurfi að 
eyða óvissu um framtíð æfinga-, 
kennslu- og einkaflugs.

Könnun stýrihópsins sneri að 
fjórum nýjum flugvallarstæðum. 
Þau eru Bessastaðanes, Hólms-
heiði, Hvassahraun og Löngusker. 
Þá ákvað stýrihópurinn að skoða 
einnig breyttar útfærslur á legu 
flugbrauta í Vatnsmýri.

Ragna Árnadóttir, lögfræð-
ingur og formaður nefndarinnar, 
telur að allir þeir staðir sem kann-
aðir voru geti rúmað þá starfsemi 
sem er núna í Vatnsmýrinni. Þeir 
geta líka verið varaflugvellir 
fyrir Keflavíkurflugvöll eins og 
reyndin hefur verið með Reykja-
víkurflugvöll í dag. Blindað flug 
inn á Hólmsheiði sé þó takmarkað 
við eina braut sem dragi úr nota-
gildi vallarins sem varaflugvallar. 
„Samkvæmt okkar gögnum kemur 
Hólmsheiði lakar út en aðrir kostir 
að því er varðar nálægð við fjöll, 
veðurfar og hæð yfir sjávarmáli. 
Hólmsheiði og Hvassahraun eru í 
mestri fjarlægð frá búsetumiðju af 
þeim kostum sem skoðaðir voru,“ 
sagði hún.

Ragna benti á að á Bessastaða-
nesi og Lönguskerjum þurfi að 
taka veigamikla umhverfisþætti 
með í reikninginn. Auk þess sem 
Löngusker séu óneitanlega dýr-
asti kosturinn. „Á Bessastaða-
nesi er rými fyrir flugvöllinn og 
flugstöðvarbyggingar sem nú eru 
í Vatnsmýrinni en þróunarmögu-
leikar eru takmarkaðir. Og það má 
segja sömu sögu um Löngusker en 
þar yrðu flugbrautir ekki lengri 
og athafnasvæðið stækkað nema 
með dýrum landfyllingum,“ segir 
Ragna. Þá sýni vinna stýrihóps-
ins að breyttar útfærslur í Vatns-
mýrinni jafngildi því að byggja 
nýjan flugvöll kostnaðarlega og 
séu þar að auki flókinn kostur út 
frá umhverfisþáttum.

„Hvassahraun kemur vel út í 
samanburði við aðra flugvallar-
kosti þegar litið er til þátta eins 
og veðurs, rýmis, kostnaðar og 
umhverfismála. Það kemur líka 
best út þegar horft er til mögu-
leika flugvallarstæða til að taka á 
móti flugumferð sem er umfram 

það sem nú er í Vatnsmýrinni. 
Hvassahraun er þess vegna sá 
kostur sem við teljum að hafi 
mesta þróunarmöguleika til fram-
tíðar,“ sagði Ragna. Nothæfisstuð-
ullinn er mjög hár í Hvassahrauni. 
Sá stuðull segir til um í hversu 
mörgum tilfellum er minna en 
þrettán hnúta hliðarvindur á flug-
brautirnar.

Hvassahraun hefur aftur á móti 
ókosti þegar kemur að sjúkra-
flugi. Eins og staðan er í dag er 
meðaltími allra flutninga frá flug-
velli og á spítala um 5-6 mínútur 
hvort sem ekið er á Landspítal-
ann á Hringbraut eða í Fossvogi. 
Almennt sé ekki ekið með bláum 
ljósum frá flugvelli á spítala. Sá 
flugvallar kostur sem er lengst frá 
LSH-Hringbraut og LSH-Fossvogi 
er Hvassahraun. Búist er við að 
ferðatími með sjúkrabíl frá flug-
velli á LSH lengist um 7,5-11,5 
mínútur frá því sem nú er ef flug-
völlur verður byggður í Hvassa-
hrauni í stað Vatnsmýrar.

Ragna sagði að það þyrfti að 
skoða ýmis atriði betur varðandi 
flugvöllinn í Hvassahrauni. „Þar 
á meðal mögulegar mótvægisað-
gerðir vegna sjúkraflutninga.“ 

Hið opinbera og einkaaðilar starfi 
saman að undirbúningi nýs vallar
Rögnunefndin leggur til að flugvallarskilyrði í Hvassahrauni verði fullkönnuð með rannsóknum næsta vetur. Kannaðar verði forsendur 
þess að undirbúningur og uppbygging flugvallarins verði í samstarfi hins opinbera og einkaaðila. Fjarlægð frá sjúkrahúsum yrði meiri.

Bergur Álfþórsson, formaður bæjarráðs Voga á Vatnsleysu-
strönd, segir flugvallarstæðið í Hvassahrauni vera að hluta 
til í landi Voga og að hluta til í landi Hafnarfjarðar. Hann 
segir þetta koma sér á óvart að sumu leyti og telur alls 
óvíst hvort þetta verði að lokum að veruleika. 

„Ég á hins vegar ekki von á því að sveitarfélagið sem slíkt 
fari neitt að setja sig upp á móti því að fá þennan flugvöll, 
það er bara svo langur vegur í það að hugmyndina verði farið 
að ræða af einhverri alvöru. En þetta myndi líklega skapa 
tekjur fyrir bæjarfélagið. Ef við hugsum þetta út frá því eru 
þeir meira en velkomnir með hann hingað, en það er svo 

margt órætt, umhverfisþáttur og annað,“ segir Bergur.

Langt í að þetta verði rætt í alvöru

Njáll Trausti Friðbertsson, einn forsvarsmanna Hjartans í Vatnsmýri telur 
niðurstöðuna óheppilega. „Hjartað í Vatnsmýri hefur alltaf lagt upp með 
að Rögnunefndin ætti að finna jafngóða eða betri lausn en Reykjavíkur-
flugvöllur er í dag. Ef viðbraðgstími sjúkraflugs lengist um átta mínútur er 
greinilegt að þau markmið nást ekki. Þá þurfum við að horfa á aðra lausn 
varðandi flugvallarstæði eða nýja staðsetningu fyrir miðlægt sjúkrahús 
allra landsmanna,“ segir Njáll Trausti.

Njáll Trausti Friðbertsson, einn forsvarsmanna Hjartans í Vatnsmýri, telur 
niðurstöðuna óheppilega. „Hjartað í Vatnsmýri hefur alltaf lagt upp með 
að Rögnunefndin ætti að finna jafn góða eða betri lausn en Reykjavíkur-
flugvöllur er í dag. Ef viðbragðstími sjúkraflugs lengist um átta mínútur er 
greinilegt að þau markmið nást ekki. Þá þurfum við að horfa á aðra lausn 
varðandi flugvallarstæði eða nýja staðsetningu fyrir miðlægt sjúkrahús 
allra landsmanna,“ segir Njáll Trausti.

Telur niðurstöðuna óheppilega

Fjögurra manna stýrihópur

  Hvassa-
hraun kemur 

vel út í saman-
burði við aðra 

flugvallarkosti 
þegar litið er 
til þátta eins 

og veðurs, rýmis, kostn-
aðar og umhverfismála. 

Ragna Árnadóttir, 
lögfræðingur og formaður stýrihópsins.

Jón Hákon 
Halldórsson
jonhakon@frettabladid.is
Sveinn
Arnarsson
sveinn@frettabladid.is

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins annast sjúkraflutninga á 
því svæði. Slökkviliðsstjóranum, Jóni Viðari Matthíassyni, 
höfðu ekki verið kynntar niðurstöður skýrslunnar þegar 
Fréttablaðið leitaði viðbragða hans. „Ég hef yfirhöfuð 
enga skoðun á því,“ sagði Jón Viðar spurður út í það hvaða 
kosti hann sæi helst sem flugvallarstæði, enda væri hann 
ekki búinn að sjá skýrsluna. Við vinnslu skýrslunnar gaf 
slökkviliðið upplýsingar um viðbragðstíma sem lágu fyrir á 
þeim stöðum sem voru til skoðunar. Slíkur tími lá ekki fyrir 

vegna Hvassahrauns og því var akstur þaðan sviðsettur. 

Slökkviliðið sviðsetti akstur

JÓN VIÐAR 
MATTHÍASSON 

BERGUR 
ÁLFÞÓRSSON

Reykjavík

Seltjarnarnes

Kópavogur

Hafnarfjörður

GarðarbærÁlftanes

Mosfellsbær



LAND ROVER DISCOVERY 4

www.landrover.is

FERÐUMST UM LANDIÐ
Á GLÆSILEGUM JEPPA

Land Rover Discovery 4 S kostar frá 11.740.000 kr. með 210 hestafla dísilvél sem togar 520 Nm og eyðir
einungis 8,8 l/100 km í blönduðum akstri miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun.
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Land Rover Discovery 4 hefur slegið í gegn um allan heim. Hann er ekki einungis einstaklega fallegur 
jeppi heldur er hann tæknilega fullkominn og hannaður fyrir ferðalagið og fjölskylduna. Farangursrými 
er eitt það allra mesta sem um getur eða 1192 lítrar auk þess sem hann er fáanlegur 7 sæta. 
Discovery 4 sameinar betur en nokkur annar jeppi fullkomið notagildi og hæfni til að takast á við 
erfiðar akstursaðstæður. Þannig er dráttargeta 3500 kg og vaðdýpt 70 cm. Discovery 4 er með öfluga 
210 hestafla vél, mjög sparneytinn eða frá 8,8 l/100 km í blönduðum akstri og búinn loftpúðafjöðrun á 
öllum hjólum ásamt hinu rómaða Terrain Response drifbúnaðarkerfi. Verið velkomin í reynsluakstur.
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Te & Kaffi
French Roast, American Rainforest og African Wildforest.

Terra snakk
Orginal, Stripes & Blues, Mediterranean og Zesty Tomato.

Nonni litli sósur og salöt
Bearnaise, hvítlauks, gráðaosta og piparsósa.

Goodfella´s pizzur
3 tegundir.

Snowdonian

Windyridge Cheddar
Beer, Moroccan Fruits, Sundried 
Tomatoes & Spring Onions, Port, 

Horseraddish, Bonfire Smoked, Black 
Pepper & Garlic og Afterburn.

Wyke 
Cheddar

15%

LANDSINS MESTA 
ÚRVAL AF OSTUM

Nýtt í Hagkaup Nýtt í Hagkaup

The Fine Cheese Co. 
Hágæða sultur með ostunum.

Breskur Stilton

20%

479
599

T kkkkkk Weber krydd
5 flottar tegundir á grillmatinn.

WW bb kk dddd

Nýtt í HagkaupNýtt í Hagkaup

Norðursalt
Íslenskt flögusalt.

STICKY FINGERS - GUY FIERI - JACK DANIEL´S - WEBER - FAMOUS DAVE´S - BULL´S EYE - STUBB´S

BBQ SÓSUR Í MIKLU ÚRVALI!BBQ S

STICKY FINGERSTICKY FINGE - FAMOUS DAVE S -FAMOUS DAVE´S

U ÚRVALI!

RS - GUY FIERRS GUY FIER

B
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3.198
3.998

Brasilíumarineraðar 1.499
1.999

1.279
1.499

2.395
3.422

1.524
2.177

20% 30%

30%

25%

SPÆNSK HRÁSKINKA

Á AÐ GRILLA UM HELGINA?

Þú finnur úrval af  

lambakjötsuppskriftum  

á hagkaup.is!
30%

3.149
4.499

Mangalica Iberico
Degustacion

Serrano, Ibérico De Cebo, Mangalica

Cantaloupe 
melónur

299



26. júní 2015  FÖSTUDAGUR| FRÉTTIR | 16

FÖSTUDAGSVIÐTALIÐ

„Heilsan er mjög góð eftir atvik-
um. Þetta eru veikindi sem eru 
búin að eiga sér talsverðan aðdrag-
anda. Fyrir rúmum tveimur árum 
kom í ljós við blóðrannsókn að 
gildin sem hafa með frumubreyt-
ingar að gera höfðu rokið upp 
úr öllu valdi. Minn lækni grun-
aði strax blöðuhálskirtilinn um 
græsku. Í ein tvö ár vorum við allt-
af að fylgjast með honum en hann 
virtist alltaf bara bólginn. Svo 
rétt fyrir áramót tek ég eftir því 
að það er blóð í þvaginu. Ég kem 
heim, hringi beint í lækninn, hann 
kallar mig inn.“ 

Í ljós kom að krabbamein var í 
blöðrunni. 

„Þá setja þeir í gang hómó-
patískt ferli, það er að segja, þeir 
sprauta inn í blöðruna hálf dauð-
um berklafrumum. Þannig að ég 
er ekki bara með krabbamein, ég 
fæ líka að vera með berkla. Mjög 
dramatískt. Það er gert til þess 
að ræsa ónæmiskerfið. Þegar 
ónæmis kerfið ræðst á berklafrum-
urnar þá tekur það niður krabba-
meinsfrumurnar í leiðinni.“ 

Allt reynt til að vinna á meininu
Tolli segir ferlið þekkt og það virki 
oft en í hans tilfelli hafi það ekki 
virkað nógu vel. „Ég sat auðvitað 
ekki auðum höndum heldur virkj-
aði allt hómópatasamfélagið með 
mér í baráttu,“ segir Tolli og bætir 
við að Ísland eigi fólk sem sé sér-
fræðingar í fæðupólitík. „Ég byrj-
aði að æfa box og fókuseraði á innri 
styrkinn. Æfði eins og börnin segja 
eins og „motherfucker“ í tvo mán-
uði.“ 

Tolli var á meðan á þessu stóð 
að berjast við mikil líkamleg veik-
indi. „Ég gerði bara það sem þarf 
að gera. Ég var líka kominn með 
svona náttúrulegar olíur sem eru 
handan við lög og rétt en virka vel. 
Svo 1. júní var dómur felldur. Ég 
var með allt á borðinu og spurði 
hvort ég fengi 20 daga í viðbót með 
mínar eigin leiðir til að takast á við 
meinið. Þeir sögðu nei.“ 

Meinið var á afmörkuðu svæði 
og því vildu læknar fjarlægja 
það strax. Hann fór í stóra sex 
tíma aðgerð. „Svo vaknar maður 
upp á Landspítalanum okkar, á 
mjög dramatískum tíma. Það eru 
verkföll, það eru biðlistar en við 
krabbameinssjúklingar fáum for-
gang og mér var kippt inn einn, 
tveir og þrír.“

Spítalinn er í rúst
Tolli segist hafa verið umvafinn 
kærleik og samkennd starfsfólks-
ins. „Að upplifa þetta á eigin skinni, 
það gerir alla pólitíska umræðu 
marklausa. Á sama tíma horfi ég á 
skerminn fyrir ofan rúmið og það 
er bein útsending frá Alþingi þar 
sem er verið að greiða atkvæði um 
verkfallið. Ef eitthvað vekur mann 
til vitundar um forgangsröð í lífinu 
og í samfélaginu þá er það svona 
upplifun. Spítalinn er í rúst. Það er 
bara þannig,“ segir hann alvarleg-
ur. „Þetta var eins og maður væri 
kominn í Krímstríðið.“

Hann fann að fólk vann undir 
gríðarlegri pressu á Landspítal-
anum. „Það kom aldrei niður á 
þjónustustiginu eða samskiptum 
við fólkið. Þannig að ég reis upp 
og byrjaði að pósta í gríð og erg 
baráttukveðjur á Facebook og tók 
akt ívistann á þetta með drippið í 
hægri hendinni á sloppnum.“

Tolli segist hafa verið aktívisti 
frá því hann man eftir sér. „Á einn 
eða annan hátt hef ég alltaf verið 

með eitthvert inngrip í samfélagið 
út frá því sem mér finnst að betur 
mætti fara.“

Ef auðmaður veikist fer hann út
Tolli þekkir heilbrigðiskerfið vel. 
Móðir hans var langlegusjúkling-
ur með MS-sjúkdóminn. „Þannig 
má segja að maður hafi verið með 
annan fótinn á spítala í æsku. Ég 
man eftir því þegar hún var að 
byrja að veikjast hvað spítalinn var 
flottur. Metnaðarfullur arkitektúr, 
flottur spítali og traustvekjandi að 
koma þarna inn. Nú er hún Snorra-
búð stekkur. Þegar verið er að 
reyna að setja verðmiða á þá vinnu 
sem unnin er þarna, þó að vissulega 
þurfi að semja um kaup og kjör, er 
eins og ráðamenn haldi að það séu 
bara hinir sem veikjast. Það eru 
hinir sem deyja. Þetta kemur aldrei 
fyrir mig. Í öðru lagi virðist þeim 
slétt sama vegna þess að þeir þurfa 
ekki endilega að fara á þennan spít-
ala. Þeir hafa fjárráð til að fara til 
Gautaborgar, til Þýskalands, til 
Bandaríkjanna. Það er altalað að 
ef auðmaður veikist alvarlega þá 
flýgur hann út.“

Tolli segir þetta enga tilviljun. 
„Þetta er markviss pólítík þessa 
hóps sem hefur meirihluta inni á 
þingi í dag. Þeir ráðast á sameign-
ina okkar og innri strúktúr sam-
félagsins. Rústa öllu til þess að búa 
til vettvang fyrir einkavæðingu.“ 
Tolli segir samt að smám saman 
sé verið að horfast í augu við raun-
veruleikann. „Það er verið að draga 
gluggatjöldin frá þessum glugga og 
við erum farin að horfa á þetta eins 
og þetta er,“ segir hann og segir um 
að ræða valdafíkn. „Eitt prósent 
er heltekið af sjúkdómi sem heitir 
valdfíkn.“

Hér er enginn glæpamaður
Sjálfur á Tolli við fíknisjúkdóm að 
etja og hefur verið í 12 spora sam-
tökum frá 1995. Tolli og félagi hans 
tóku þátt í að byggja upp mjög öfl-
ugt 12 spora starf á Litla-Hrauni. 
„Markmið okkar var að 12 spora 
samtök inni í fangelsinu væru 
sjálfbær. Menn hefðu getuna til 
að hjálpa hver öðrum. Við skipu-
lögðum ráðstefnur inni í fangels-
inu þar sem heimamenn fengu að 
spreyta sig á að leiða þessa fundi. 
Þetta var blómlegt starf sem hefur 
borið árangur. Ef við erum að tala 
um að bjarga mannslífum, þá já, þó 
nokkrum. Það er ekki spurning.“

Tolli heldur áfram og segir að 
við það að starfa innan veggja 
fangelsis hafi augu hans opnast. 
„90% af þeim sem sitja í fangels-
um eru fíklar og fíkn er afleið-
ing. Iðulega afleiðing einhverr-
ar áfallasögu úr bernsku þessara 
manna. Ég hef setið með þeim og 
sagt við þá: Strákar, enginn okkar 
sem hér er inni er glæpamaður. 
Við erum manneskjur. Hins vegar 
eruð þið með merkimiðann glæpa-
menn hérna út af afleiðingu. Sem 
veldur því að þið rekist á við sam-
félagsnormin, fáið dóma og verðið 
að taka út afleiðingu af því sem þið 
eruð að gera. Þú ert manneskja en 
þú þarft að vinna með þetta. Í mjög 
góðu samstarfi við fangelsisyfir-
völd hefur okkur tekist að halda 
þessu gangandi. Ég hef eignast frá-
bæra vini, ég hef fengið að fylgjast 
með mönnum vaxa og dafna og rísa 
í að útskrifast úr háskóla, eignast 
fjölskyldur og börn.“

Tolli talar af mikilli sannfær-
ingu. „Ég hef trú á því að með því 
að vinna svona í bakgarði sam-
félagsins sértu að heila allt sam-
félagið. Við getum öll orðið ókei, 
við getum öll heilað þetta samfé-
lag. Við þurfum bara að fókusera á 
réttu hlutina.“ 

Beittur ofbeldi í æsku 
Talið berst að æsku Tolla. Bræð-
ur hans eru fjórir, Allan, Arthúr, 

Bubbi og Beggi, sem er uppeldis-
bróðir þeirra. „Við ólumst upp í 
þrengslum, maður sér það í dag 
að við vorum fátæk en ég skynj-
aði aldrei skort. Ég á góðar minn-
ingar úr æsku minni en hins vegar 
var alkóhólismi á heimilinu. Pabbi 
var virkur alkóhólisti og mamma 
virkur aðstandandi. Hvort tveggja 
er nógu mikið til þess að gera báða 
foreldrana að ofbeldisfólki þó svo 
að þau hafi reynt eftir bestu getu 
að gefa okkur allt það besta sem 
þau höfðu – þá drifu þau ekki 
lengra. Og mamma sem virk-
ur aðstandandi var stjórnsöm og 
beitti mig andlegu og líkamlegu 
ofbeldi. Sem markeraði mig til lífs-
tíðar. Það er eitt af því sem ég hef 
þurft að vinna að og taka ábyrgð á. 
Bernska mín var samt oft ævintýri 
– það var aldrei leiðinlegt.“

Tolli segir mömmu sína hafa 
verið harða í horn að taka. „Pabbi 
fékk aldrei að drekka heima. Hann 
hvarf stundum, viku, tíu daga eða 
hvað það var. Síðan tók hann út 
þynnkuna heima – þá hélt maður 
sig fjarri.“

Beggi bróðir óslípaði demanturinn
Tolli segir þá bræður vera nána á 
vissan hátt. „En eins og gerist í fjöl-
skyldum þá standa menn saman út 
á við en eru oft einangraðir inn á 
við. Það eru oft tengsla rof. Og það 
er vissulega til staðar. En okkur 
þykir öllum vænt hverjum um 
annan.“

Talið berst að Begga, uppeldis-
bróðurnum. „Mér finnst Beggi 
alltaf vera svolítið óslípaður dem-
antur. Þetta er alveg ótrúlega hæfi-

leikaríkur maður. Í músík og tónlist 
ber hann af. Í innsæi og skilningi 
á tónlist. Þannig finnst mér hann 
oft vera, mér finnst hann oft vera 
meiri tónlistarmaður en Bubbi þó 
að Bubbi sé mikill performari og 
ofboðslegur melódíusmiður.“

Afbrýðisamur út í Bubba
Tolli segir Bubba hafa verið undir 
mikilli pressu sem barn. „Hann 
er lesblindur og svona og þá var 
tekið á því þannig í skólakerfinu 
að þessu var bara hrúgað í tossa-
bekki. Það er bara bein ávísun á 
einelti. Hann var ekki á góðum 
stað. Þá kom móðir mín að máli 
við mig og sagði að ég yrði að taka 
hann að mér. Ég var alltaf afbrýði-
samur út í Bubba því mér fannst 
mamma elska hann meira en mig. 
En ég tók hann að mér, inn í minn 
vinahóp. Síðan koma kaflaskil, 
hann verður unglingur og rífur 
sig lausan frá öllum og verður 
svona „rebel“. Fer að slást og er 
erfiður,“ útskýrir Tolli, sem var 
á þessum tíma að vinna í frysti-
húsi fyrir austan. „Þá er hringt í 
mig og sagt: Heyrðu þú verður að 
taka Bubba. Hann er á leið í fang-
elsi. Ég tók honum auðvitað fagn-
andi, Bubbi er bráðskemmtilegur. 
Hann var orðinn hörkugítarleik-
ari þarna. Og ef Bubbi ætlar sér 
eitthvað þá gerir hann það. Hann 
hefur gert hluti sem enginn annar 

hefur gert, það er engin spurn-
ing.“ 

Orðinn stómamaður
Tolli heldur áfram og segist trúa 
því að allt fari vel. „Ég er orðin ný 
týpa. Ég er orðinn stómamaður. Það 
er frábært. Það hjálpar mér að vera 
í núvitundinni, ég þarf svo sannar-
lega að vera í núvitundinni þegar 
ég er kominn með svona tæknilega 
lausn á líffærum mínum. Það frá-
bæra við þetta er að þetta hindr-
ar mig ekki í neinu þó ég sé svona. 
Ég get alveg farið á Everest. Stóm-
inn er kominn til að vera. Þarna er 
ég. Ég er kominn í hljómsveitina 
Stómabræður,“ segir Tolli og hlær.

Hann heldur áfram og segist 
myndu ljúga ef hann segði að það 
væri ekki erfitt að sætta sig við að 
vera kominn með stóma. „En ég er 
tilbúinn til þess að sætta mig við 
það. Hugsið ykkur hvað er mikið 
annað! Í fyrsta lagi, ég fæ að lifa. 
Í öðru lagi, lifa góðu lífi. Í þriðja 
lagi, það eru engar hindranir. Ég 
segi bara takk, takk fyrir stóma.“ 

Nýjasta bókin öðruvísi
Þrátt fyrir allt sem á undan er 
gengið er Tolli nýbúinn að gefa út 
bókina Icelandic Artscapes. „Þetta 
hefur verið draumur lengi. Okkur 
langaði að búa til hughrif með mál-
verkunum og texta sem ég skrifaði. 
þegar ég var í klaustri.“ 

Þakklátur fyrir tækifæri til að lifa   
Tolli Morthens er nýstiginn upp úr erfiðum veikindum en hann greindist með krabbamein í blöðru sem tók tvö ár að uppgötva. Hann segir stríðs-
stemmingu ríkja á Landspítalanum þar sem við séum smám saman að horfast í augu við raunveruleikann. Hann er kominn með stómapoka sem 
hann viðurkennir að hafi verið erfitt að sætta sig við en hann sé tilbúinn til þess enda gefi það honum tækifæri til að lifa góðu lífi. 

STÓMABRÓÐIR  Tolli er tilbúinn til þess að sætta sig við stómapokann. „Í fyrsta lagi, ég fæ að lifa. Í öðru lagi, lifa góðu lífi. Í 
þriðja lagi, það eru engar hindranir. Ég segi bara takk, takk fyrir stóma.”  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

  Ég var alltaf afbrýði-
samur út í Bubba því mér 

fannst mamma elska hann 
meira en mig. 

Ólöf 
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

Viktoría 
Hermannsdóttir
viktoria@frettabladid.is

Ítarlegra og lengra viðtal við 
Tolla má hlusta á í hlaðvarpinu 

Föstudagsviðtalið á Vísir.is 

visir.is



 

TE-BAR

SAFABARINN OG TE-BARINN ERU Í HEILSUHÚSINU KRINGLUNNI, LÁGMÚLA OG LAUGAVEGI

SAFABAR
Lífrænt ræktað hráefni, fullt af vítamínum!

Nýpressaðir safar
Verð frá 650 kr.

PRÓTEINÞEYTINGAR
Verð frá 770 kr.

Orkuskot
Verð frá 205 kr.

HEITUR TEBOLLI
Verð 199 kr.

KALDIR TE-ÞEYTINGAR
Verð 890 kr.

Velkomin Á barinn!

nýtT

BÆTTU VIÐ 

KÓKOSOLÍU, 

KAKÓSMJÖRI, KANIL 

EÐA LÍFRÆNNI 

VANILLU FYRIR 

MEIRI VIRKNI
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ÁSTAND 
HEIMSINS

OLÍUVINNSLA Í KALIFORNÍU  Dælt er af kappi upp úr óteljandi borholum á olíusvæðinu í Central Valley í Kaliforníu. 
 NORDICPHOTOS/AFP

BEÐIÐ EFTIR BJÖRGUN Á INDLANDI  Þorpsbúar í Amreli í Gujarat-héraði á Indlandi bíða björgunar á húsþökum í mikilli flóðatíð. Hinar árlegu monsúnrigningar standa nú þar yfir. NORDICPHOTOS/AFP

VATN ÚR SJÁLFSÖLUM Í KENÍA  Kona í Naíróbí nær sér í vatn úr einum þeirra 
sjálfsala sem komið hefur verið upp í borginni. Með þessu vonast stjórnvöld til þess 
að bæta hreinlæti í fátækrahverfum borgarinnar, þar sem fólk hefur átt erfitt með 
að ná sér í vatn nema með ærnum tilkostnaði.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

LANDAMÆRAVERÐIR FAGNA  Indverskur og pakistanskur landamæravörður slógu 
á létta strengi þegar efnt var til árvissrar samkomu við helgidóminn Baba Chamliyal 
við landamæralínuna í Ramgarh, um 50 kílómetra frá höfuðstaðnum Jammu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

SITUR VIÐ PÍANÓ Í SUÐUR-KÓREU  Barn nokkurt settist við píanó sem stóð úti á Gwangwhamun-torgi í Seúl, höfuðborg Suður-
Kóreu. NORDICPHOTOS/AFP
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POPP OG COKE
Sígild tvenna sem er alltaf jafn góð
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

A
llar líkur virðast á að ekki komi til með að reyna 
á stöðugleikaskatt þann sem boðaður hefur verið 
á eignir slitabúa föllnu bankanna hér á landi því 
kröfuhafar þeirra hafa fallist á að haga uppgjöri 
þeirra þannig að samrýmist þeim skilyrðum um 

stöðugleika sem stjórnvöld hafa ákveðið. 
Í umfjöllun greiningardeildar Arion banka er bent á að í 

kynningu stjórnvalda á aðgerðunum hafi verið gert ráð fyrir 
að stöðugleikaskattur skilaði 
ríkissjóði 682 til 850 milljörðum 
króna. Bein framlög slitabú-
anna með samningaleið séu 
nokkru lægri, eða nálægt 500 
milljörðum króna. Hvað sem 
verði sé þó mikilvægt að nýta 
svigrúmið til lækkunar skulda 
ríkissjóðs. Ráðstöfun til aukn-

ingar útgjalda hefði þensluhvetjandi áhrif. Um leið er bent á að 
verði nauðasamningar staðfestir komi ekki til með að reyna á 
lög um stöðugleikaskatt og ríkissjóður þar með ekki lagalega 
skuldbundinn til að nota svigrúmið til skuldaniðurgreiðslu.

Óhætt er líklega að henda á lofti vangaveltur greiningardeild-
arinnar og fullyrða jafnvel að skynsamlegt væri að binda í lög að 
fjármagn sem ríkið fær vegna uppgjörsins við slitabúin skuli fara 
í niðurgreiðslu skulda. Bent er á að fyrir ríkissjóð felist ávinning-
urinn fyrst og fremst í lækkun vaxtakostnaðar um tugi milljarða 
á ári. „Fyrir efnahagslífið í heild mun bætt skuldastaða ríkis-
sjóðs koma fram í betra lánshæfismati, lægri vöxtum og vonandi 
stöðugri gjaldmiðli,“ segir í umfjöllun greiningardeildarinnar.

Hvort gjaldmiðillinn verður stöðugri er svo náttúrlega 
undir hælinn lagt. Í grein í nýjasta hefti efnahagsritsins Vís-
bendingar veltir Björn G. Ólafsson stjórnmálahagfræðingur 
því fyrir sér hvað taki við eftir losun hafta. Krónan sé ekki 
traustur miðill og kalli því annaðhvort á stuðning í vaxtastefnu 
Seðlabankans og öðrum markaðsaðgerðum, eða fast gengi með 
myntráði eða inngöngu í stærra myntsvæði. 

Björn bendir á að hér hafi erlent fjármagn ávallt verið aflvaki 
framfara, enda sé mjög erfitt að fjármagna, til dæmis stórfram-
kvæmdir, með innlendum sparnaði eingöngu. Þá gefi aðgengi að 
erlendum fjármálamarkaði kost á mun hagkvæmari verðbréfa-
viðskiptum, til dæmis vegna útgáfu ríkisskuldabréfa, auk þess 
sem viðunandi áhættudreifing sé nánast ómöguleg ef styðjast 
eigi eingöngu við innlendan markað. „Loks eru frjáls viðskipti 
[…] mikilvægur hluti af einstaklingsfrelsi og mannréttindum.“

Björn bendir á að EES-samningurinn sé Íslandi ekki nægileg 
vörn og eigið regluverk landsins til að tempra áhrif fjármagns-
flutninga geti hæglega leitt til einangrunar og skerðingar á 
samkeppnishæfni. „Meðan alþjóðlegt fjármálaregluverk er ekki 
til og í ljósi biturrar reynslu af fjárstraumum og bankastarfsemi 
án virks eftirlits eða öflugra bakhjarla er full aðild að ESB og 
regluverki þess eina leiðin til að tryggja stöðugleika jafnframt því 
að hámarka ávinning af viðskiptafrelsi með eignir og fjársýslu 
yfir landamæri,“ segir hann. Aðrar leiðir eru ótrúverðugar.

Niðurgreiðslu skulda ríkisins þarf að negla niður:

Verkefni þegar 
höftum sleppir

Óli Kristján
Ármannsson

olikr@frettabladid.is

Þessa dagana reyna forystumenn nokkurra 
flokka að telja almenningi trú um að hér á 
landi ríki ójöfnuður og halda því fram að 
ójöfnuður hafi aukist í tíð núverandi ríkis-
stjórnar. Þessar fullyrðingar forystumann-
anna eru rangar. Það rétta er að ójöfnuður 
hefur ekki aukist, hann hefur minnkað í 
stjórnartíð ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs 
Gunnlaugssonar. Einhver vill halda því fram 
að þeir tekjuhærri hafi lækkað í launum og 
því hafi jöfnuður í samfélaginu aukist. En 
það er ekki raunin. Þeir sem hafa lágar 
tekjur og millitekjur hafa hækkað í launum 
og þeir sem hærri hafa tekjurnar hafa stað-
ið í stað. 

Dreifing tekna jafnari en áður
Ofangreindar upplýsingar eru settar fram 
á greinargóðan hátt á heimasíðu Hagstof-
unnar (www.hagstofan.is). Þær koma fram 
í frétt sem birtist þann 5. júní sl. undir yfir-
skriftinni „Dreifing tekna jafnari en áður“. 
Í greininni segir: „Árið 2014 dreifðust tekjur 
á Íslandi jafnar milli fólks en áður hefur 
sést í lífskjararannsókn Hagstofunnar en 
hún var fyrst framkvæmd árið 2004.“ Þar 
kemur einnig fram að árið 2013 hafi Ísland 
verið með næst lægsta Gini- og fimmtunga-
stuðulinn í Evrópu á eftir Noregi. Þessar 
tölur sýna að Noregur er með eilítið meiri 
jöfnuð en Ísland þegar Evrópulönd eru 
skoðuð, en við vermum annað sæti í þessum 

alþjóðlega samanburði. Samanburðurinn er 
frá árinu 2013 og þær tölur sem vitnað er í 
eru þær nýjustu er varða þetta efni.

Ísland kemur best út
Í frétt Hagstofunnar segir jafnframt: „Árið 
2014 voru 11,1% á Íslandi undir lágtekju-
mörkum eða í hættu á félagslegri einangrun 
en það er lægsta hlutfall sem mælst hefur 
í lífskjararannsókninni. Eitt af fimm lykil-
markmiðum 2020 áætlunar ESB er að fækka 
þeim sem falla í þennan hóp en það eru ein-
staklingar sem eru undir lágtekjumörk-
um, búa við verulegan skort á efnislegum 
gæðum eða búa á heimilum þar sem vinnu-
þátttaka er mjög lítil. Árið 2013 var þetta 
hlutfall lægst á Íslandi en næst komu Nor-
egur, Tékkland og Holland.“ Af þessu má sjá 
að í þessum samanburði kemur Ísland best 
út, en Noregur næst best. Ísland og Noregur 
skiptast því á um að verma fyrsta og annað 
sætið í ofangreindum samanburði. 

Við framsóknarmenn erum stoltir af 
þessum árangri. Hann hefur ekki einungis 
náðst vegna góðra ákvarðana sem teknar 
hafa verið á síðustu tveimur árum, heldur 
eiga aðrir flokkar, sem leitt hafa samfélag 
okkar, einnig sinn skerf í honum. Reynum 
að sýna sanngirni í málflutningi. Við getum 
sameiginlega verið stolt af því að búa í landi 
þar sem jöfnuður er með því mesta sem 
þekkist.

Í bestu sætunum
KJARAMÁL

Elsa Lára 
Arnardóttir
þingmaður Fram-
sóknarfl okksins

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins 
með glæsilegt forskot á keppinautana. 
Meðallestur Fréttablaðsins í 
aldurshópnum 25-54 ára er 73%  
á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra 
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið 
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga 
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

HALLDÓR

Skilningsríkur þingmaður
Helgi Hrafn Gunnarsson, þingmaður 
Pírata, segist skilja þá afstöðu Sig-
mundar Davíðs Gunnlaugssonar for-
sætisráðherra að það væri áhyggju-
efni fyrir samfélagið ef Píratar næðu 
áhrifum. Auðvitað er það laukrétt 
hjá þingmanni Pírata. Það er varla 
hægt að segja annað en að formaður 
stjórnmálaflokks í niðursveiflu 
í skoðanakönnunum, sem 
hefur áhyggjur af góðu 
gengi annars stjórn-
málaflokks, sé á tánum. 
Hvort almennir kjós-
endur þurfi að deila 
áhyggjum sínum 
með forsætis-
ráðherra er 
svo allt annað 
mál.

Væntingar
Hið opinbera skipar tugi ef ekki 
hundruð nefnda á hverju einasta ári 
og greiðir nefndarmönnum jafnan 
vel. Niðurstöður nefndanna eru 
auðvitað jafn mismunandi og þær 
eru margar. Í verstu tilfellum eru 
niðurstöðurnar þannig að þeir sem 
kynna sér þær eru engu nær en 
þeir voru fyrir starf viðkomandi 
nefndar. Niðurstöður Rögnu-
nefndarinnar, sem fjalla átti 
um framtíðarflugvallarstæði 
á höfuðborgarsvæðinu, eru 
ekki þannig. Þar eru nokkrir 
fýsilegir möguleikar nefndir 
til sögunnar en 
staðnæmst sér-
staklega við einn 
þeirra, sem ráðlagt 
er að vinna með. 

Það mun svo koma í ljós á næstu 
mánuðum hvað gert verður með 
tillögurnar.

Sjúkraflugið
Í skýrslu Rögnunefndarinnar eru 
nokkuð athyglisverðar upplýsingar 
um sjúkraflug. Þar segir að meðaltími 

allra flutninga frá Reykjavíkur-
flugvelli og á spítala sé um það 

bil 5-6 mínútur. Almennt sé 
ekki ekið með bláum ljósum 
frá flugvelli á spítala. Í ljósi 
þess að almennt er ekki ekið í 
forgangsakstri frá flugvellinum 

er spurning hvort það skipti máli 
þótt ferðatími geti aukist um 

7,5 til 11,5 mínútur, fari 
svo að völlurinn verði 
fluttur í Hvassahraun. 
 jonhakon@frettabladid.is
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Röðin fyrir utan sædýrasafnið 
í London var löng, sólin heit og 
annað hvert barn var vælandi – 
þar á meðal mitt. Ég var löður-
sveitt og að fá hausverk. Allt 
var sem sé eins og það átti að 
vera. Því það að vera foreldri 
er píslar ganga. Þegar maður 
eignaðist afkvæmi var lífið ekki 
lengur manns eigið heldur átti 
maður að fórna sér fyrir börnin. 
Það var mér allavega sagt.

Ég hafði ekki gert mikið af 
því. Að fórna mér. Undanfarnar 
helgar hafði ég að mestu gert 
það sem mig langaði til. Ég hafði 
bundið barnið í kerruna og farið 
á sýningu um múmíur í British 
Museum. Ég hafði keypt mér 
frið með því að henda í það kassa 
af hunangs-Cheeriosi. Ég hafði 
heimsótt National Gallery til 
að skoða myndir eftir Rubens. 
Þegar þöggunarmáttur sykurs-
ins í Cheeriosinu rann sitt skeið 
dró ég upp iPadinn og kveikti á 
bíómyndinni Frozen sem barnið 
horfði á frá upphafi til enda í 
kerrunni, gestum safnsins ýmist 
til furðu, mæðu eða hryllings.

En það var komið að skulda-
dögum. Komið var að mér að 

þjást. Nú skyldi barninu skemmt.
Sædýrasafnið varð fyrir val-

inu.

Aðgerðir gegn Íslandi
Hvalveiðivertíðin er nú að hefjast 
hér á landi. Sjávarútvegsráðherra 
ákvað í lok síðasta árs að heimila 
meðal annars veiðar á 154 lang-
reyðum á vertíðinni í sumar.

Langreyðurin er á lista Alþjóð-
legu náttúruverndarsamtak-
anna (IUCN) yfir dýr í útrým-
ingarhættu. Það kemur því fáum 
á óvart að í síðustu viku hafi 
rúmlega tuttugu umhverfis- og 
dýraverndunarsamtök tekið sig 
saman og hvatt Barack Obama 
Bandaríkjaforseta til að grípa til 
aðgerða gegn Íslandi vegna hval-
veiða.

Kássa úr dalmatíuhundum
Játning: Mér líkar ekki við dýr. 
Ég er hrædd við hunda. Ég sé 
ekkert krúttlegt við katta-vídjó 
á YouTube. Ég horfi á teikni-
myndina Bamba og mig langar í 
dádýra steik. Ég hef almennt illan 
bifur á dýrum nema þau hvíli 
matbúin á diski.

Við dóttirin höfðum ekki fyrr 
gengið inn á sædýrasafnið í 
London en í ljós kom að afstaðan 
er arfgeng.

„Ó, sjáðu krúttlega fiskinn,“ 
gólaði ég af uppgerðarákafa og 
benti á skötu sem svamlaði um í 
baðkari úr gleri.

Stelpan fölnaði upp. Svo byrj-
aði hún að öskra. Ekki skæla. 

Öskra. Múmíurnar í British 
Museum hafði hún virt fyrir sér 
af tómlæti. Biblíumyndir Rubens 
þar sem englar hrynja af himn-
um og grillast í logum helvítis 
vöktu engin viðbrögð. En skata. 
Það var eins og sjálfur skratt-
inn væri mættur. Ekki einu sinni 
litskrúðugu skrautfiskarnir í 
búrinu sem kallaðist „Finding 
Nemo“ hlutu náð fyrir augum 
dótturinnar. Við hlupum fram hjá 
hákörlunum og beint út.

Það er því þrátt fyrir erfða-
fræðilega andúð á dýrum og 
mikið viðnámsþrek gegn mann-
gervingum Walt Disney-sam-
steypunnar – ég myndi búa til 
sushi úr Nemo, canard à l’orange 
úr Andrési önd og kássu úr dalm-
atíuhundunum – sem ég spyr 
eftirfarandi spurningar: Hvers 
vegna í ósköpunum stundum við 
Íslendingar hvalveiðar?

Hvalveiðar og lambakjötið
Það er alveg ljóst að hvalveiðar 
gera ímynd Íslands á alþjóðavett-
vangi almennt engan greiða. En 
beinir viðskiptahagsmunir eru 
einnig í húfi. Hvalveiðar geta 
skaðað ferðaþjónustuna. For-
svarsmenn hvalaskoðunarfyrir-
tækja hafa til að mynda kvartað 
undan hrefnuveiðum á Faxaflóa. 
Hvalveiðar geta jafnframt bitnað 
á matvælaútflutningi. Dýra-
verndunarsamtök kalla í auknum 
mæli eftir því að kaupmenn og 
neytendur sniðgangi íslenskar 
fiskafurðir sem fluttar eru út af 

fyrirtækjum sem tengjast hval-
veiðum. Einnig hafa verið leiddar 
að því líkur að samdráttur á sölu 
íslensks lambakjöts í Bandaríkj-
unum tengist hvalveiðum.

Hvalveiðar ógna auk þess 
stöðu Íslands í samfélagi þjóða. 
Fyrir ári var Íslendingum til að 
mynda sérstaklega ekki boðið að 
taka þátt í stórri hafráðstefnu 
sem utanríkisráðuneyti Banda-
ríkjanna stóð fyrir. Ástæðan 
var hvalveiðar. Og nú er þrýst á 
Bandaríkjaforseta um harðari 
refsiaðgerðir gegn Íslendingum.

Gáfnafar og tilfinninganæmi
Þegar ég braust út úr sædýra-
safninu í London með barnið org-
andi í fanginu þröngvaði starfs-
maður upp á mig bæklingi um 
skuggahliðar hvalveiða.

Við Íslendingar virðumst ekki 
gefa mikið fyrir tilfinninga-
þrungin dýraverndunarsjónar-
mið þegar kemur að hvalveið-
um. Meint gáfnafar skepnunnar 
og tilfinninganæmi vegur lítið. 
Yfirlýsingar um að margar 
hvalategundir, þar á meðal lang-
reyður, séu í útrýmingarhættu 
virðast heldur ekki fá á okkur. 

Sjálf hef ég jafnlitlar taugar 
til hvala og Kristján Lofts-
son forstjóri Hvals hf. Ég hefði 
borðað Keikó heitinn ef hann 
hefði verið framreiddur með 
góðri bearnaise-sósu. En meira 
að segja við Kristján getum ekki 
hunsað ein rök gegn hvalveiðum.

Fjárhagslegur ávinningur 

þess að stunda hvalveiðar hefur 
af mörgum verið dreginn í efa. 
Ef við horfum á hvalveiðar ein-
göngu út frá praktískum sjón-
armiðum er mergurinn máls-
ins þessi: Er hagnaður hvalveiða 
nógu mikill til að það borgi sig 
að stunda þær í óþökk svo gott 
sem allra þjóða heims? Ef hval-
veiðar leiða af sér viðskipta-
þvinganir og refsiaðgerðir á 
borð við þær að fá ekki að taka 
þátt í alþjóðlegum samkund-
um sem varða sjávarútveginn, 
undirstöðuatvinnugrein lands-
ins, erum við ekki að fórna meiri 
hagsmunum fyrir minni með því 
að halda veiðunum áfram?

Er ekki tími til kominn að við 
hættum þessari dellu sem hval-
veiðar eru?

Keikó í bearnaise-sósu
Það er því þrátt fyrir 
erfðafræðilega andúð 

á dýrum og mikið viðnáms-
þrek gegn manngervingum 
Walt Disney-samsteypunnar 
– ég myndi búa til sushi úr 
Nemo, Canard à l’Orange 
úr Andrési önd og kássu úr 
dalmatíuhundunum–  sem ég 
spyr eftirfarandi spurningar: 
Hvers vegna í ósköpunum 
stundum við Íslendingar 
hvalveiðar?

Í DAG 
Sif 
Sigmarsdóttir
rithöfundur

Hjólreiðakempurnar í Eldfljótir með Ergo höfðu sigur í A flokki liða í WOW Cyclothon 
2015. Við óskum bæði þeim og öllum hinum þátttakendunum til hamingju með  
þrautsegju og glæsilega frammistöðu í þessari erfiðu keppni.
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Liggurðu á skoðunum þínum? Það er algjör óþarfi . Sendu greinina þína á greinar@visir.is 
og við komum henni á framfæri hið snarasta.
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Óli Grétar Blöndal Sveins-
son, framkvæmdastjóri 
þróunarsviðs L ands-
virkjunar, ritar nýverið 
grein undir yfirskriftinni 
„Sæstrengur þyrfti ekki 
að kalla á stórfelldar virkj-
anir“. Þar nefnir hann að 
Norðmenn hafi lagt raf-
orkusæstrengi undanfar-
in ár án þess að til nýrra 
stórfelldara virkjanafram-
kvæmda þyrfti að koma. 
Óli Grétar reynir svo að 
heimfæra þessa staðreynd yfir á 
íslenskar aðstæður. 

Rangur samanburður
Hér stendur hnífurinn í kúnni því 
að samanburðurinn við Norðmenn 
er algerlega óraunhæfur. Auðvitað 
hafa Norðmenn ekki þurft að leggja 

út í nýjar virkjanafram-
kvæmdir vegna raforkusæ-
strengja. Í fyrsta lagi er 
norska raforkukerfið átta 
sinnum stærra en það 
íslenska og orkubúskapur 
Norðmanna er byggður upp 
í kringum allt aðra álags-
punkta. Orkusala til iðn-
fyrirtækja er hlutfallslega 
mun minni en hér á landi. 
Framboð á orku í Noregi 
miðast við hámarksálag 
í mestu kuldaköstum því 

að megnið af húsnæði þar í landi 
er rafhitað. Meirihluta árs er því 
mikil framleiðslugeta í norska 
raforkukerfinu, sem ekki er þörf 
fyrir í landinu, og að sumarlagi er 
umframaflið í kerfinu t.d. um 70%. 
Þetta umframafl nýta Norðmenn 
m.a. til orkusölu í gegnum Nor-

Ned-sæstrenginn til Hollands. 
Á Íslandi er nýtingarhlutfall raf-

orku miklu betra. Iðnfyrirtæki nota 
nærri 80% af orku Landsvirkjunar 
en almenningur og smærri fyrir-
tæki nota um 20%. Nýtingarhlutfall 
stóriðju á Íslandi er nærri 100% og 
því má segja að um 80% þeirrar 
raforku sem framleidd er á Íslandi 
séu fullnýtt 24 klukkustundir á 
sólarhring, alla daga ársins. Þetta 
þýðir að munurinn hér á landi á 
milli meðalálags og topp álags 
er mjög lítill en í Noregi er hann 
miklu meiri. Norðmenn hafa þar 
af leiðandi mikla umfram raforku 
en Íslendingar ekki. Aðstæður á 
Íslandi eru því á engan hátt sam-
bærilegar við þær norsku.

Í öðru lagi eiga Norðmenn raf-
orkusæstrengina sjálfir, verð á 
orkunni í gegnum strengina er 

samkeppnishæft á evrópskum 
markaði og skilar hagnaði. Veru-
legur hluti þess hagnaðar er reynd-
ar til kominn vegna þess að norsk-
ur almenningur hefur þurft að 
greiða hærra raforkuverð eftir til-
komu sæstrengjanna. Sæstrengur 
frá Íslandi til Bretlands yrði hins 
vegar í eigu erlendra vogunar-
sjóða og orkan frá Íslandi yrði 
aldrei samkeppnishæf vegna mik-
ils flutningskostnaðar og lækkandi 
orkuverðs á evrópska markaðnum. 
Bresk stjórnvöld yrðu þess vegna 
að niðurgreiða rafmagnið og til 
þess að það væri löglegt, yrði orkan 
að koma frá nýjum virkjunum. Þær 
virkjanir yrðu af stærðargráðunni 
ein til tvær Kárahnjúkavirkjan-
ir, að teknu tilliti til orkutaps við 
flutning sem næmi allri orkufram-
leiðslu Búðarhálsvirkjunar. 

Forsvarsmenn Landsvirkjunar 
hafa undanfarið haldið því fram 
að skortur sé á orku í landinu og 
nýlega var sú staðhæfing notuð 
sem rök fyrir hækkun orkuverðs til 
Ölgerðarinnar og fleiri fyrirtækja. 
Það verður að teljast mótsagnar-
kennt að halda því fram einn dag-
inn að orku skorti í landinu en full-
yrða svo næsta dag að til sé næg 
orka fyrir sæstreng sem sæi tveim-
ur milljónum breskra heimila fyrir 
rafmagni. Greinarhöfundur gefur 
sterklega til kynna að ná megi betri 
nýtingu út úr íslenska raforkukerf-
inu. Það er fagnaðarefni ef svo er. 
En væri þá ekki forgangsverkefni 
að svara innlendri eftirspurn og 
koma þeirri orku sem fyrst í verð-
mætaskapandi vinnu hér á landi, í 
stað þess að eyða orkunni í drauma 
um ósjálfbæra útrás? 

Dagdraumar um sæstreng til Bretlands

Nú er þjóðhátíðardagur 
okkar Íslendinga nýlega 
liðinn og sumarfrí á næsta 
leiti hjá flestum. Eflaust er 
það gleðiefni fyrir marga 
sem hlakka til þess að fá frí 
einn dag inni í miðri vinnu-
viku eða í nokkra daga á 
sumri. En það á ekki við um 
mig því ég hef ekki enn þá 
fengið sumarvinnu.

Ég hef verið að sækja um 
sumarvinnu eins og margir 
háskólanemendur. Sendi atvinnu-
umsókn til u.þ.b. 30 stofnana og 
fyrirtækja þar sem boðið var upp á 
atvinnuúrræði fyrir háskólanema.

Þau fyrirtæki sem svöruðu mér 
til baka tilkynntu öll að því miður 
væri ekki hægt að bjóða mér upp á 
vinnu vegna þess að aðgengi að við-
komandi stofnun/fyrirtæki væri 
ekki í lagi fyrir hjólastólanotendur.

Staðreyndin er nefnilega sú að ég 
nota hjólastól en það sem ég hef með 
mér er að ég er 23 ára gömul stúlka 
og stunda stunda nám í sálfræði-
deild Háskóla Íslands og æfi sund 
þrisvar í viku, þar sem ég syndi 
allt að 3,5 til 4 km á æfingu. Bý á 
stúdentagarði og nýt þess að vera 
sjálfstæð með jafningjum mínum í 
háskólanum. Ég er með bílpróf og 
fer allra minna ferða sjálf bæði með 
og án aðstoðar. Ég er vel ritfær og 

kann vel á tölvu, blogga á 
fésinu og vil vera baráttu-
kona fyrir réttindum þeirra 

sem eiga undir högg að sækja, já, að 
ógleymdu því að ég notast við hjóla-
stól.

Ég velti því fyrir mér í tengslum 
við  atvinnuleit mína hvort styrk-
leikar mínir hafi verið skoðaðir af 
atvinnurekandanum eins og þeir 
koma fram í ferilskrá minni, og af 
hverju held ég að svo sé, jú vegna 
þess að þau fyrirtæki sem ekki 
svöruðu mér til baka gátu hugsan-
lega ekki borið við lélegu hjólastóla-
aðgengi og ákváðu að þegja þunnu 
hljóði.

Getur verið að ég hafi fengið 
strax stóran mínus í huga atvinnu-
rekandans vegna þess að ég notast 
við hjólastól? Ég veit að þessi við-
horf eru til alltof víða í samfélaginu. 

Spurningin er þessi: Vill mig ein-
hver í vinnu, vill einhver nýta hæfi-
leika mína og getu til góðra verka?

Virkjum hæfi leikana?

Undanfarna mánuði hafa 
birst fréttir um minnkandi 
samkeppni á bankamark-
aði. Ekki er langt síðan 
Landsbankinn yfirtók 
Sparisjóð Vestmannaeyja. 
Þá yfirtöku bar brátt að, 
þannig að mögulegum 
öðrum kaupendum gafst 
ekki nægur tími til að 
leggja fram tilboð. Styttra 
er síðan fréttir bárust um 
að Afl sparisjóður hefði 
verið sameinaður Arion 
banka, en sparisjóður-
inn hafði verið í söluferli. 
Nýlega bárust fréttir af því að 
Landsbankinn hyggst kaupa Spari-
sjóð Norðlendinga.

Allar þessar fréttir bera með sér 
að stærri bankar eru að taka yfir 
minni fjármálastofnanir. Það er 
ekki gott fyrir samkeppni og neyt-
endur. Færri leikendur á markaði 
þýðir enn meiri fákeppni og ein-
sleitari markað. Fyrir neytend-
ur skiptir miklu máli að hafa fjöl-
breytt val. Með þessari þróun er 
verið að vinna gegn markmiðum 
samkeppnislaga og minnka val 
neytenda. Þetta mun án efa leiða til 

hærra verðs fyrir banka-
þjónustu. Að auki óttast ég 
að þetta muni leiða til verri 
þjónustu við neytendur, 
en allir þessir sparisjóð-
ir hafa sinnt bankaþjón-
ustu í fámennari byggðum 
og verið þessum byggðum 
traustir bakhjarlar. Ekki 
er langt síðan Landsbank-
inn lagði niður útibú vítt og 
breitt um landið.

Enn verri fréttir bárust 
um daginn þegar þingmað-
ur Framsóknarflokksins 
lagðist gegn því á opin-

berum vettvangi að Íslandsbanki 
yrði seldur til erlendra aðila. Aðal-
rök hans voru þau að vont væri að 
selja erlendum aðilum bankann 
því þá þarf að greiða þeim arð í 
erlendum gjaldeyri. Þingmaður-
inn horfir fram hjá því að svo virð-
ist sem miklu meira fé fáist fyrir 
bankann ef hann verður seldur 
erlendum aðilum en innlendum. 
Að auki hefur íslenska bankakerfið 
verið lokað erlendum aðilum síðan 
Íslandsbanki fyrri var og hét á 
tímabilinu 1904-1930. Þessi skoð-
un þingmannsins er ekki íslensk-

um neytendum í hag sem tapa enn 
meira á því að hafa lokað banka-
kerfi. Samkeppni á bankamarkaði 
með erlendum banka er góð bæði 
fyrir neytendur og fyrirtækin í 
landinu. 

Það er reyndar með ólíkind-
um að heyra svona raddir um að 
loka ákveðnum geira fyrir fjár-
festingu erlendra aðila árið 2015 
þegar Ísland er aðili að EES-svæð-
inu sem beinlínis bannar hindran-
ir af þessu tagi. Að auki eru mörg 
fyrir tæki sem starfa á Íslandi í 
eigu erlendra aðila, t.d. öll álverin. 
Að auki má benda á að á hverjum 
degi eru margir aðilar að reyna að 
fá erlenda fjárfestingu inn í landið. 
Málflutningur af þessu tagi hjálpar 
þeim aðilum ekki.

Að ofan hef ég nefnt þrjú dæmi 
um ásetning stærri banka að draga 
úr samkeppni á bankamarkaði á 
Íslandi. Að auki hef ég nefnt skoðun 
þingmanns sem er á móti erlendri 
samkeppni á bankamarkaði. Hvor-
ugt er  gott fyrir neytendur. Ég vil 
hvetja samkeppnis- og fjármála-
yfirvöld til að gera allt sem í þeirra 
valdi stendur til að koma í veg fyrir 
þessar sameiningar.

Minni samkeppni 
í bankastarfsemi á Íslandi?

Krabbameinsfélagið vill 
koma á framfæri athuga-
semd við frétt sem birtist 
á RÚV 22. júní um að rauð-
vín geti verið grennandi. 
Í fréttinni kemur fram 
að efnið resveratról geti 
breytt fitu í „góða fitu“ 
sem brennir kaloríum og 
á þann hátt verið grenn-
andi. Þetta kemur einnig 
fram á vef The Independ-
ent. Með fréttinni er verið 
að vísa í rannsókn sem var 
birt í International Journal 
of Obesity.

Mjög varasamt er að tengja 
rauðvínsdrykkju við niðurstöður 
rannsóknarinnar sem vitnað er í. 
Höfundar rannsóknarinnar álykta 
að neysla á ávöxtum og berjum 
geti haft grennandi áhrif en minn-
ast ekki á rauðvín í þessu sam-
hengi. Þvert á móti benda þeir á að 
resveratról síist burt í vinnsluferli 
á rauðvíni. Því finnst til dæmis 
mun minna af resver atróli í rauð-
víni en vínberjum. 

Resveratról hefur talsvert verið 
rannsakað hjá mönnum. Þó svo að 
mýs virðist geta nýtt sér resver-
atról til að grennast þá á það sama 
ekki við um menn. Líkaminn 
breytir því að mestu leyti áður 
en það berst í blóðrásina og getur 
ekki nýtt sér það óbreytt nema að 
mjög litlu magni. Því eru engar 

vísbendingar um að mað-
urinn geti nýtt sér þetta 
virka efni til fitubrennslu 
á sama hátt og mýs.  

Þannig er ekkert sem 
styður það að aukin rauð-

vínsdrykkja geti gagnast í þeim 
tilgangi að grenna sig. Auk þess 
sem rauðvín er mjög hitaeininga-
ríkt, sem getur stuðlað að þyngdar-
aukningu, inniheldur það krabba-
meinsvaldandi efni. Allt áfengi, 
þar á meðal rauðvín, er áhættu-
þáttur fyrir krabbamein í höfði 
og hálsi, vélinda, lifur, brjóstum 
og ristli. 

Flestir ávextir innihalda pólý-
fenól sem er samheiti yfir resver-
atról og önnur efni sem hafa svipaða 
virkni. Því er hægt að fá ríkulegt 
magn af slíkum efnum með því að 
borða vel af ávöxtum og grænmeti. 
Þar að auki innihalda vínber, blá-
ber og hindber mun meira magn af 
resveratróli en rauðvín. Það er því 
ekkert sem styður það að rauðvín 
geti haft grennandi áhrif. 

Rauðvín er ekki 
grennandi

HEILBRIGÐIS-
MÁL

Lára G. 
Sigurðardóttir
læknir og fræðslu-
stjóri Krabbameins-
félagsins

➜ Þannig er ekk-
ert sem styður það 
að aukin rauðvíns-
drykkja geti gagnast 
í þeim tilgangi að 
grenna sig.

SAMFÉLAG

Anna Kristín 
Jensdóttir
atvinnuleitandi

➜ Getur verið að 
ég hafi  fengið strax 
stóran mínus í huga 
atvinnurekandans 
vegna þess að ég 
notast við hjólastól?

FJÁRMÁL

Gunnar 
Alexander 
Ólafsson
hagfræðingur, situr 
í stjórn Neytenda-
samtakanna

ORKUMÁL

Þorsteinn 
Þorsteinsson
rekstrarhagfræð-
ingur (M.Sc.)

Styður þig í hreyfingu
Mikið úrval af stuðningshlífum frá Sporlastic.  

Vandaðar vörur á góðu verði.  

Komdu og skoðaðu úrvalið 
- við tökum vel á móti þér og finnum réttu lausnina fyrir þig.
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Komið í verslun okkar að Síðumúla 16. Opið mán - fös 8.30 - 17.00

Hnéhlíf Bakbelti



SRI LANKA
PARADÍSAREYJAN

3. - 16. NÓVEMBER

Verð kr. 549.900.-

Innifalið í verði: Hálft fæði, flug, hótel, skattar, íslenskur fararstjóri og allar ferðir.

Hrífandi náttúra, einstök menning og fjölbreytt dýralíf sem 
eiga varla sinn líkan, ævintýraleg upplifun í einstöku umhverfi. 
Við kynnumst framandi og heillandi heimi sem tekur á móti 
ferðalöngum með opnum örmum.
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Elskulegur eiginmaður minn, elsku pabbi 
okkar, tengdapabbi, afi og langafi,

KRISTJÁN K. HALL
Vogatungu 31a, Kópavogi,

lést á Landspítalanum þann 16. júní 
síðastliðinn. Útförin hefur farið fram í kyrrþey. 
Hjartans þakkir færum við Sigrúnu Reykdal 
lækni og öllu starfsfólki deildar 11G.

Edda Konráðsdóttir
Íris Hall
Arnar Hall
Þyri Hall Eyþór Gunnarsson
Konráð Hall Rakel Jóhannsdóttir
Kristján Hall Karen Edda Bergmann Benediktsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Innilegar þakkir færum við öllum  
þeim sem sýndu okkur samúð og hlýhug  

vegna andláts og útfarar elskulegrar móður 
okkar, tengdamóður, ömmu, langömmu og 

langalangömmu, 

SIGRÍÐAR GÍSLADÓTTUR

Gísli Jón Júlíusson Valgerður Valgarðsdóttir
Herdís María Júlíusdóttir Egill Jónsson
ömmu- og langömmubörn.

MERKISATBURÐIR
1823 Kötlugos hófst með stórhlaupi úr Mýrdalsjökli, sem 
skemmdi jarðir bæði í Mýrdal og Álftaveri.
1900 Eyfirðingar héldu aldamótasamkomu á Oddeyri og komu á 
þriðja þúsund manns.
1905 Fyrsta loftskeyti barst frá útlöndum til Íslands. Þetta var 
Marconi-skeyti frá Englandi og var tekið á móti því í loftskeyta-
stöð við Rauðará í Reykjavík.
1921 Kristján X., konungur Íslands og Danmerkur, kom í heim-
sókn til landsins.
1928 Boranir hófust eftir heitu vatni í Laugardal í Reykjavík.
1930 Alþingishátíðin var sett á Þingvöllum. Þangað komu um 
þrjátíu þúsund manns. Hátíðin stóð í þrjá daga.
1949 Búð Þuríðar formanns var tekin í notkun á Stokkseyri í 
minningu Þuríðar. Hún hóf sjósókn 11 ára gömul og var formað-
ur í áratugi.
1953 Kristján L. Möller, íslenskur stjórnmálamaður, fæðist.
1956 Chris Isaak, bandarískur tónlistarmaður, fæðist.
1960 Madagaskar fékk sjálfstæði frá Frakklandi.
1972 Margot Fonteyn, breskur listdansari, kom til Íslands og 
hélt sýningu í Þjóðleikhúsinu og fékk mjög góða dóma.
1973 Heimaeyjargosið í Vestmannaeyjum hætti að bæra á sér 
eftir rúma fimm mánuði.
1979 Járnblendiverksmiðjan á Grundartanga hóf starfsemi sína.

1992 Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins framleiddi síðustu 
brennivínsflöskuna og afhenti hana Þjóðminjasafninu til 
varðveislu. Fyrsta flaskan var framleidd 1935 og er einnig 
varðveitt í safninu.

2004 Ólafur Ragnar Grímsson var endurkjörinn forseti 
Íslands.
2005 Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, endurvígði 
minnisvarða um landnám Íslendinga í Spanish Fork.

Á þessum degi árið 1976 var CN-turninn 
í Toronto opnaður almenningi. Turninn 
var þá hæsta frístandandi bygging í 
heimi eða 553 metrar á hæð. Turninn var 
byggður af einkafyrirtækinu Canadian 
National Railway Company en árið 1995 
var eignarhald á honum fært yfir til 
kanadíska ríkisins. Byrjað var að reisa 
þennan flotta turn árið 1973 og komu 
fleiri en 1.500 verkamenn að byggingu 
hans. 

Byggingin sjálf var að mestu tilbúin 
árið 1974 en framkvæmdum við loftnetið 
sem stendur á toppnum lauk í apríl árið 
1975. Loftnetið, sem er einkar vígalegt, er 

meginástæða þess að turninn var reistur. 
Eitthvað var þó gert svo að mannfólkið 

gæti notið þessarar fögru byggingar, fyrir 
utan það að horfa á hana, því í 447 metra 
hæð var byggður útsýnisbelgur sem fólk 
getur heimsótt í lyftum. Einnig er hægt 
að nema staðar í 351 metra hæð en þar 
getur fólk snætt á veitingastað með snún-
ingsgólfi, líkt og við Íslendingar þekkjum 
vel í Perlunni í Öskjuhlíð. 

Mikill fjöldi ferðamanna fer upp í 
turninn og skoðar á hverju ári og er hann 
talinn vera eitt helsta kennileiti Toronto-
borgar. 

ÞETTA GERÐIST 26. JÚNÍ 1976

CN-turninn opnaður almenningi

Óhætt er að segja að málaði götuhlutinn af Laugavegi hafi 
slegið í gegn síðastliðið sumar og á nú að endurtaka leik-
inn og mála þann hluta Laugavegar sem er nú göngugata. 
Laugavegurinn verður málaður frá horni Vatnsstígs að 
gatnamótum Ingólfsstrætis og hefst vinnan klukkan 11.00 
í dag.

„Við erum mjög spennt því þetta var svo gaman í fyrra, 
það var líka svo mikil ánægja með þetta,“ segir Hildur 
Gunnlaugsdóttir, verkefnisstjóri borgarhönnunar, alsæl 
með verkefnið, sem er hluti af verkefni Reykjavíkurborg-
ar sem kallast Sumargötur.

Verkefnið Sumargötur gengur út á að breyta sumum 
götum í Reykjavík í göngugötu á sumrin, aðallega er þetta 
gert til að búa til rými fyrir gangandi vegfarendur og að 
gera götur sumarlegri. „Til dæmis að bjóða upp á pop-
up-jógaviðburði og tónlistarviðburði á sumargötunum í 
sumar.“ 

Rekstraraðilar og verslunar- og veitingamenn eru hvatt-
ir til þess að nota sumargöturnar og hafa þar viðburði. 

„Við málum ákveðin munstur sem búið er að hanna og 
svo er einnig búið að ákveða liti og þeir verða mismunandi 
eftir því hvar maður er staðsettur. Þetta er alveg öruggt 
þó maður sé ekkert frábær málari því það er búið að teipa 
sniðið og velja lit fyrir mann, þannig að það er erfitt að 
klúðra þessu,“ segir Hildur og hlær.

Fjöldi fólks tók þátt í verkefninu í fyrra og gerir Hildur 
ráð fyrir hörkumætingu í dag. „Í fyrra tók fjöldi fólks 
þátt, fólk sem sá þetta í fjölmiðlum og svo líka fólk sem 
var bara að rölta á Laugaveginum. Það var líka mikið af 
túristum sem var skemmtilegt. Það er ekki verra að það 
eigi að vera besta veður sumarsins í dag,“ segir Hildur.

Hún hvetur jafnframt alla sem hafa getu og áhuga til 
þess að slást í hópinn og mála en mælir með að fólk komi 
sjálft með pensla og rúllur þó svo að aukapenslar og rúllur 
verði á staðnum. 

„Við byrjum klukkan 11.00 en ég veit ekki alveg hve-
nær við klárum, það fer eftir því hvernig þetta gengur og 
hversu margir taka þátt í þessu.“

Liturinn á götunni fær að vera þar fram á haust. „Litur-
inn er þrifinn af götunni um haustið þegar hún hættir að 
vera sumargata en hún fær að ljóma og gleðja þangað til,“ 
bætir Hildur við létt í lundu.  gunnarleo@frettabladid.is

Mála bæinn rauðan 
í bókstafl egri merkingu
Sá hluti Laugavegar sem er nú göngugata verður málaður í dag. Fólk er hvatt til að mæta með 
pensla og rúllur og hjálpa til við að mála. Viðburðurinn er hluti af verkefninu Sumargötur.

MIKIL GLEÐI  fjöldi fólks lagði leið sína á Laugaveginn í fyrra og er Hildur staðráðin í að mætingin verði góð í ár, enda frábært veður í dag.

LITRÍK GATA  Ætlar þú að mála bæinn rauðan í dag?



Hjónin Steingrímur Sigurgeirsson 
og María Guðmundsdóttir reka 
saman vefinn Vínótek.is, alhliða 

upplýsingavef um mat og vín og hafa 
gert síðan 2009. „Ég var búinn að skrifa 
lengi um mat og vín í dagblöð og tímarit 
og hafði lengi langað til að safna þessu 
efni saman með markvissari hætti,“ 
segir Steingrímur og bætir við: „Sú hug-
mynd að setja þetta á netið og koma 
upp vefmiðli um mat og vín var búin að 
blunda í okkur í einhvern tíma og við 
ákváðum að láta verða af þessu vorið 
2009.“ 

Þau sjá tvö um vefinn. „María sér um 
eftirrétti og kökur og þess háttar en 
ég ber hitann og þungann af matar- og 
vínumfjöllun. Ég hef mjög gaman af því 
að prófa mig áfram með nýja rétti og 

er alltaf á höttunum eftir nýjum upp-
skriftum og spennandi hráefnum.“ Hann 
neitar því ekki að prófa stundum upp-
skriftir á gestum. „En það er ekki mikið 
kvartað. Að minnsta kosti ekki við mig. 
Það eru helst börnin sem biðja stund-
um um að fá „venjulegan mat“.“ Stein-
grímur segist reyna að grilla nánast allt 
árið þótt það sé mest yfir sumarið. „Á 
sumrin er maður mest að leika sér með 
margvíslegar grilluppskriftir, léttari sal-
öt og svo framvegis. Þá horfir maður út 
um allan heiminn og skoðar grillmenn-
ingu í bandarískri matargerð og suður-
amerískri og svo eiga asísku kryddin 
oft frábærlega við grillaðan mat. Eins 
og í uppskriftinni sem ég ætla að gefa 
ykkur hér.“ Fleiri uppskriftir má finna á 
vinotek.is.

ASÍSKU KRYDDIN 
GÓÐ MEÐ GRILLMAT
MATGÆÐINGAR  María og Steingrímur á Vínóteki prófa nýjar uppskriftir 
gjarna á gestum sínum. Á sumrin eru það grillréttir sem eru oftast á borðum. 

GRILLA ALLT ÁRIÐ Á sumrin prófa þau María og Steingrímur framandi uppskriftir á grillinu.

NAAN-BRAUÐ 
ÓMISSANDI Brauð er 
gott á grillið og naan 
jafnvel enn betra.

UNGA FÓLKIÐ OG LISTIN
Listahátíð fyrir ungt fólk fer fram á Ísafirði 
um helgina. Margt verður til gamans gert en 
stór hópur ungs fólks hefur komið að 
skipulagi hátíðarinnar.
Síða 2

Skoðið

Laugavegi 63 • S: 551 4422

laxdal.is/
yfirhafnir

Vertu vinur á 
Facebook

laxdal.is/

GERRY WEBER –TAIFUN

AFSLÁTTUR

SUMARSALAN HAFIN  
20% - 30% 

Meðferð við háræðasliti - Tilboð

Ármúla 21, 2. hæð • S. 893 0098 • snyrtistofanhafblik@gmail.com

Snyrtistofan Hafblik

10% afsláttur af 2 × 30 mín.meðferð
15% afsláttur af 3 x 30 mín.meðferð
20% afsláttur af 4 x 30 mín.meðferð

Miðast við samfelldan meðferðartíma.

Hljóðbylgjumeðferð
Fjarlægir háræðaslit í andliti, 
háræða stjörnur, blóðblöðrur og 
skemmdir í húð eftir rósroða.

Hversu margar meðferðir þarf?
Algengt er 2-4 skipti, en misjafnt er 
hversu margar meðferðir þarf til að 
fjarlægja háræðaslit endanlega. 

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is
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TIKKA MASALA Á GRILLIÐ OG 
HVÍTLAUKSSMJÖRS-NAAN
Við mælum með því að nota 
kjúklingalæri, með beini eða úr-
beinuð. Athuga bara að það þarf 
að grilla þau með beini aðeins 
lengur á óbeinum hita til að elda 
þau í gegn. En hvort sem þið 
notið læri á beini eða úrbeinuð 
þarf að byrja á því að marinera 
kjúklinginn og það sem fer í mar-
ineringuna er:

1 dós grísk jógúrt
2 msk. Garam Masala
1 msk. rifið engifer
1 lúka ferskt kóríander, mjög fínt 
saxað
1 rauður chili, mjög fínt saxaður, 
eða 1/2 tsk. chili-flögur
1 tsk. salt

Blandið öllu saman og leyfið kjúk-
lingalærunum að marinerast í um 
klukkustund.
Penslið marineringu á bitana á 
meðan þeir eru á grillinu.

HVÍTLAUKS-NAAN
5 dl hveiti (og auka til að hnoða)
2 dl volgt vatn
1/2 bréf þurrger
1/2 tsk. salt
1/2 tsk. sykur
1 msk. olía

Hrærið gerið, sykur, olíu og salt 
saman við volgt vatn og leyfið 
að standa í 5-10 mínútur eða þar 
til vatnið fer að „freyða“. Hrærið 
gerblönduna og hveitið vel sam-
an. Leyfið deiginu að hefast í 2-3 
klukkustundir.

Setjið hveiti á vinnuflötinn og 
hnoðið deigið hressilega. Skerið 
í 4-6 bita og hnoðið hvern bita 
fyrir sig í kúlu. Leyfið kúlunum að 
standa undir viskustykki í smá 
stund og hefa sig upp aftur. 
Fletjið kúlurnar út í flatböku með 
því að þrýsta á þær með hönd-
unum. Auðvitað er líka hægt að 
gera þetta með kökukefli. Mótið 
4-6 naan-brauð. Bræðið 50 g af 
smjöri og bætið 2-3 matskeiðum 

af rifnum hvítlauk út í ásamt 
klípu af sjávarsalti. Penslið aðra 
hliðina á brauðunum og byrjið á 
því að grilla hana. Penslið smjöri 
og hvítlauk á hina hliðina áður 
en að þið snúið við. Penslið loks 
smá smjöri á brauðin áður en þið 
takið þau af.

Berið fram með basmati-grjón-
um, naan-brauðinu og raíta- 
jógúrt sósu. annaðhvort klassískri 
raítu eða kóríander-raítu.

 ■ brynhildur@365.is

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur 
og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið 
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

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

Listahátíðin LÚR hófst í gær á Ísafirði og 
stendur fram á sunnudag. Hátíðin, sem heitir 
fullu nafni Lengst út í rassgati, er listahátíð 

ungs fólks á aldrinum 15-22 ára og hefur það mark-
mið fyrst og fremst að skapa vettvang fyrir unga 
listamenn á Vestfjörðum til að koma sér á framfæri 
og taka um leið þátt í að sameina samfélagið.

Fjölmennur hópur ungs fólks á aldrinum 15-34 
ára kemur að skipulagi listahátíðarinnar sem haldin 
var í fyrsta skipti í fyrra og er Hólmfríður María 
Bjarnardóttir ein þeirra. Hún segir fyrstu hátíðina 
hafa tekist mjög vel og hafa hvatt hópinn enn frekar 
áfram. „Við fengum meðal annars styrk frá Evrópu 
unga fólksins, sem nýttist fyrir ungmennaskiptum, 
en í fyrra komu hópar til okkar frá Rúmeníu og 
Finnlandi. Við unnum mikið með þeim og mynduð-
um verðmæt tengsl. Hátíðin í fyrra beindist mikið 
að ungmennaskiptunum en í ár leggjum við áherslu 
á ungmenni á Íslandi.“

LISTASMIÐJUR OG SÝNINGAR
Fjölbreytt dagskrá verður í boði um helgina. „Við 
bjóðum meðal annars upp á þrjár listasmiðjur fyrir 
ungt fólk á aldrinum 13-25 ára. Smiðjurnar þetta 
árið eru tótemsúlugerð, vegglist og tónsmíðar og 
verður afrakstur þeirra sýndur á morgun.“ Ýmsar 

sýningar verða einnig í boði. 
„Þar má nefna innsetningu 
Báru Bjarnadóttur í Sundhöll 
Ísafjarðar og listaverkið „Pene-
trate“ sem hægt er að skoða við 
inngang Edinborgarhússins. Þar 
mun einnig sviðslistamaðurinn 
Þorvaldur Sigurbjörn Helgason 
sýna þátttökugjörning sinn 
Ást 2.0 og einnig verða sýnd 
vegglistaverk og skúlptúrar 

eftir Júlíus Christian Thomasen.“ Meðal annarra 
atburða helgarinnar má nefna flóamarkað, bingó, 
kvikmyndasýningar danshópsins SHÄR og kvik-
myndagerðar- og listakonunnar Önnu Gyðu Sigur-
gísladóttur.

„Við setningu hátíðarinnar í gær blésum við í 
hljóðfærið „lur“ sem er langt blásturshljóðfæri sem 
þó hefur engin göt fyrir puttana. Elstu sögur af 
hljóðfærinu eru í Íslendingasögum þar sem þeim er 
lýst sem stríðshljóðfærum sem notuð voru til þess 
að hræða óvininn. Við ætlum þó að reyna að forð-
ast að hræða fólk með hljóðfærinu.“ 

NÝ TENGSL MYNDUÐ
Lokahóf listahátíðarinnar verður haldið á laugar-
dagskvöld en sýningarnar verða þó enn opnar fyrir 
almenning á sunnudeginum. „Meðal þeirra sem 
koma fram á lokahófinu eru sigurvegarar Músík-
tilrauna 2015, Rythmatik, auk sem hljómsveitirnar 
Milkhouse og Vára koma einnig fram ásamt Þórði 
Ingólfi Júlíussyni og Davíð Sighvatssyni.“ 

Hólmfríður segir hópinn vilja þróa hátíðina enn 
frekar og vonandi verður hún til þess að ungt fólk á 
Íslandi heimsæki Ísafjörð og Vestfirði í menningar-
legum tilgangi og kynnist lífinu þar. „Draumurinn 
er að sjálfsögðu að hátíðin geti orðið vettvangur 

fyrir ungt listafólk til að kynna sig, kynnast öðr-
um og mynda ný tengsl. Á Vestfjörðum má finna 
gríðarlega skapandi andrúmsloft og marga unga 
og efnilega listamenn í tónlist, myndlist, ritlist og 
fleiri listgreinum. Tónlistin er mjög áberandi hér og 
til að mynda eru hér starfandi tveir tónlistarskólar 
auk Listdansskóla Rögnvaldar Ólafssonar.“

Nánari upplýsingar um listahátíðina, dagskrá 
hennar og ljósmyndir má finna á www.lurfestival.
wix.com/lurfestival og á facebook (LÚR Festival), 
twitter (@lurfestival) og Instagram (@lurfestival).

HRÆÐUM EKKI FÓLK
LISTAHÁTÍÐ UNGA FÓLKSINS  Ísafjörður verður um helgina vettvangur 
 árlegrar lista hátíðar sem ætluð er ungu fólki. Fjölbreytt dagskrá er í boði. 

FYRIR UNGA LISTAMENN Hluti hópsins sem skipuleggur 
LÚR-hátíðina á Ísafirði.

FJÖLBREYTT DAGSKRÁ Ungu fólki stendur ýmislegt til boða 
um helgina á Ísafirði. MYNDIR/ÚR EINKASAFNI

EIN AF HÓPNUM
Hólmfríður María 
Bjarnardóttir.

HELGINHELGIN

Erum á STRANDGÖTU 24 Haf.

Nýkomið mikið úrval af sófasettum

Tungusófar með og án svefnsófa - margar gerðir

STRANDGÖTU  24 - 220 Hafnarfirði sími 565 4100

Njóttu sumarsins með 
Veiðikortinu 2015 og 
búðu til þínar minningar!

38 vatnasvæði!

www.veidikortid.is
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100% lífrænt
Eitt skot = 1 líter af rauðrófusafa
eða 6 rauðrófur.
1 skot 30 mín. fyrir æfingar 
blandað í 150 ml af vatni. 
Endist 6 tíma í líkamanum.
Bætt blóðflæði 30 mín. 
eftir inntöku.
 

BEETELITE örvar Nitric Oxide framleiðslu strax.
Bættir árangur íþróttafólks allt að 16-20%

Betra blóðflæði, 30% æðaútvíkkun, 30% meiri súrefnisupptaka, 
réttur blóðsykur, aukin fitubrennsla, 20% meira þrek orka og 

úthald, hraðar bata eftir æfingar.  

Meira úthald 

Eitt skot = 6 rauðrófurEitt skot = 6 rauðrófur
WE BEET THE COMPETITIONWE BEET THE COMPETITION
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Fæst í apótekum, heilsubúðum og World Class. Til í tveimur bragðtegundum

Friðrika Hjördís 
Geirsdóttir
umsjónarkona Lífsins | rikka@365.is

Eva H. Baldurs-
dóttir, lögfræð-
ingur og vara-
borgarfulltrúi, 
tók saman 
hlaupalista 

með áherslu á 
lög sem eru sexí 

en þó með talsverðum krafti. 
Eva segir þessi lög vera í takt 
við stílinn og góð fyrir 10 km 
hlaup þar sem byrjað er rólega 
og endað með látum. Þessi listi 
er einnig frábær fyrir dansgólf-
ið.

 STATE TROOPER 
(TRENTEMOLLER 
MIX)
BRUCE SPRINGSTEEN

 PARADISE CIRCUS  
(GUI BORATTO 
REMIX)
MASSIVE ATTACK FEAT. 
HOPE SANDOVAL

 OBNOXIOUSLY 
SEXUAL 
GUSGUS 

 MUSIC SOUNDS 
BETTER  WITH YOU
STARDUST  

 TECHNOLOGIC
DAFT PUNK

 PARÍS NORÐURSINS
PRINS PÓLÓ 

 I FOLLOW RIVERS 
(THE MAGICIAN 
REMIX)
LYKKE LI –

 MANIAC
FLASHDANCE

 CHANDELIER
SIA 

 212 FT. LAZY JAY
AZEALIA BANKS 

 ONLY GIRL (IN THE 
WORLD)
RIHANNA 

ÚT AÐ HLAUPA 
EÐA DANSA

Núna er hárrétti tíminn til þess að 
byrja undirbúning fyrir þátttöku 
í hinu árlega Reykjavíkurmara-
þoni. Þarna mæta allir sem vett-
lingi geta valdið og safna eins 
miklum áheitum og þeir mögu-
lega geta fyrir þann málstað sem 
viðkomandi hefur trú á og vill 
hlaupa fyrir. Það skiptir minna 
máli hversu langt er hlaupið, 
þátttakan og stuðningurinn er 
það sem skiptir mestu. Reykja-
víkurmaraþonið er tilvalinn 
vettvangur til þess að setja sér 
áskorun sem þarf að hafa fyrir. 
Undir rituð ætlar til að mynda að 
hlaupa hálft maraþon eða tuttugu 
og einn kílómetra þrátt fyrir að 
hafa aldrei hlaupið metra lengra 
en tíu kílómetra. Nú veit ég fyrir 
víst að það eru fleiri í sömu stöðu 
og jafnvel þó nokkrir sem aldrei 
hafa hlaupið nokkurn skapaðan 
hlut en ætla að leggja á sig erf-
iði fyrir góðan málstað. Fyrir þá 
sem eru algjörir byrjendur þá 
eru nokkur atriði sem gera ferð-
ina örlítið skemmtilegri og ekki 
síður þægilegri.

Hlaupaskór
Góðir skór eru algjör nauðsyn, 
þarna úti er hafsjór af fallegum 
íþróttaskóm og erfitt getur verið 
að velja á milli. Mestu máli skipt-
ir að þeir séu þægilegir, styðji vel 
við fótinn og komi þér á leiðarenda 
án leiðinda. Þeir sem vilja fara alla 
leið ættu að fara í göngugreiningu 
og velja síðan skó sem henta þeim 
fullkomlega. 

Fötin skapa hlauparann
Réttur fatnaður skiptir höfuð-
máli, hann þarf að anda vel, þ.e.a.s 
hleypa svita út og fersku lofti inn. 
Ekki taka Rocky Balboa á þetta 
og hlaupa af stað í þykkum jogg-
ingbuxum. Veldu aðsniðinn fatn-
að sem heldur öllu á sínum stað. Ef 
það er kalt úti þá er allra best að 
vera í nokkrum lögum sem hægt 
er svo að fara úr ef hitinn verður 
of mikill. Það er ágætis viðmið-
unarregla að vera pínu kalt þegar 
lagt er af stað í hlaupið. 

Rétta tónlistin
Tónlist í eyrunum eða ekki, 

það er persónubundið val. Sjálf 
kæmist ég ekki langt án þess 
að vera með einhvern hama-
gang í eyrunum, mér finnst það 
hreinlega hjálpa mér að finna 
taktinn. Veldu lög sem halda 
uppi gleðinni og hvetja þig 
áfram. Það er til fullt af flottum 
hlaupalistum á netinu. Ertu bú-
in/n að kíkja á Heilsuvísislist-
ana á Spotify?

Mældu þig
Náðu þér í Strava, Endomondo 
eða annað skemmtilegt forrit 
sem heldur utan um allar þínar 
ferðir, reiknar út hraðann á þér, 
brennslu hitaeininga og staðset-

ur þig í heiminum. Það er svo 
gaman að skoða eldri færslur 
sem minna þig á hvað þú ert 
alltaf að verða betri og betri 
hlaupari.

Ég hvet þig til að skrá þig til 
leiks, sjáumst á ráslínunni!

KOMDU MEÐ OG GERÐU 
GÓÐVERK Í LEIÐINNI
Ætlar þú ekki alveg örugglega að taka þátt á einhvern hátt í Reykjavíkurmaraþoninu. Hérna eru 
nokkur atriði sem gott getur verið að hafa í huga til þess að gera lífið örlítið einfaldara á hlaupum.

Það er að ýmsu að huga þegar kemur að því að fara út að hlaupa og gott að eiga góða skó, þægileg föt og hvetjandi tónlist.

Það skiptir minna 
máli hversu langt er 
hlaupið, þátttakan og 
stuðningurinn er það 
sem skiptir mestu. 

LÍFIÐ MÆLIR MEÐ

ALLT Á HREINU 
Margrét D. Sigfúsdóttir, skólastjóri Hússtjórnarskólans 
í Reykjavík, tók saman einföld og umhverfisvæn hús-

ráð í þessari aðgengilegu handbók. Hér má finna fróð-
leik eins og hvernig megi losna við rauðvínsblett úr flík, 

útskýringar á þvottamerkingum, að trébretti sé betra 
skurðar bretti en plastbretti, muninn á síðasta söludegi og 
síðasta neysludegi og ráð sem drýgja matinn. Þetta er 
handbók fyrir hvern þann sem er að koma sér upp sínu 

fyrsta heimili.
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Ef þú hefur spurningu um 
kynlíf þá getur þú sent 
Siggu Dögg póst og 
spurningin þín gæti birst í 
Fréttablaðinu.
sigga@siggadogg.is

VILTU SPYRJA UM KYNLÍF?

Menn pæla í typpum, það er 
staðreynd. Kannski réttara 

að segja að þeir pæla mest í sínu 
eigin typpi og bera það svo saman 
við typpin í nærumhverfinu. Oftar 
en ekki eru það ekki strákarnir 
í sturtu sem eru í samanburðar-
hlutverki heldur karlarnir á skján-
um. (Kannski rétt að bæta því við 
að eini raunhæfi samanburður 
lima er í fullri reisn og svo segir 
mér hugur um að það sé óvinsælt 
meðal gagnkynhneigðra karla að 
mönnum rísi hold í almennings-
sturtuklefum.) 

Mennirnir á skjánum eru þessir 
með þennan risastóra. Meðallengd 
lims er um 13 sentímetrar á með-
almanni en typpastærð klámleik-
ara er 24 sentímetrar. Smá stærð-
armunur. Það er einmitt þetta með 
stærðina sem veldur einstakling-
um hugarangri. Sérstaklega ef 
hann er talinn of lítill. Þá komum 
við að því, hvað er lítið? Ef saman-
burðurinn er óraunhæfur, hver er 
þá mælistikan?

Svo eru konur spurðar hvort 
ekki sé betra að hafa meira frek-
ar en minna. Þá vandast málið 
því líkamsímynd, sjálfstraust og 
kynferðisleg frammistaða hang-
ir á sömu spýtunni. Ef þú ert með 
minnimáttarkennd yfir litlum lim 
þá hefur það áhrif á líkamsímynd 
þína sem svo hefur neikvæð áhrif 

á frammistöðu í bólinu. Það er 
eigin lega ekki hægt að vinna. 

Stór limur er talinn merki um 
karlmennsku, einhvers konar 

TYPPI Í ÖLLUM SÍNUM 
STÆRÐUM OG GERÐUM

úberman, þar sem samasemmerki 
er á milli þess að hafa langt typpi 
og að vera mikill karlmaður. Raun-
in er sú að það er flókið að vera 
með stóran lim. Því stærri sem 
hann er, því meira af honum stend-
ur fyrir utan aðalpartíið því hann 
einfaldlega kemst ekki allur fyrir. 

Við þurfum að breyta því hvern-
ig við tölum um typpi, frammi-
stöðu og kynlíf. Það er ekki til 
skapalón yfir hinn fullkomna lim. 
Fólk er alls konar og flestir ból-
félagar beita bæði munni og hönd-
um í kynlífi en treysta ekki ein-
göngu á hverfulan lim. Sem betur 
fer. Kynlíf fellur ekki og stendur 
með typpinu. Ef fólk festist í þeirri 
hugsanagildru þá getur kynlífið 
ekki verið upp á marga fiska. Kyn-
ferðisleg frammistaða byggist 
á tengslum á milli bólfélaga, af-
slöppun, vellíðan, sjálfstrausti og 
einlægni. Gott kynlíf er ekki mælt 
út frá reglustiku heldur ykkur sem 
stundið það.

„Raunin er sú að það 
er flókið að vera með 
stóran lim. Því stærri 
sem hann er, því meira 
af honum stendur 
fyrir utan aðalpartíið 
því hann einfaldlega 
kemst ekki allur fyrir.“

Þá er komið að síðustu vikunni. 
Ef þú hefur tekið þátt frá byrj-
un þá hefurðu staðið þig alveg 
ótrúlega vel og átt hrós skilið. 
Ég vona að þú hafir haft ánægju 
af þessari áskorun og munir halda 
áfram að hreyfa þig um ókomna 
tíð. Ef þú hefur ekki enn byrjað en 
langar til þess geturðu fundið hér 
á Heilsuvísi allar vikur áskorunar-
innar og byrjað ekki seinna en á 
morgun. Hér kemur síðasta vikan, 
njóttu hennar í botn!

Dagur 1:
Ef þú fórst í fjallgönguna í gær er 
alveg tilvalið að fara í sund í dag. 
Í þessari viku ætlum við aðeins að 
gefa í og því ætlarðu að synda heila 
700 metra í dag. Passaðu bara að 
fara ekki of hratt og taktu þér eins 
margar pásur og þú þarft. Aðal-
málið er að klára æfinguna. Njóttu 
þess svo að liggja í heita pottinum 
eftir átökin.

Dagur 2:
Í dag er komið að hlaupaæfingu. Hún 
er svipuð og hlaupaæfingin í síð-
ustu viku nema nú ætlarðu að hlaupa 
tvisvar sinnum oftar. Þú byrjar á 
því að ganga rösklega í 5-10 mínútur. 
Eftir það hleypurðu í eina mínútu og 
gengur svo í tvær mínútur áður en 
þú byrjar að hlaupa aftur í eina mín-
útu. Þetta ætlarðu að gera samtals 
10 sinnum. Hlauptu aðeins hraðar í 
þetta skiptið en passaðu að ná púlsin-
um vel niður í göngunni á milli.

Dagur 3:
Þetta er dagurinn sem þú ætlar 
að prófa að borða einungis hreina 
fæðu. Þá á ég við grænmeti, ávexti, 
baunir, hnetur, fræ og hreint kjöt, 
þ.e. ekkert sem inniheldur auka-
efni. Það kemur manni rosa-
lega á óvart hversu mikið af þeim 
mat sem maður kaupir dagsdag-
lega inniheldur mörg aukaefni og 
hversu auðvelt það er í raun og 

veru að útbúa hreina fæðu. Prófaðu 
að minnsta kosti þennan eina dag, 
ég get lofað þér því að hann mun 
koma skemmtilega á óvart. 

Æfingu dagsins máttu taka á 
þann hátt sem hentar þér. Þú getur 
tekið allar æfingarnar í röð og 
klárað allar endurtekningarnar í 
einu eða skipt henni niður í nokkra 
hringi af færri endurtekningum. 

1.  40 hnébeygjur (e. squats)
2.  40 armbeygjur (e. push ups)
3.  40 dýfur á bekk (e. bench dips)
4.  40 framstig (e. lunges)
5.  2 mínútur í planka (e. plank)
6.  200 sprellikarlahopp (e. jump-

ing jacks)
7.  150 klifurhopp (e. mountain 

climbers)

Dagur 4:
Æfing dagsins er róleg, 60 mínútna 

göngutúr í nýju umhverfi. Njóttu 
þess.

Dagur 5:
Í dag er hlaupaæfing vikunnar 
númer 2. Í þetta skiptið gefum við 
aðeins meira í. Þú byrjar á því að 
ganga rösklega í 5-10 mínútur til 
þess að hita líkamann almenni-
lega upp. Síðan ætlarðu að hlaupa 
samtals 6 sinnum í tvær mínút-
ur með tveggja mínútna göngu 
á milli hlaupa. Eftir hlaupið ætl-
arðu að finna brekku sem þú ætlar 
að hlaupa þrisvar sinnum upp og 
ganga niður. Hvíldu þig vel á milli 
hlaupa í brekkunni og láttu líða að 
minnsta kosti tvær mínútur á milli 
spretta. 

Dagur 6:
Í dag er síðasti fjallgöngudag-
urinn í áskoruninni. Ég ætla að 

stinga upp á Esjugöngu. Esjan er 
ábyggilega eitthvert vinsælasta 
fjallið þessa dagana. Esjugangan 
getur verið erfið og hún er það 
sérstaklega í byrjun. Ef þú kemst 
í gegnum fyrsta hlutann þá ertu 
í góðum málum. Reyndu að miða 
við að ganga í að minnsta kosti 
klukkutíma upp á við en markmið-
ið er að ná upp að Steini. Taktu þér 
eins margar pásur og þú þarft og 
taktu með þér einhverja orku til 
þess að fá þér á leiðinni. Mundu 
bara eftir því að taka selfie hjá 
Steini og setja á Instagram! :)

Dagur 7:
Síðasti dagurinn er runninn 
upp. Þú mátt klappa þér ræki-
lega á bakið ef þú hefur hreyft 
þig núna á hverjum degi í fjór-
ar vikur, það er afrek. Til þess 
að launa þér erfiðið ætlarðu að 

fara í sund og synda heila 1.000 
metra. Það tekur tíma. Taktu 
pásur inn á milli, fáðu þér vatns-
sopa og haltu svo áfram. Það 
er ótrúleg tilfinning að ná ein-
hverju sem maður hefur aldrei 
gert áður. Að lokinni æfingu 
skaltu fara í pottinn og NJÓTA!

Ég vil þakka öllum þeim sem 
hafa tekið þátt í áskoruninni og 
vona að þið hafið haft gaman af. 
Haldið áfram að hreyfa ykkur 
og reynið að hafa hreyfinguna 
eins fjölbreytta og skemmtilega 
og þið getið. Það er algjörlega 
ástæðulaust að stunda hreyf-
ingu sem manni finnst leiðinleg. 
Það er alltaf eitthvað sem manni 
finnst skemmtilegt að gera, þó 
að manni finnist það stundum 
erfitt. Þegar maður hefur fundið 
hreyfingu við hæfi, mun maður 
ekki vilja hætta. 

4 VIKNA SUMARÁSKORUN VIKA 4
Það er leikandi létt að koma sér af stað í markvissa útiveru með daglegu prógrammi sem byggt er á fjölbreyttri hreyfingu

Nanna Árnadóttir
íþróttafræðingur
 

Það er gott fyrir bæði líkama og sál að fara út í náttúruna og hreyfa sig aðeins. Það er aldrei of seint að byrja og allt skipulagið má finna á vef Heilsuvísis á vef Vísis.

Vinsamlegast láttu vita í gjaldfrjálst númer 
800 1177 eða á dreifing@postdreifing.is

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

og 8:15 á laugardögum

FÉKKSTU EKKI 
BLAÐIÐ Í MORGUN? 

KOM ÞAÐ OF SEINT?
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H
refna Hallgrímsdóttir er 
leikkona og önnur tvíeyk-
isins Skoppu og Skrítlu, 
ástkæru veranna sem 
flest íslensk börn þekkja. 

Hrefna er leikkona að mennt og 
hefur leikið í ýmsum leikritum, bíó-
myndum og sjónvarpsþáttum en 
er hvað þekktust fyrir fyrrnefnt 

barnaefni. Blaðamaður hittir hana 
á sólríkum degi í Grasagarðinum 
og það er ekki orðum aukið að segja 
að hún minni óneitanlega á yfirveg-
að fiðrildi; björt, blíð og með bros 
á vör. 

Jákvæðni er val
Hrefna á þrjú börn en það var með 
fæðingu frumburðarins sem hug-
myndin að Skoppu og Skrítlu fædd-
ist. „Þegar strákurinn minn var 

TÖFRAR Í HVERDAGSLEGUM UPPLIF
Hrefna Hallgrímsdóttir segir mikilvægt að vera jákvæð í lífinu og vinna af einlægni og heiðarleika. Lykilinn að lífshamingju felst í  

tveggja ára þá langaði hann að fara 
að horfa á barnaefni. Mér fannst 
barnaefnið sem var í boði einfald-
lega ekki eiga nógu gott erindi við 
hann. Ég fann að það vantaði einfalt 
og fallegt efni fyrir ung börn. Ég 
vildi gera efni byggt á þeirra raun-
veruleika sem tók á hversdagsleg-
um upplifunum sem sumum börn-
in þykja erfiðar og jafnvel ógn-
vekjandi en hér var tekið á því 
á jákvæðan og fræðandi hátt,“ 
segir Hrefna. Skoppa og Skrítla 
hafa fylgt börnum eftir í tann-
læknaheimsóknir, heimsótt lang-
veik börn á Barnadeild Hrings-
ins á Landspítalanum en einnig 
farið í heimsókn í Húsdýragarðinn 
og allt þar á milli. „Börn eru svo 
klár og þau skynja svo margt í um-
hverfinu og mér finnst svo áhuga-
vert og skemmtilegt að vinna með 
það,“ segir Hrefna sem hefur sjálf 
gengið í gegnum þessa uppgötvun 
með sínum börnum. Hrefna hefur 
brennandi áhuga á að kenna börn-
um að allar aðstæður má tækla út 
frá jákvæðni. „Viðhorf er val og það 
er hægt að velja að taka á lífinu, 
bæði vandamálum og sigrum, með 
gleði og jákvæðni að leiðarljósi,“ 
segir Hrefna áreynslulaust með 
bros á vör. Þó er vissara að slá smá 
varnagla fyrir þá sem andvarpa og 
halda að hér sé Pollýanna á ferðinni 
eða strútur sem stingur höfðinu í 
sandinn, því fer fjarri – Hrefna er 
skelegg, heiðarleg, samviskusöm og 
fylgin sér.

Börn upplifa leikhústöfra
Hrefna lærði leiklist í Flórída í 
Bandaríkjunum en markmiðið var 
að læra sérkennslu. „Ég hef alltaf 

ræktað barnið innra með mér og 
langaði alltaf að vinna með börn-
um, þau eru svo stórkostleg, en ég 
ætlaði aldrei að gera það í gegn-
um leiklistina,“ segir Hrefna sem 
þó ólst upp í leikhúsinu. „Ég var 
í ballett og tók þátt í alls kyns 
prufum og sýningum og var allt-
af meira eða minna uppi í leik-
húsi,“ segir Hrefna brosandi og 
er greinilega hlýtt til þess tíma. 
Þegar leiðin lá í fræðilegra nám 
þá vafraði Hrefna yfir námsfram-
boðið og sá spennandi leiklistar-
nám sem lokkaði hana úr örmum 
sérkennslu og yfir í leikræna tján-
ingu. „Leikhúsið er svo sterk-
ur miðill og auðvitað er hægt að 
miðla heilmiklu til barna í gegn-
um leikhúsið því þar gerast töfr-
arnir,“ segir Hrefna og leggur ríka 
áherslu á að leikhúsupplifunin 
verði hluti af lífi allra barna. „Úti 
í náminu vann ég mikið með börn-
um úr erfiðum félagslegum að-
stæðum og það var ofsalega gef-
andi að sjá hversu mikil jákvæð 
áhrif leiklistin hafði á þau,“ segir 
Hrefna. Þar var lagður grunnur 
að því að gera gott barnaefni fyrir 
börn þótt mikilvægi þess hafi ekki 
legið í augum uppi fyrir Hrefnu á 
þeim tímapunkti. Hrefnu var boðið 
starf við virt barnaleikhús í New 
York en það var í stuttri sumar-
heimsókn á Íslandi sem lífið tók 
U-beygju. „Ég tók þátt í uppsetn-
ingu á Hróa hetti með Gísla Erni 
Garðarssyni í Húsdýragarðinum 
og eftir það þá fór ég ekki aftur 
út,“ segir Hrefna sem segir vináttu 
sína við Lindu Ásgeirsdóttur leik-
konu hafa styrkst við heimkomuna 
og eðlilegast að fara í samstarf í 
kjölfar barneigna Hrefnu.

Að meika það í útlöndum?
Skoppa og Skrítla taka á málefnum 
sem börn glíma við um allan heim 
enda er þroskaferill barna sá sami 
óháð landfræðilegri staðsetningu. 
Þær hafa ferðast víða með sýning-
arnar sínar þó sjónvarpsþættirn-
ir hafi eingöngu verið framleiddir 
og sýndir hér á landi. Það liggur því 
beinast við að kanna hvort stefn-
an sé ekki tekin á útrás. „Við vorum 
komnar rosa langt í ferli með að 
fara út með Skoppu og Skrítlu,“ 
segir Hrefna enda hafi ferðin verið 
löng en hún hófst í Kaliforníu í 
Bandaríkjunum. „Við erum búnar 
að fara svo marga hringi með þetta 
en það sem skiptir samt mestu máli 
er að missa ekki heilindin sem þær 
hafa, það má ekki bara breyta þeim 
einhvern veginn,“ segir Hrefna 
og furðar sig jafnframt á því að 
kyn þeirra hafi truflað. „Efnið 
var komið yfir til Frakklands og 
þar var farið í marga hringi hvort 
Skoppa og Skrítla ættu að vera tveir 
karlmenn eða stelpa og strákur, það 
þótti alveg ómögulegt að við værum 

Sigga Dögg
blaðamaður
siggadogg@365.is

„ég vil bara gott 
barnaefni sem er 
jákvætt og fallegt og 
við erum Skoppa og 
Skrítla, ekki eitthvað 
annað fólk, það erum 
við og okkar sýn alla 
leið eða ekki“

IÐA-bókakaffi Vesturgata 2a 101 Rvk. 
opið til 22 alla daga.
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að rækta sitt innra barn. 

tvær konur,“ segir Hrefna og hlær. 
Formlegri útrás hefur verið slegið 
á frest tímabundið og bætir Hrefna 
við að markmið sitt sé ekki heims-
frægð heldur segir hún: „Ég vil 
bara gott barnaefni sem er jákvætt 
og fallegt og við erum Skoppa og 
Skrítla, ekki eitthvað annað fólk, 
það erum við og okkar sýn alla leið 
eða ekkert.“ Þær stöllur standa því 
með sér þegar markaðsöflin ætla 
að breyta fallegri hugmynd í gróða-
vél.

Ertu enn að gera barnaefni?
Barnamenning hefur gjarnan átt 
undir högg að sækja og fullorðn-
um þykir oft lítið til hennar koma. 
Hrefna segir kollega sína oft furða 
sig á því að furðuverurnar hennar 
gangi enn, ellefu árum seinna. „Það 
eru forréttindi að vinna við ástríðu 
sína og ég er svo þakklát fyrir að 
þessu hefur verið svona vel tekið 
og að ég fái að sinna þessu af heil-
um hug,“ segir Hrefna af einlægni. 
„Ég er svo lánsöm að fá mikla og 
góða endurgjöf frá foreldrum um 
allan heim að þakka mér fyrir gott 
íslenskt efni sem endurspeglar ís-
lenskan raunveruleika,“ bætir hún 
við. Þá eru það ekki eingöngu ís-
lensk börn sem njóta efnisins held-
ur hafa nýbúar nýtt efnið til að 
læra íslensku og segir Hrefna að 
sér þyki mjög vænt um það. Skoppa 
og Skrítla eru hvergi nærri hætt-
ar að gleðja börn og foreldra og 
munu eflaust eiga sér stað inni á 
flestum heimilum um ókomna tíða 
enda koma alltaf nýir áhorfendur 
sem bíða spenntir eftir að uppgötva 
töfrana í hversdeginum með þess-
um litríku vinkonum sínum.

„Viðhorf er val 
og það er hægt 
að velja að taka 
á lífinu, bæði 
vandamálum og 
sigrum, með gleði 
og jákvæðni að 
leiðarljósi“ Hrefna ræktar fjölskylduna auk vinkonurnar. Vinkvennastund með hinum helmingi Skoppu og Skrítlu, Lindu Ásgeirsdóttur leikkonu og við tökur á nýju efni.

Leiðarvísir Frutin®
Fæða sem getur valdið     brjóstsviða

Sítrusávextir 
Appelsínur, greipaldin og ávaxta-
safar eru mjög súrir, sérstaklega 
þegar neytt er á tóman maga. 

Tómatar
Eins saklausir og þeir líta út fyrir 
að vera með sínum meinhollu 
næringar efnum, eins og lýkópen, 
þá eru tómatar afar súrir og fara 
misvel í maga. 

Súkkulaði
Auðvitað, það getur verið hlaðið 
koffeini og fitu, en súkkulaði getur 
líka valdið brjóstsviða. Súkkulaði 
slakar nefnilega á hringvöðva 
vélindans þannig að það eykur líkur 
á brjóstsviða. Spurning um að pakka 
bara saman öllu súkkulaðinu sem þú 
átt og gefa það. 

Kaffi 
Kaffi, gos, te, íste, annar vökvi 
eða matur sem inniheldur koffein 
ætti að varast því það getur valdið 
brjóstsviða. Hér skiptir máli að 
passa skammtastærðirnar og huga 
að koffeinmagninu sem innbyrt er. 

Sterkur matur
Chili, pipar, mexikóskur matur, eða 
annar sterkur og kryddaður matur 
getur valdið  brjóstsviða.  

Þessi leið er því 
bæði náttúruleg 
og snjöll til 
að berjast við 
hækkandi sýru-
stig í maganum 

án þess að nota lyfseðils skyld lyf. 
Takið 1-2 töflur eftir þörfum. 
Barnshafandi konur geta notað 
Frutin. Börn undir 12 ára mega ekki 
nota Frutin. 
Inniheldur eingöngu náttúruleg efni 
ss. Dolomita kalk og piparmyntu.

Frutin fæst í næsta apóteki, heilsuverslunum og einnig í heilsuhillum stórmarkaðanna.   

Frutin eru náttúrulegar tyggitöflur 
sem eru framleiddar af einkavarinni 
að ferð við að nýta trefjar sem gera 
það að verkum að þegar þær eru 
tyggðar myndast róandi, froðu kennt 
lag í efri hluta magans. 

Kolsýrðir drykkir 
Gos og aðrir kolsýrðir 
drykkir geta valdið 
uppþembu sem orsakast 
af auknum þrýstingi á 
hringvöðva vélindans 
og það getur leitt til 
brjóstsviða. Er ekki bara 
best að sýna skynsemi og 
forðast gosdrykkina.

Hnetur, ostur, lárpera  
og djúsí steik
Eiga það sameiginlegt að vera 
feitur matur. Fita hægir á tæmingu 
magans sem getur aukið þrýsting 
á hringvöðva vélindans og valdið 
brjóstsviða. 

Alkóhól
Vín, bjór eða 
eftir lætis 
kokteillinn 
þinn geta 
valdið brjóst-
sviða, sérstaklega 
þegar  neytt er 
með stórri máltíð. 
Alkóhól slakar 
á hringvöðva 
vél indans og því 
ná maga sýrurnar að flæða upp í 
vélindað. 

Hvítlaukur og laukur  
Sumt fólk sem fær gjarnan uppþembu 
eða brjóstsviða þarf oft að varast lauk 
og hvítlauk.

Frutin® getur í alvörunni 
hjálpað þér að neyta þess arar 
dásamlegu fæðu án þess að 
eiga á hættu að fá óþægindi 
eftir máltíðina.

IceCare ehf  Ármúli 8  Sími 581 1090  icecare@icecare.is  www.icecare.is
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Í síðasta þætti kenndi Eyþór 
áhorfendum að búa til girnilegt 
og saðsamt salat með grilluð-
um kartöflum og reyktri bleikju, 
grillaða samloku og ananas. 
Allar uppskriftir og fleiri má 
finna á Matarvísi á vef Vísis. 
Allar uppskriftir eru fyrir 4.

Grillaðar kartöflur 
2 stk. bökunarkartöflur
ólífuolía 
sjávarsalt 
svartur pipar úr kvörn 

Skerið kartöflurnar í þunnar 
sneiðar og veltið þeim upp úr 
ólífuolíu og kryddið vel með 
salti og pipar. Setjið á heitt 
grillið og grillið í 5 mín. á 
hvorri hlið en snúið kartöflunum 
á grillinu í 180 gráður eftir 2 
mín. Takið kartöflurnar af grill-
inu og látið kólna 

Kapersdressing 
100 ml ólífuolía 

2 msk. dijon-sinnep 
1 msk. hunang 
2 msk. fínt skorinn rauðlaukur
2 msk. kapers 
½ bréf gróft skorið dill 
Sjávarsalt 
Svartur pipar úr kvörn

Setjið ólífuolíuna, sinnepið og 
hunangið saman í skál og písk-
ið saman í um 1 mín. Bætið 
restinni af hráefninu út í og 
smakkið til með saltinu og pip-
arnum.

Meðlæti fyrir salat 
2 stk. súrdeigbrauðsneiðar 
Ólífuolía 
1 stk. hvítlauksgeiri 
½ sítróna 
1 flak reykt bleikja 
2 stk. soðin egg 
8 stk. ferskur aspas
1 poki salat 
Sjávarsalt 
Svartur pipar

Penslið brauðið upp úr ólífuolíu 
og nuddið það vel með hvít-
lauk og sítrónu. Setjið brauðið 
á heitt grillið og grillið það þar 
til það er orðið stökkt. Takið af 
grillinu og látið kólna og sker-
ið í teninga. Roðflettið bleikj-
una og skerið hana niður í fal-

lega strimla. Skerið eggin smátt 
niður. Veltið aspasnum upp úr 
ólífuolíu, kryddið hann til með 
salti og pipar og grillið í 2-3 
mín. á hvorri hlið. Raðið salat-
inu saman með kartöflunum og 
dreifið kapersdressingunni yfir. 

LÉTTIR SUMARLEGIR RÉTTIR Á GRILLIÐ
Eyþór Rúnarsson er með vikulegan matreiðsluþátt á Stöð 2 þar sem hann töfrar fram girnilega rétti sem allir henta á grillið.

Samloka með rauðlauks-relish, skinku og osti, smurð með hvítlauks- og chilismjöri og léttgrilluð þar til osturinn bráðnar.

Þetta salat er einstaklega saðsamt og kjörið að setja saman eftir góðan dag úti í á 
með nýveiddan silung eða bleikju.

SUMAR OG 
GRILLRÉTTIR

Eyþórs 
Rúnarssonar

Grilluð skinku- og ostsam-
loka með rauðlauks-relish 
Rauðlauks-relish 
2 stk. rauðlaukar 
4 stk. súrar smágúrkur (smátt 
skornar)
Ólífuolía 
Rauðvínsedik 
3 msk. fínt skorinn graslaukur 
2 msk. tómatsósa 
1 msk. grófkornasinnep  

Skerið rauðlaukana í tvennt og setj-
ið á grillið með sárið niður og grill-
ið í um 2 mín. Takið laukinn af grill-
inu og vefjið inn í álpappír ásamt 
um 2 msk. af ólífuolíu. Setjið lauk-
inn aftur á grillið og látið hann grill-
ast í álpappírnum í 20 mín. Takið 
laukinn af grillinu, skafið allt innan 
úr lauknum og setjið á skurðarbretti 
og skerið niður. Setjið laukmauk-
ið í skál með öllu hinu hráefninu 
og smakkið til með saltinu og pip-
arnum.

Hvítlaukssmjör/chili-smjör  
100 g smjör við stofuhita 
1 stk. hvítlauksgeiri 
½ rauður chili 
2 stilkar steinselja (má sleppa)

Setjið allt saman í matvinnsluvél og 
látið ganga í 1 mín.

Samlokan 
8 stk. súrdeigsbrauðsneiðar 
400 g rifinn Ísbúi  
Eðalskinka 
Íssalat 
1 stk. lítill álbakki 

Rífið ostinn og setjið hann á ál-
bakka. Setjið álbakkann á grill-
ið í 5 mín eða þar til osturinn er 
bráðnaður. Á meðan osturinn er að 

bráðna penslið þið brauðið með 
hvítlaukssmjörinu og grillið í um 1 
mín. á hvorri hlið. Hellið svo ost-
inum yfir helminginn af sneiðun-
um (4 sneiðar) og raðið samlokun-
um saman.

Grillaður ananas með 
ritzkex-mulningi og rjóma
Grillaður og kryddsoðinn ananas
1 stk. ananas (afhýddur, skorinn í 
4 hluta, kjarni fjarlægður)
250 g sykur
500 ml vatn
1 anísstjarna
1 kanilstöng
1 vanillustöng (fræin skafin úr)
1 kvistur mynta
2 stk. lime (safinn kreistur úr og 
hýðið raspað fínt af)

Grillið ananasinn í 5 mín. á hvorri 
hlið og setjið í álbakka. Brúnið syk-
urinn í potti og hellið vatninu yfir og 
sjóðið í um 5 mín. Takið pottinn af 
hellunni og bætið kryddi, lime-berk-
inum og safanum út í. Hellið vökv-
anum yfir ananasinn og setjið bakk-
ann á heitt grillið í um 15 mín. eða 
þar til ananasinn er orðinn mjúkur í 
gegn. Berið hann fram með ritzkex-
mulningi og þeyttum rjóma

Ritzkexmulningur
250 g Ritzkex
50 g smjör (brætt)
2 msk. púðursykur
1 peli rjómi (þeyttur)

Malið kexið gróft niður og bland-
ið því saman við sykurinn og smjör-
ið. Setjið blönduna á bökunarplötu 
með bökunarpappír undir. Bakið 
við 130 gráður í 20 mín. Látið 
kólna og myljið yfir ananasinn og 
rjómann.

Matarvísir

Fallegt, fágað og töff 
Allt fyrir brúðkaupin

Smáralind
facebook.com/CommaIceland

30% 

til 70%

 afsláttur



Nokkrar gerðir
grilla með miklum

afslætti

 
 

 

Frá Þýskalandi

Garðhúsgögn í 

Frá Þýskalandi Kynnið ykkur muninn á Tekki og öðrum harðvið

Viðhaldsfrí garðhúsgögn úr Tekki

 

Frá Þýskalandi
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www.grillbudin.iswww.grillbudin.is

Komdu og fá ðu rá ðleggingar

Eina sérverslun landsins  
með grill og garðhúsgögn

Smiðjuvegi 2, Kópavogi  |  S. 554 0400  |  Við hliðina á BÓNUS  |  grillbudin.is

Frá ý

S iðjð i 2 Kó i | S 0 00 | Við hliði

Komdu og fáðu ráðleggingar

www.grillbudin.is

VELDU 

GRILL 

SEM ENDIST 
OG ÞÚ
SPARAR

 

 

Opið virka daga kl. 11-18
Opið laugardaga kl. 11-16

VELDU 

GARÐ-

HÚSGÖGN ÚR 

GEGNHEILU

TEKKI

Þekktustu
merkin
á einum

stað
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ALVEG UPP Í HÁLS
Tískan í hálsmenum fer í allar áttir og hringinn í kringum sjálfa sig líka. 

Núna eru svokallaðir „chokerar“ komir aftur í tísku en þeir voru upp á sitt 
allra besta á tíunda áratugnum. Þeim sem báru hálsböndin með stolti á 

þessum tíma getur fundist grátbroslegt að skoða gamlar myndir frá tíma-
bilinu. Við á Lífinu mælum ekki með því að rífa upp gömlu hálsmenin og 

skella þeim á sig án þess að uppfæra heildarútlitið um leið. Eins og sjá má 
á meðfylgjandi myndum getur þetta bara orðið nokkuð smart í núverandi 

mynd, hver veit nema maður fari að róta í gömlum kössum og athugi 
hvort þar leynist ekki eitt gott hálsmen sem hægt er að blása nýju lífi í. 





Lífi ð

HEIMASÍÐAN  HEIMILIÐ GLANSAR AF ELEGANS

SMÁFORRIT

Misfit App 
Þetta smáforrit heldur utan um 
heilsu þína frá a til ö með nettu 
armbandi sem er tengt símanum. 
Í forritinu getur þú haldið utan um 
svefnmynstur þitt, haldið mynd-
ræna matardagbók, skrásett lík-
amsrækt, brennslu og þyngd. Upp-
lýsingunum getur þú svo deilt með 
vinum þínum. Ef þú hugar að heils-
unni þá er þetta forrit fyrir þig.

Cupcakesandkalechips

Kökur og sætmeti
Brianne er menntaður efnaverkfræð-
ingur og heimavinnandi tveggja 
barna mamma sem bakar hnallþór-
ur og skipuleggur brúðkaup. Hér 
má finna ógrynni af uppskriftum af 
ýmsum kræsingum, bæði sætum og 
saðsömum. Það skiptir því ekki máli 
hvort þig vantar tillögu að nýjum 
safa, kjúklingarétti, heimagerðu 
súkkulaði smjöri eða franskri súkkul-
aðiköku, það má finna allt saman 
hér og meira til.

Veganisland 

Matur án dýraafurða
Hér má finna allskyns matarupp-
skriftir sem allar eiga það sam-
eigin legt að vera vegan. Það þýðir 
að uppskriftirnar innihalda engar 
dýraafurðir svo sem egg, mjólkur-
vörur, kjöt eða hunang. Það að 
sleppa dýraafurðum þarf þó ekki 
að þýða einhæft mataræði því 
hér má finna girnilegar uppskrift-
ir af baunabuffum, pastaréttum, 
söfum, salati, súpum og eftirréttum. 
Þú þarft ekki að vera vegan til að 
prófa því margar eru uppskriftirnar 
einnig meinhollar.

Styleathome

Smart heimili, í hönnun og mat
Hvort sem þú þarft að koma skipulagi á heimil-
ið eða matarinnkaupin þá er þessi síða með svör 
við flestum hversdagslegum spurningum á reiðum 
höndum. Hér má sjá tillögur að smart hönnun fyrir 
heimilið, girnilegar uppskriftir, föndurverkefni, 
ferðasögur, uppástungur að gjöfum, heilsuráð og 
tækifæri til að spyrja sérfræðinga að öllu undir sól-
inni. Á síðunni eru bæði myndrænar leiðbeining-
ar og myndbönd fyrir alls kyns verkefni. Þú deyrð 
ekki ráðalaus með þessa síðu í vafranum þínum.

BY mótunarlínan er frá Framesi Milanó.
Fæst eingöngu á hárgreiðslustofumwww.harogsmink.is

VOLUMIZING 
DRY SHAMPOO



BÍLAR &
FARARTÆKI

VORTHEX heithúðun á allargerðir 
pallbíla og fleira upplýsingar í 
Bílaryðvörn sími 587-1390.

Honda Accord Lifestyle 7/2013 
ek.35þús. Sjálfskiptur. Álfelgur. Ásett 
verð 3.590.000.- Rnr.311307

M.Benz E200 Avantgarde 3/2007 
ek.84þús. Sjálfskiptur. Topplúga. Ásett 
verð 3.190.000.- Rnr.104655

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

NÝ HJÓLHÝSI 2015
Niewiadow hjólhýsin hafa verið frábær 
og traustur ferðafélagi Íslendinga 
í áratugi! Frábært verð á nýjum 
hjólhýsum aðeins 2.490þ.!!! Skipti 
möguleg. Allt að 80% lán mögulegt. 
Rnr.126608. Erum með hjólhýsin á 
staðnum tilbúin til afhendingar. Til 
sýnis og sölu á Bílalíf s:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

HÁÞEKJA / DIESEL !
Ford Transit 300 háþekja Diesel 
12/2011 (mód 2012) ek 86 þ.km 
beinsk, Okkar verð 2.5 + VSK !!! Er á 
staðnum

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

Tec Tour 580 kojuhús nýsk. 08.2007. 
markísa, sella,gas og rafhitun, 
sjónvarslofnet,CD,rúmgottt hús, verð 
2890 raðn.122048.

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfði, 110 Reykjavík

Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

NÝR!! TOYOTA AVENSIS WAGON 2.0D-
4D. Árg 2015, ekinn 0 KM, dísel, 6 
gírar. Verð 4.790Þ Rnr.100749. GETUM 
ÚTVEGAÐ FLEIRI LITI.

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær

Sími: 517 9500
www.classicbilar.is

SUZUKI Grand vitara premium+ 
(cruise, a/c, álfelgur). Árgerð 2011, 
ekinn 47 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.750.000. Rnr.110412.

BMW 3 s/d e90. Árgerð 2005, ekinn 
88 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.290.000. Rnr.101663.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

SUZUKI Vzr1800. Árgerð 2007, ekinn 
5 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Tilboð 1.299.
Ásett verð 1.490. Rnr.114446.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

TÖFFARINN
JEEP Wrangler unlimited X Árgerð 
2009 ekinn 66 Þ mílur besta verð 
3.980.000. lán 2.700.000 Rnr.138572. 
sími 6952015 ,

SÁ VINSÆLASTI KOMIN 
AFTUR

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

BESTA VERÐIÐ Á 
KLAKANUM

 AUDI Q7 quattro. Árgerð 2007, ekinn 
154 Þ.KM bensín 7 manna leður 
panorama besta verðið 2.950.000 
fyrstur kemur fyrstur fær Rnr.138607 
sími 6952015

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

BMW X5 3,0 D 2011 ek 82þkm - 
M-Sportpakki- Keyless-go - USB tengi 
- M-Stýri - Sportsæt - Professional 
hljómkerfi - Hiti í fram og aftursætum 
ofl. Raðnr 151769 - Verð 9990 þús

Palomino Colt 6/2006 - Fortjald með 
dúk - Svefntjöld x2 - Grjótgrind - Ný 
rafgeymir - Ný pólýhúðuð trappa og 
felgur - Upphækkað - Lækkað verð úr 
1090 þús - Tilboðsverð 850þús - Er á 
staðnum raðnr 192056.

Rockwood Freedom 190 XR Rafmagns 
upplyfting - Sólarsella - Fortjald - 
ísskápur - Truma - Geymslupallur 
á beisli - Ásett verð 1690 þús - 
Tilboðsverð 1390 þús - Er á staðnum 
raðnr 118976.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 270 

Mosfellsbær
Sími: 517 9999

Opið 10-18.00 virka daga. Lokað 
á laugard.

www.100bilar.is

ALLT AÐ MILLJÓN KRÓNA 
AFSLÁTTUR Á NÝJUM 
SÝNINGARHJÓLUM. Ýmsar gerðir til 
t.d GSX 1250, GSX-R750, VZR1800, 
VZ800 og fl. EKKI MISSA AF ÞESSU!

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

 Bílar til sölu

Santa Fe árg. 2007 ek. 120 þús. 
Sumardekk og vetrardekk á felgum. 
Góður bíll. Verð 2.400.000. Uppl. í s. 
8611747.

M.Benz c240 Elegance, árg.‘98 ek. 
220þ skoð ‚16, nýl.viðg. f.480þ V. 990þ 
Tilb. 750þ s. 568 0771/859 7444

 1-2 milljónir

DÍSEL OCTAVIA !
Skoda Octavia 2.0 dísel. árg ‚06. ek 
172þús km. skoðaður. beinskiptur. 
mjög eyðslugrannur og flottur bíll. 
góð dekk. filmur. ásett verð 1.490þús. 
Tilboðsverð aðeins 1.190þús. 
möguleiki á vísaláni. uppl í s:659-9696

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 0-500 
ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 500 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ 
MILLJÓN STGR!!

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

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

VÖRUBÍLASTÖÐ 
HAFNARFJARÐAR 

S. 555 0055
Vörubílar, kranabílar, trailerbílar, 
sandur, mold, uppfyllingarefni og 

jarðvinna.

 Fellihýsi

Palomino Colt 9 ft. 7/2004. Sólarsella, 
markisa, ísskápur, svefntjöld, 2 nýlegir 
rafgeymar og 2 gaskútar. Verð 740.000 
S. 893 8441

 Tjaldvagnar

TJALDVAGNALEIGA
Erum að leigja út nýja Ægistjaldvagna 
með fortjaldi frá Seglagerðini. 
Vikuleiga í sumar 42þús. Fyrstir koma 
fyrstir fá. Uppl. í s. 861 0006

Compi-camp valley 2008 nýtt útlit. 
Án eldhús en ferðaeldhús fylgir. Auka 
einangrun, beyslakassi, gashitari, borð 
og stólar. Verð 1.050.000.- S:699-2919

 Bátar

 Hjólbarðar

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

ÁRATUGA REYNSLA
Tökum að okkur almennt viðhald og 
breytingar. Pípulagningaþjónustan Ró 
ehf. s. 780 3939

75 þekkt næringarefni.

Ný u fæðuna betur.
Vertu í betra formi.

Aloe Vera heilsunnar vegna.

Hlíf og Magnús
S. 822 8245 - 822 8244
maggi.d@internet.is
Sjálfstæðir dreifingaraðilar
Forever Living Products

til sölu

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Hreingerningar

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

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662 
4010 www.vy.is

 Bókhald

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

 Málarar

REGNBOGALITIR
Málningarþjónusta, vönduð 
vinnubrögð og snyrtimennska. Sími 
891 9890 malarar@simnet.is

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

Alhliða málningarþjónusta. Fáðu fría 
ástandsskoðun og verðtilboð. Sími 
778-0100

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, 
einnig úrval af notuðum sláttuvélum. 
Vélverk JS S. 554 0661. www.
velaverkjs.is

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

 Nudd

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

 Spádómar

SÍMASPÁ 555 2927
Draumaráðningar, fyrirbænir. Opið frá 
13 Hanna s. 847 7596

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 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 OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið mán - lau 11-17, 
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin) 

Upplýsingar í síma 661 7000

 Sjónvarp

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

HEILSA

 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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU AÐEINS Á 
AÐEINS 950 KR FM!
129 - 280 fm bil með allt 
að 10 m lofthæð, stórar 

innkeryrsluhurðir, góð malbikuð 
lóð, og greið aðkoma.

www.lundurfasteignir.is 
S. 690 3031 / 661 7000

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a 
room price from 55.000 kr. per 

month.
gsm 777 1313

leiga@leiguherbergi.is

3ja herb. íbúð í hverfi 108. Leigist á 
185þús. s. 898 5858

 Geymsluhúsnæði

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR 
 WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

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

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

SUMARTILBOÐ
 GEYMSLULAUSNIR.IS

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

KLASSÍSKI 
LISTDANSSKÓLINN 

AUGLÝSIR EFTIR 
SKRIFSTOFUSTJÓRA/

VERKEFNASTJÓRA TIL 
STARFA Í ÁGÚST 2015.

 
Umsókn með ferilskrá sendist til 

gudbjorg@ballet.is fyrir 1. júlí 

Nánari upplýsingar á 
www.ballet.is

STÖRF VIÐ RÆSTINGAR 
JOBS ON THE CLEANING 

SECTOR
BG óskar eftir að ráða fólk til 

starfa við ræstingar víðsvegar um 
höfuðborgarsvæðið. 

Upplýsingar veitir Axel í síma 693 
1518. Einnig er hægt að senda 

inn umsókn á bgt@bgt.is. 

BG is hiring cleaning staff to 
work in the Greater Capital Area. 
For more information, contact 
Axel at 693 1518. You may also 

send your application at 
bgt@bgt.is.

SÓMI
Óskum eftir að ráða fólk í 

sumarafleysingar, þarf að geta 
byrjað strax, unnið alla daga 
nema laugardaga frá kl 7.00. 

Æskilegt að viðkomandi sé 20 ára 
eða eldri. 

Tekið á móti umsóknum á 
staðnum og á somi@somi.is

Óskum eftir löndunar- og 
lyftaramönnum til starfa í 

Reykjavík. Mikil vinna. Góð laun. 
Umsókn sendist á netfangið 

landarehf@simnet.is 

Poszukujemy ludzi do pracy przy 
rozladunku statkow oraz na wozki 
widlowe praca w Reykjavík. Duzo 

pracy. Dobre zarobki. Podanie 
wysylac na landarehf@simnet.is

Bæjarbakarí í Hafnarfirði óskar eftir 
að ráða fólk í ýmis störf í afgreiðslu. 
Íslenskukunnátta skilyrði. Umsóknir 
sendar á bakari@bakari.is Uppl. í s. 
555 0480

VÉLAVÖRÐUR
Vantar á Sæfara ÁR 170. Vélastærð 
465 kw. Uppl. í s. 846 4889 og hsver@
simnet.is

RÚTUBÍLSTJÓRI ÓSKAST.
Mest í hálendisferðir. Uppl. í s. 893 
4246

KONA:
 finnst þér gaman að spjalla við heita 
karla? Kynntu þér málið. Hitaspjall..eu.

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

- Proventus.is S. 782-8800

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Vel með farin og lítið slitin 62 ára 
gamall karl (iðnaðarmaður) langar 
til að kynnast konu sem vini og 
ferðafélaga. Upplýsingar sendist á 
thjonusta@365.is merkt „einkamál”

Þríhyrningar? Makaskipti? BDSM? 
Íslendingar.eu eru nýr og frjálslyndum 
samskiptavefur. Líttu við!

• Húsið er 100m2 og byggt 2010, 
• stór pallur, 
• stórkostlegt útsýni.

Verð er 25 millj.kr. eða tilboð. 
Upplýsingar í síma: 894-5063 

Möguleiki á heilsársbúsetu. Sjón er sögu ríkari. 

Sumarhús í Skorradal

Fallegt heilsárshús á frábærum stað í  
Vatnsendahlíð, Skorradal.

MATVÍS félagsfundir.

Matvæla-og veitingafélag Íslands boðar til 
félagsfunda.
Þriðjudagur 30. Júní kl. 16:00  
á Hótel Kea Akureyri
Miðvikudagur 1. Júlí kl. 15:30  
á Stórhöfða 31 Reykjavík

Dagskrá:

Nýgerðir kjarasamningar.

Auglýsing um skipulagsmál  
í Mýrdalshreppi
Fulltrúi skipulags -og byggingarmála

Í samræmi við 31.gr.skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst 
eftir athugasemdum við eftirfarandi aðalskipulagsbreytingar.

Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Mýrdalshrepps 
2012-2028 – Verslun og þjónusta

Unnin hefur verið tillaga að breytingu aðalskipulags Mýrdalshrepps 
2012-2028. Í breytingunni felst að skilgreind eru nýtt verslunar og 
þjónustusvæði á lóð Mýrarbrautar 13.

Í samræmi við 1.mgr.41.gr. skipulagslaga nr.123/2010, er hér með 
auglýst eftir athugasemdum við eftirfarandi deiliskipulagstillögu.

Mýrarbraut 13 – Deiliskipulag

Deiliskipulagið tekur til 1.634 m2 lóðar Mýrarbrautar 13. Innan 
skipulagsskilmála er m.a. gert ráð fyrir að notkun hússins breytist 
úr íbúðarhúsnæði í gistiheimili, stækkun á núverandi bílskúr auk 
breytingar á notkun hans í gistiheimili, stækkun á bílasttæði og 
uppbyggingu á gufabaði og grillskýli.  

Tillögur þessar liggja frammi hjá fulltrúa skipulags-og byggingar- 
mála Mýrdalshreppi, Austurvegi 17, 870 Vík og á heimasíðu  
Mýrdalshrepps www.vik.is. Frá 25. júní 2015 til og með 10. ágúst 
2015. Athugasemdum ef einhverjar eru skal skila skriflega á 
skrifstofu Mýrdalshrepps, Austurvegi 17, 870 Vík eða í tölvupósti 
á bygg@vik.is.  Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út 
mánudaginn 10. ágúst 2015. Þeir sem ekki gera athugasemdir við 
tillögu þessa teljast samþykkir henni. 

Vifgús Þór Hróbjartsson
Fulltrúi skipulags –og byggingarmála

Mýrdals –og Skaftárhreppi

tilkynningar

fasteignir

Heimilismatur í hádeginu  virka daga  • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilin

skemmtanir
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9O7 2OO3

26. júní 2015  FÖSTUDAGUR4



Lofthradi.is      Sími 1817

MEIRI HRAÐI
Í BÚSTAÐINN

MEIRI HRAÐI
Allt að 30 Mb/s hraði.

STÖÐUGRA SAMBAND
Mikil notkun truflar ekki aðra viðskiptavini. 

INNLENT NIÐURHAL INNIFALIÐ
Allt innlent niðurhal er innifalið.
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Allt innlent niðurhal er innifalið.

Athugaðu hvort að þú getir fengið Lofthraða í bústaðinn þinn, kynntu þér málið á lofthradi.isAthugaðu hvort að þú getir fengið Lofthraða í bústaðinn þinn, kynntu þér málið á lofthradi.is



| LÍFIÐ | 26VEÐUR&MYNDASÖGUR 26. júní 2015  FÖSTUDAGUR

Veðurspá
Föstudagur
 Ákveðin 
austanátt í dag, 
allhvöss eða 
hvöss undir 
Eyjafjöllum, 
í Mýrdal og 
Öræfum 
og snarpar 
vindhviður 
þar. Bjart með 
köflum víða um 
land, en skýjað 
fyrir sunnan 
og fer að rigna 
þar seinni 
partinn. Yfirleitt 
hlýtt í veðri og 
getur hiti náð 
í 20 stigum á 
Vesturlandi.

Myndasögur

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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LÁRÉTT
2. skömm, 6. mannþvaga, 8. arinn, 9. 
blóm, 11. tveir eins, 12. hrekja, 14. 
tárfelldu, 16. í röð, 17. slæða, 18. bók-
stafur, 20. tveir eins, 21. snöggur.
LÓÐRÉTT
1. þurft, 3. sjúkdómur, 4. tala, 5. 
veiðarfæri, 7. fíkinn, 10. haf, 13. duft, 
15. yndi, 16. húðpoki, 19. átt.

 
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. smán, 6. ös, 8. stó, 9. rós, 
11. tt, 12. flæma, 14. grétu, 16. hi, 17. 
lín, 18. enn, 20. uu, 21. snar. 
LÓÐRÉTT: 1. þörf, 3. ms, 4. áttatíu, 
5. nót, 7. sólginn, 10. sær, 13. mél, 15. 
unun, 16. hes, 19. na.

GELGJAN E 

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

PONDUS 
Við gleymdum að 
taka inn póstinn! 
Ég skal fara og 

sækja hann!

Guð minn 
góður!

Ég heyri 
í þér!

Þeir verða í það 
minnsta ekki of litlir á 

þig strax …

Þegar ég verð 
unglingur finnst 
mér líklegt að ég 

íhugi að passa 
börn.

Það er frábær 
hugmynd, Solla.

Ég passaði næstum hverja helgi 
þegar ég var í menntaskóla til þess 

að eiga auka vasapening.

Pabbi sagði að þú 
hefðir gert það 
vegna þess að 

enginn bauð þér á 
stefnumót.

Ég var nú reyndar 
mjög vinsæl hjá 

yngri kynslóðinni!

Aronian (2.780) lék 36. … Da1? 
gegn Carlsen (2.876) á Norway 
Chess-mótinu og tapaði skömmu 
síðar eftir 37. g4. Leynist eitthvað í 
stöðunni?

36. … Db8! Leysir öll vandamál svarts. 
37. g4? er svarað með 37. … Rg6! 38. 
gxf5 exf5 og svartur vinnur.  Hvítur 
leikur best 37. g3 en svarta staðan er 
heldur betri eftir 37. … Rd5.
www.skak.is:  Lokastaðan í Noregi.

Svartur á leik.

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.

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

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

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

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

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

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

FRÉTTABLAÐIÐ 
ER HELGARBLAÐIÐ

Ómissandi hluti af góðri helgi

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

Barði Jóhannsson segir frá nýrri Bang 
Gang-plötu en hún er jafnframt sú 
fyrsta sem kemur út síðan árið 2008. 

Magnea Riwera Reinaldsdóttir segir frá 
föðurleitinni, geðhvörfunum, jafnréttinu sem 
felst í sambandi við yngri karlmenn og öðru úr 
viðburðaríkri ævi sinni.

Páll Stefánsson ljósmyndari fór til grísku 
eyjunnar Kos og hitti þar fjölmarga 
flóttamenn sem bíða eftir betra lífi.



Magnús Eiríksson fagnar sjötíu ára 

afmæli sínu með stórtónleikum 

í Eldborg, þann 19. september. 

Dregnir verða fram gimsteinar, 

konfektmolar og blúsaðar perlur 

úr óviðjafnanlegu lagasafni Magnúsar 

sem fyrir löngu er samofið þjóðarsál 

Íslendinga. Nýir og gamlir vinir líta 

við s.s. KK, Ellen Kristjánsdóttir, 

Valdimar Guðmundsson, 

Pálmi Gunnarsson o.fl. 

Hljómsveit ásamt 

strengjasveit leikur 

undir stjórn Þóris 

Úlfarssonar.

Ómissandi tónleikar 

fyrir ómissandi fólk.

Afmælistónleikar 19. september 2015

Miðasala hafin á aukatónleika:  harpa.is  |  528 5050  |  tix.is

70 ára 
 

Reyndu aftur
Braggablús

Elska þig
Vegurinn heim

Samferða
Ó, þú

Kl. 21 – Uppselt
Kl. 17 – Aukatónleikar

Aukatónleikar
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BÆKUR ★★★★ ★

Stjörnur yfir Tókýó
Eftir Hiromi Kawakami
ÞÝÐING KRISTÍN JÓNSDÓTTIR
BJARTUR
2015

Tsukiko er þrjátíu og átta ára ein-
hleyp skrifstofustofukona sem 
hefur vanið komur sínar á hverfis-
barinn eftir vinnu. Hún elskar góðan 
japanskan mat, sake og bjór en það 
virðist vera nánast það eina sem 
skiptir hana einhverju máli í lífinu 
svo heitið geti. Dag einn rekst 
hún á fyrrverandi japönsku-
kennara sinn úr menntaskóla 
og þau komast að því að þau 
deila þessari ástríðu fyrir 
góðum mat og heitu sake 
sem þau virðast drekka í 
fremur óhóflegu magni. 
Fyrst þegar þau hittast 
fyrir tilviljun getur Tsu-
kiko ómögulega munað 
nafn kennarans, sem er 
um þrjátíu árum eldri en 
hún, svo hún heldur sig 
við að kalla hann Sensei 
(kennari).

Samband Tsukiko og Sen-
sei þróast hægt og rólega í takt við 
árstíðir án átaka. Samband nem-
anda og kennara verður að vináttu 
sem verður að ást. Einföld, taktföst 
framþróun sögunnar er látlaus og 
örugg. Framvinda árstíðanna og 
sambands þeirra Tsukiko og Sen-
sei birtist fyrst og fremst í gegnum 
alla þá fjölbreyttu og árstíðabundnu 
rétti sem persónurnar gæða sér á og 
jafnvel elta út fyrir borgarmörkin. 
Önnur eins matar ást hefur vart sést 
á prenti síðan persónur Enid Blyton 
tóku sér ítrekað hvíld frá sjálfskip-
uðum lögreglurannsóknum til þess 
að gæða sér á agúrkusamlokum, 
ávaxtakökum og öðru mislystugu 
ensku hnossgæti. Það er óneitanlega 
meiri fágun og framandleiki yfir 
matarást þeirra Tsukiko og Sensei. 
Blessunarlega.

Hiromi Kawakami hefur ein-
beittan og fallegan frásagnarstíl þar 
sem sagan flæðir fram óhindrað eins 
og árstíðirnar og persónur hennar 
eru nánast eins og farþegar í fram-
rás tímans. Með fínlegum lýsingum 

á japönskum matar- og drykkjusið-
um fléttar Kawakami líf persóna 
sinna saman; sífellt þéttar og pers-
ónulegar að því er virðist án minnstu 
fyrirhafnar. Þéttur vefur rótgróinn-
ar japanskrar menningar sameinar 
en aðflutt áreiti hafnaboltalýsingar 
í útvarpstæki sundrar. Einfalt og 
áhrifaríkt. Samhliða því sem pers-
ónur Kawakami ná betur að tengja 
sín á milli dregur hægt og rólega úr 
einmanaleika stórborgarbúans en 
bæði eru þau Tsukiko og Sensei ein-
mana sálir í japönsku mannhafi. 

Ákveðinna veikleika gætir þó í 
látlausum frásagnarstíl Kawakami 
en kuldaleg einangrun persón-

anna virðist gera það 
að verkum að þær 
rista helst til grunnt. 
Skeytingarleysi þeirra 
fyrir umhverfi sínu og 
náunga gerir þær á 
köflum í raun svo sjálf-
hverfar að helst til djúpt 
verður á samkenndinni. 
Kannski á þetta sér 
rætur í japönsku menn-
ingarsamfélagi sjálfs-
ábyrgðar og vinnusemi 
en þetta gerir persónur 
Kawakami allt að því vél-
rænar á köflum. Engu að 

síður getur þessi nálgun einnig 
vísað til þess hvernig við mannfólkið 
virðumst í sífellu auka á einangrun 
okkar með ört vaxandi tæknisam-
skiptum og sjálfsdýrkun. 

En heilt yfir er Stjörnur yfir 
Tókýó falleg bók. Látlaust og ein-
lægt verk og það er óskandi að fram-
hald verði á íslenskum útgáfum á 
japönskum samtímabókmenntum á 
komandi misserum.

Rétt er að taka fram að þýðing 
Kristínar Jónsdóttur rennur ljúft og 
fallega. Kristín gerir líka gott betur 
og setur inn neðanmálsgreinar þar 
sem lesandinn þarf smá aðstoð við 
að átta sig á stöku japönskum menn-
ingarfyrirbærum og gerir það mikið 
til þess að auka á ánægjuna við lest-
urinn.
 magnus@frettabladid.is

NIÐURSTAÐA: Látlaus, falleg öðru-
vísi ástarsaga sem fer með lesandann 
í skemmtilegt ferðalag um japanskan 
menningarheim. Bók sem óhætt er að 
mæla með.

Allt öðruvísi ástarsaga
TÓNLIST ★★★★ ★

Reykjavík Midsummer Music
Tónleikar á vergum 
Reykjavík Midsummer Music
LAUGARDAGINN 20. JÚNÍ Í 
NORÐURLJÓSUM Í HÖRPU.

Margir Argentínubúar hafa illan 
bifur á Astor Piazzolla. Hann 
umbylti tangóhefðinni í heima-
landi sínu, kom með nýja strauma 
inn í tónlist þjóðarinnar. Það er 
erfitt að dansa tangó við tónlist 
Piazzollas. Hún er svo frjálsleg að 
hún hljómar eins og hún sé leikin 
af fingrum fram með tilheyrandi 
bjögun á takti. 

Þekktasti tangóinn eftir Piazz-
olla er Libertango, frelsistangó 
sem er frjáls úr hlekkjum þessa 
venjulega og viðtekna. Hann er 
til í óteljandi útsetningum. Á tón-
leikum á Reykjavík Midsummer 
Music í Norðurljósum í Hörpu á 
laugardagskvöldið var hann leik-
inn af tveimur píanóleikurum. Það 
voru Víkingur Heiðar Ólafsson og 
Marianna Shirinyan sem fluttu 
tangóinn og gerðu það vel tækni-
lega séð. Samspilið var nákvæmt, 
kvikur tónavefurinn var skýr og 
glitrandi. Hugsanlega var túlkunin 
dálítið yfirspennt; það er ákveðinn 
tregi í tónlistinni sem ekki skilaði 
sér almennilega í leiknum. Mögu-
lega var hraðinn aðeins of mikill.

Næsta atriði á efnisskránni var 
meira sannfærandi. Þetta var hið 
svokallaða Ævintýri eftir Janacek 
sem var spilað af Shirinyan og 
Jan-Erik Gustafsson á selló. Túlk-
unin var full af hlýju, hún var leik-
andi og hugmyndarík, unaðslega 
fögur. 

Síðasta verkið fyrir hlé var 
sömuleiðis frábært, sónata fyrir 
fiðlu og píanó eftir Ravel í flutn-
ingi Sayaka Shoji og Víkings. Són-
atan er undir miklum áhrifum af 
djassi og blús, en fágaðri en slík 
tónlist yfirleitt er. Spilamennskan 
var enda fínleg og innhverf, akk-
úrat eins og tónsmíðin krafðist. 
Þetta var hástemmd fegurð, ekki 
af þessum heimi. 

Heldur syrti í álinn eftir hlé. 
Þá var fyrstur á dagskránni Álfa-
kóngur Schuberts í útsetningu 

fyrir einleiksfiðlu eftir Heinrich 
Wilhelm Ernst. Hann var fiðlu-
snillingur á fyrri hluta nítjándu 
aldarinnar og hafði gaman af því 
að búa til VIÐBJÓÐSLEGA erfið 
verk fyrir hljóðfærið sitt. Álfa-
kóngurinn er af þeirri gerðinni og 
Eric Silberger, sem lék hann nú, 
náði honum ekki almennilega. Tón-
listin komst aldrei á flug. Það vant-
að spennuna í hana. Eina spennan 
sem maður upplifði var hvort Sil-
berger kæmist yfirleitt á enda-
stöðina eða ekki. Það má deila um 
hvort það heppnaðist. 

Tvö önnur verk eftir Ernst 
voru áheyrilegri, sérstaklega 
tilbrigði um írska þjóðlagið The 
Last Rose of Summer. Ef til 
vill var Sil berger bara kominn 
betur í gang þegar hér var komið 
sögu. Hlaup og heljarstökk eftir 
strengjum fiðlunnar heppnuðust 
yfirleitt ágætlega og tónlistin 
rann nokkuð ljúflega niður þótt 

hún væri í sjálfri sér ekkert sér-
lega bitastæð. 

Lokatónsmíðin á tónleikun-
um var hins vegar skemmtileg, 
Hall elujah Junction eftir John 
Adams. Hún er frá árinu 1986 
og er nefnd eftir umferðarmið-
stöð á landamærum Kaliforníu 
og Nevada. Tónlistin er mínímal-
ísk, þ.e. byggir á síendurteknum 
tónabrotum sem smám saman 
taka breytingum. Hermt er eftir 
glaumnum á umferðarmiðstöð-
inni, sífelldu skvaldri, fótataki 
og umferðarnið. Þau Víkingur og 
Shirinyan lék verkið á tvo flygla 
og gerðu það með afbrigðum 
glæsilega. Hárfínn rytminn var 
hnitmiðaður, samspilið svo gott 
sem fullkomið, stígandin úthugs-
uð og markviss. Það var magnað.
 Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Yfirleitt skemmtileg 
dagskrá með snilldar hljóðfæraleik. 

Kvikur tónavefurinn var skýr og lifandi

FÁGUN  Spilamennska þeirra Víkings Heiðar og Sayaka Shoji á sónötu Ravel fyrir 
fiðlu og píanó var ekki af þessum heimi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Sýningarstjórar á Enginn staður eru 
þær Áslaug Íris Friðjónsdóttir og 
Unnur Mjöll S. Stefánsdóttir og þær 
segja að hugmyndin að sýningunni 
komi í raun út frá anti-grand hugs-
un sem gætir nú víða í myndlistinni. 
„Okkur langaði til þess að sýningin 
gæfi okkur kost á því að líta okkur 
nær í íslensku landslagi, andstætt 
þeirri almennu upphafningu sem 
gætir svo víða í dag. Það er mikil 
áhersla á að upphefja íslenskt lands-
lag í markaðssetningu samfélagsins 
og við vildum tóna þessa upphafn-
ingu niður.“

Listamennirnir sem eiga verk 
á sýningunni eru þau Björn Árna-
son, Claudia Hausfeld, Daniel Reut-
er, Edda Fransiska Kjarval, Ingvar 
Högni Ragnarsson, Katrín Elvars-
dóttir, Pétur Thomsen og Stuart 
Richardson. Þær Áslaug Íris og 
Unnur Mjöll lögðu mikla vinnu í 
undirbúning sýningarinnar, heim-
sóttu vinnustofur fjölda listamanna 
og völdu svo saman verk sem tón-
uðu saman með einum eða öðrum 
hætti. Unnur Mjöll segir að það sé 
tvímælalaust skýrt heildaryfir-
bragð á sýningunni þó svo þarna 
séu ólíkir listamenn á ferð. „Verkin 

eiga það öll sameiginlegt að hið upp-
hafna Ísland er tónað niður. Gest-
um er gefinn kostur á að dvelja 
fremur í augnablikum sem við 
könnumst flest við með einum eða 
öðrum hætti – eitthvað eins og að 
vera einfaldlega með nefið í gras-
inu eða í þykkri þoku á miðri heiði. 
Við þekkjum þessi augnablik og það 
er fegurð í þeim sem er gaman að 
skoða.“

Áslaug Íris bendir á að svo gefi 
það líka sýningunni ákveðna vídd 
að listamennirnir eru ekki allir 
uppaldir á Íslandi. „Það breyt-
ir heilmiklu og gefur nýja sýn að 
alast ekki upp við íslenskt landslag. 
Við sem erum alin upp við að bruna 
fram hjá náttúrunni og stoppa helst 
aðeins á þessum helstu og þekktustu 
útsýnisstöðum gleymum stundum 
að gefa okkur tíma og skoða feg-
urðina í hinu almenna og smáa. Þær 
Unnur Mjöll og Áslaug Íris benda á 
að það að taka ljósmynd felur í sér 
ákvörðun. Ákveðið val fer fram í 
huga listamannsins. Enginn staður 
hlýtur þar af leiðandi alltaf að vera 
nákvæmlega þessi staður. Þó það sé 
kannski einmitt vegna þess að hann 
gæti verið Enginn staður – eins og 
titill sýningarinnar vísar til.

Á sýningunni gefst fólki kostur á 
að skoða skemmtilega blöndu þekkt-
ari og nýrra listamanna og það er 
gaman að tefla saman listamönnum 
úr ólíkum áttum. “

Unnur Mjöll bendir á að sýn-
ingin sé einnig tilvalin fyrir 
útlendinga og að Hafnarborg 
muni bjóða upp á leiðsögn á 
ensku í sumar. „Ljósmyndin er 
svo aðgengilegur miðill og því 
er tilvalið að gefa útlendingum 
líka kost á því að horfa út fyrir 
þessi hefðbundnu stopp. Sjá feg-
urðina í því sem er hversdags-
legt og sjálfsagt í okkar augum. 

Hið upphafna Ísland tónað niður
Á sýningunni Enginn staður í Hafnarborg er að fi nna verk átta listamanna sem vinna með ljósmyndina sem sinn meginmiðil. 
Listamennirnir eru allir búsettir á Íslandi og beina sjónum sínum að íslenskri náttúru með óvenjulegum hætti.

SÝNINGARSTJÓRAR  Þær Áslaug Íris Friðjónsdóttir og Unnur Mjöll Leifsdóttir fyrir 
framan verkið Prelude nr. 1, 2014-2015 eftir Pétur Thomsen.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÓVENJULEG SÝN  Kaflaskipt landslag nr. 
9 / Segmented Landscape no. 9, 2013 
eftir Stuart Richardson.

  Verkin eiga það öll 
sameiginlegt að hið upp-

hafna Ísland er tónað 
niður. Gestum er gefinn 

kostur á að dvelja fremur í 
augnablikum sem við 

könnumst flest við með 
einum eða öðrum hætti

Magnús 
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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 Við erum að syngja 
þekkt íslensk lög sem 

tengjast okkur. Lögin eru 
frá öllum tímabilum 

tónlistarsögunnar á Íslandi 
og svo tengjum við lögin 

við okkur persónulega

FÖSTUDAGUR
HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
FÖSTUDAGUR 26. JÚNÍ 2015 

Tónleikar
14.00 Píanóleikarinn Alexander Smári 
Edelstein heldur tónleika í menn-
ingarhúsinu Hofi á Akureyri í kvöld. 
Miðaverð er 2.900 krónur.
16.00 Vaaler Sangforening heldur kór-
tónleika í sal Norræna hússins í dag. 
Ókeypis aðgangur og allir velkomnir.
20.00 Systurnar Þórunn, Ingibjörg og 
Dísella Lárusdætur flytja tónlist frá 
öllum tímabilum íslenskrar tónlistar-
sögu í Björtuloftum í Hörpu. Dagskráin 
fer fram á ensku og kynna systurnar 
hvert lag á gamansaman hátt. Miðaverð 
frá 3.500 krónum.
21.00 David Ramirez spilar á Loft 
Hostel í kvöld. Með Ramirez verður 
tónlistarmaðurinn Svavar Knútur. Það 
er ókeypis inn á tónleikana en frjáls 
framlög vel séð.
22.00 Jazz Band Kristínar leikur ljúfa 
djasstóna á Café Rosenberg í kvöld.
22.00 Agent Fresco, Máni Orrason og 
VAR spila á skemmtistaðnum Húrra í 
kvöld. 20 ára aldurstakmark er á tón-
leikana og húsið opnað klukkan 21.00. 
Miðaverð er 1.500 krónur.
22.00 Jónas Sig og ritvélar framtíðar-
innar spila á Græna hattinum í kvöld. 
Miðaverð er 3.200 krónur.
22.00 Hljómsveitin Geimflaugin verður 
á Hressó í kvöld.

22.30 Bar 11 fagnar 12 ára afmæli í 
kvöld og á morgun. Í kvöld spila Oyama 
og Sushi Submarine. Afmælistilboð á 
barnum og frítt inn.
23.00 The Roulette, CeaseTone, Blood 
Feud, Bárujárn og Lockerbie spila á 
Gauknum í kvöld. Frítt inn.

23.00 Hljómsveitin Shogun spilar á tón-
leikum á Dillon ásamt hljómsveitinni 
Ottoman. Frítt inn.

Opnanir
16.00 Sýningin Sönn ásjóna verður 
opnuð í Gerðubergi í dag. Á sýningunni 

má finna fjölbreytt myndverk eftir tutt-
ugu og fjóra listamenn sem unnin voru 
í Hlutverkasetrinu. Leiklistarhópur Hlut-
verkasetursins flytur gjörning á opnun-
inni og stendur sýningin til 28. ágúst.

Uppákomur
18.00 Hljómsveitin East of My Youth 
heldur Karolinafundpartý í tilefni þess 
að hún eru nú á lokametrum hópfjar-
mögnunar. Hægt verður að kaupa plötu 
hljómsveitarinnar og fer viðburðurinn 
fram á Loft Hostel í Bankastræti.

Uppistand
20.30 Tilraunauppistand í Álafoss 
Kaffihúsinu í Mosfellsbæ í kvöld. Nýir 
uppistandarar reyna fyrir sér auk þess 
sem reyndari uppistandarar koma fram. 
Frítt inn.

Tónlist
21.00 Dj Byssukisi þeytir skífum á 
BarAnanas í kvöld.
21.00 Trúbadorinn Alexander og dj 
Maggi verða á American bar í kvöld.
21.00 Dj Milla þeytir skífum á Frederik-
sen Ale House í kvöld.
22.00 Dj Ísar Logi þeytir skífum á 
Bravó í kvöld.
22.00 Dj Hunk of a Man, NonniMal og 
ILO á Kaffibarnum í kvöld.

22.00 Trúbadorarnir Ellert og Rolland, 
Hjálmar og Dagur verða á English pub 
í kvöld.
22.00 Dj Óli Dóri þeytir skífum á 
Boston í kvöld.
22.00 Söngkonan Unnur Sara syngur 
poppsmelli á Vínsmakkaranum á 
Laugavegi.
22.00 Dj Marteinn þeytir 
skífum á Prikinu í kvöld.
22.30 Trúbadorinn 
Addi verður á Ránni 
í keflavík í kvöld.

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

     Nissan Leaf Visia rafbifreið frá BL ehf. að verðmæti kr. 3.990.000,-

19315

     Sony 50“ 3D sjónvarp að verðmæti kr. 199.990,-

31 1540 3930 4791 7981
9522 10810 13379 13837 14815
15446 16060 20018 20035 20327
21033 23796 26951 27718 28830

      Samsung S6 snjallsími að verðmæti kr. 114.900,-
533 3686 4722 8192 9569
9664 9674 12082 14335 14664
16248 18210 18673 19933 20718
24020 24829 24907 27944 29688

      Gjafakort að verðmæti kr. 100.000,-
10 1815 2169 2628 3935
3978 4597 5250 6207 7119
8177 8668 9136 9183 10947
11682 11766 12362 13075 13646
15632 16368 16523 19400 20084
20580 20855 22089 23165 23758
24547 24654 24974 27929 29835

JÓNSMESSUHAPPDRÆTTI  
SJÁLFSBJARGAR

DREGIÐ VAR ÞANN 24. JÚNÍ 2015

Vinningar og vinningsnúmer

Handhafar vinningsmiða eru vinsamlega beðnir um að framvísa þeim  
á skrifstofu Sjálfsbjargar lsf. að Hátúni 12, 3. hæð, Reykjavík, sími 550 0360.
 
Byrjað verður að greiða út vinninga þann 13. júlí 2015.
 
Vinningaskrá er einnig birt á heimasíðu samtakanna, www.sjalfsbjorg.is. 

 
Sjálfsbjörg landssamband fatlaðra  

þakkar landsmönnum veittan stuðning.

(birt án ábyrgðar)

„Það má eiginlega segja að þetta 
séu tónleikar, uppistand og dass 
af fróðleik,“ segir Þórunn Lárus-
dóttir sem ásamt systrum sínum 
Dísellu og Ingibjörgu heldur 
tónleika í Björtuloftum í Hörpu 
í kvöld. 

Systurnar syngja ýmis íslensk 
lög og fara yfir tónlistarsögu 
Íslands og brjóta dagskrána upp 
með gamanmáli en dagskráin 
fer fram á ensku og eru tónleik-
arnir upphaflega ætlaðir ferða-
mönnum en Þórunn segir þá 
Íslendinga sem mættu hafa haft 
gaman af.

„Við erum að syngja þekkt 
íslensk lög sem tengjast okkur. 
Lögin eru frá öllum tímabilum 
tónlistarsögunnar á Íslandi og 
svo tengjum við lögin við okkur 
persónulega. Margir af okkar for-
feðrum eru mjög merkilegir í tón-
listarsögunni,“ segir hún hress.

Þórunn segir tónlistina sem 
flutt verður vera fjölbreytta, 
allt frá sálmum og yfir í rapp. 
„Dóttir Ingibjargar systur er 
meðlimur í Reykjavíkurdætrum 
og okkur þótti við hæfi af því 
að við förum í gegnum forfeður 
okkar, að taka lag úr framtíðinni 
líka,“ segir Þórunn hress en dótt-
ir Ingibjargar er Sigur laug Sara 
Gunnarsdóttir.

„Við röppum allar og það er 
sjúklega fyndið,“ segir hún 
skellihlæjandi og segir rappið 
bæði frelsandi og skemmtilegt. 

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
Þórunn rappar en segir að þetta 
sé í fyrsta sinn, svo að hún viti 
til, sem systur hennar geri það. 

Tónleikarnir fara fram klukk-
an átta í Björtuloftum í Hörpu í 
kvöld og verða einnig tónleikar 
á sunnudag sem hefjast á sama 
tíma. - gló

Þrjár systur halda tónleika
Systurnar Þórunn, Ingibjörg og Dísella fl ytja allt frá sálmum og yfi r í rapp í kvöld.

SÖNGELSKAR  Systurnar þrjár flytja ýmiss konar lög í kvöld og reyna meðal annars 
fyrir sér í rappinu. MYND/BJARNEY LÚÐVÍKSDÓTTIR

OYAMA

AGENT FRESCO

JÓNAS SIG 



 
ÍSLENSKT TÍMARIT

ÍSLAND  
ER Í TÍSKU
MAGNEA EINARSDÓTTIR

ÞÓRUNN 
ANTONÍA

UM MÓÐURHLUTVERKIÐ

SVANA 
LOVÍSA

UM HÖNNUN

TÍSKUÞÁTTUR EFTIR 

SILJU  
MAGG

TYRFINGUR 
TYRFINGSSON

UM RÓMANTÍK

HEIMSÓKN Í

SMEKKLEGASTA  
SKÓLA LANDSINS

Komið í allar helstu verslanir

GLAMOUR.IS        /GLAMOURICELAND       @GLAMOURICELANDÁ 365.IS/GLAMOUR

KOMDU  
Í ÁSKRIFT 
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Sigríður 
Thorlacius
söngkona

 Ef að það er sól 
úti þá finnst mér 
alltaf best að vera 
úti í garðinum hjá 
mér. Ef ég fer hins 
vegar niður í bæ þá 
finnst mér gott að 
sitja úti á Kexinu 
eða á Óðinstorgi.

Andrea Röfn 
Jónasdóttir
flugfreyja og módel

 Í góðu veðri 
sest ég yfirleitt 
niður á Vegamótum, 
en pallurinn á Kexi 
kemur líka sterkur 
inn.

Þar sem sólin er farin að vera 
duglegri að sýna sig og hitastig-
ið hækkar er mikilvægt að vita 
hvert er hægt að fara til þess að 
sitja úti og fá sér mat eða drykk. 

Mörg veitingahús í Reykjavík 
eru með frábæra aðstöðu sem 
fær ekki nógu mörg tækifæri til 
að nýtast til útisetu. Þrátt fyrir 
að Austurvöllur og veitinga-
staðirnir þar í kring séu yfirleitt 
vinsælasti kosturinn þá hefur 

Reykjavík að geyma þó nokkr-
ar perlur sem lesendur ættu að 
kanna betur á meðan sólin er 
hæst á lofti. 

Fréttablaðið hafði samband við 
nokkra þekkta Íslendinga til þess 
að forvitnast um hvert væri best 
að fara á sólardögum. Vonandi fá 
lesendur betri hugmynd um hvert 
hægt er að fara, hvort sem fólk er 
í sumarfríi eða langar að kíkja í 
sólina eftir langan vinnudag.  

Bestu staðirnir í sólinni
Fréttablaðið leitaði til álitsgjafa um bestu kaffi  húsin og veitingastaðina í Reykja vík þar sem hægt er að sitja 
úti og njóta sólargeislanna sem eru nú loksins farnir að láta sjá sig.

SUMAR OG SÓL  Íslendingar eiga það til að safnast saman á veitingahúsum bæjarins á sólardögum FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL 

María Rut 
Kristinsdóttir
markaðsstjóri GoMobile

 Ég er svo 
heppin að vera að 
vinna á Austurstræti 
með svalir yfir 
Austurvöll þannig 
að á sólríkum 
dögum í Reykjavík 
vinn ég úti á svölum. 
Ef ég er ekki að fara 
í sund eða göngutúr 
með fjölskyld-
unni fer ég á 
staðina hjá 
Austurvelli, 
Uno eða efri 
hæðina á 
Lebowski.

Emmsjé Gauti 
/Gauti Þeyr
tónlistarmaður

 Ég verð reynd-
ar í danmörku um 
helgina, en þegar 
það er sól á Íslandi 
reyni ég alltaf að 
njóta þess á meðan 
hún er. Minn staður 
er auðvitað Prikið 
en þar fer maður oft 
í körfu-
bolta í 
portinu.

Svavar Örn 
Svavarsson
hárgreiðslumeistari

 Í góðu veðri fer 
ég langoftast á 
Jómfrúna í Lækjar-
götu og sit þar úti. 
Annars finnst mér 
líka gaman að fara á 
Kaffivagninn 
úti á 
Granda.

Loft Hostel
Kex
Kaldi
Bunk bar
Hressó
Vegamót
Babalú
C is for Cookie
Reykjavík Roasters
Coocoo’s nest

Cafe Sólon
Lebowski
Te&kaffi Austurstræti
Kjarvalsstaðir
Nora Magasin
Cafe París
Osushi
Grasagarðurinn
Cafe Flóra
Sjóminjasafnið

Kaffivagninn
Kopar
Iða Aðalstræti
Loftið
Te&kaffi Skólavörðu-
stíg
Hljómskálagarðurinn
Jómfrúin

Listinn er ekki tæmandi

➜ Staðir sem hægt er að sitja úti

Steinar sendir frá sér nýtt efni 
eftir langa bið en í dag kemur út 
nýtt tónlistarmyndband við lagið 
Rhoads en þarna má heyra algjör-
lega nýja hlið á honum. 

Þetta er nýtt upphaf og má búast 
við meira efni á næstu mánuðum. 
„Síðustu mánuði hef ég verið á 
fullu við lagasmíðar og ég er að 
vinna að verkefni núna sem skýr-
ist betur síðar. Ég er ekki lengur 
hræddur við að prófa nýja hluti og 
finnst mér það sjást og heyrast í 
Rhoads. Mig langar að gera tón-
list fyrir sjálfan mig en ekki fyrir 
útvarp sérstaklega. „Það er langt 
síðan ég gaf eitthvað út og mér 
finnst rétti tíminn núna,“ segir 
Steinar. 

Steinar sendi frá sér plötu árið 
2013 sem hét Beginning en síðan 
þá hefur hann einnig gefið út tvær 
smáskífur. Smáskífurnar „Lie to 
Me“ og „Do It All Again“ gerðu það 
gott í útvarpinu hér heima. 

Mikið var lagt í myndbandið en 
það voru bræðurnir Jakob Gabríel 
og Jónas Bragi Þórhallssynir í 
Iris sem leikstýrðu og framleiddu. 
Lagið er samið og sungið af Stein-
ari og voru það strákarnir í Redd 
Lights sem stjórnuðu upptökum 
ásamt Steinari og verður mynd-
bandið frumsýnt á Vísi í dag.  - glp

Sendir frá sér 
nýtt lag

BIÐIN Á ENDA  Steinar sendir frá sér 
nýtt lag í dag og langar til að gera tón-
list fyrir sjálfan sig. MYND/MAGNÚSANDERSEN

Leikkonan Emma Watson mun 
leika í nýjum tækni- og spennu-
trylli ásamt leikaranum Tom 
Hanks.

Myndin heitir The Circle og 
mun Watson leika unga nýút-
skrifaða konu sem ráðin er til 
starfa hjá stóru internetfyrirtæki 
sem rekið er af þremur mönnum 
og leikur Hanks einn af þeim.

Fljótlega rennur upp fyrir kar-
akter Watson að ekki er allt með 
felldu hjá fyrirtækinu.

Handritið er byggt á sam-
nefndri bók eftir Dave Eggers 
og mun James Ponsoldt leikstýra 
myndinni en hann sagði í nýlegu 
viðtali að Watson væri ein af 
hans uppáhaldsleikkonum. 

Leikur á móti 
Tom Hanks

GENGUR VEL  Það gengur glimrandi vel 
hjá leikkonunni Emmu Watson. NORDIC-

PHOTOS/GETTY

This American Life
Ira Glass er kynnir 
þessa vikulega þáttar. 
Í hverjum þætti er 
ákveðið þema en þætt-
irnir fjalla um allt milli 
himins og jarðar.

How Did This Get 
Made?
Kynnarnir Paul Scheer, 
June Diane Raphael 
og Jason Mantzoukas 
fá til sín nýjan gest í 
hverri viku og ræða um 
lélegar bíómyndir.

Radiolab
Kynnarnir Jad Abumrad 
og Robert Krulwich 
ræða umfjöllunar-
efni sem tengjast 
vísindum og heimspeki 
á aðgengilegan máta.

Árni Rúnar 
Hlöðversson

tónlistarmaður

Vikulegur 
þáttur

Hófst 
3. september 2010

Fjöldi þátta 170

Þáttastjórnandi
Roman Mars

Ég hlusta mest á 99% In-
visible, það er mjög skemmti-

legt og fjallar um arkitektúr, hönnun 
og allt sem tengist þessu.

Þetta er svo ótrúlega vítt viðfangs-
efni. Ég hlusta svona mest á þetta 
við uppvask og á löngum ferðalög-
um. Það gerir svoleiðis stundir mun 
þolanlegri. Ég hef hlustað á hlaðvörp 
í nokkur ár og er búinn að vera að 
breiða út boðskapinn af því mér 
finnst þetta svo frábært og er að 
reyna að fá alla til að gera það sama 
sem gengur misvel.

Árni hlustar einnig á þessi hlaðvörp
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99% INVISIBLEUPPÁHALDS 
HLAÐVARPIÐ



Leynigarður
Vildarverð: 3.199.-
Fullt verð: 3.499.-

Sjáðu mig sumar!
Vildarverð: 2.999.-
Fullt verð: 3.799.-

Vatnaveiði
Vildarverð: 4.499.-
Fullt verð: 4.999.-

Blóð í snjónum
Vildarverð: 3.299.-
Fullt verð: 3.699.-

Konan í lestinni
Vildarverð: 3.299.-
Fullt verð: 3.699.-

Rótlaus
Vildarverð: 3.299.-
Fullt verð: 3.699.-

Hamingjuvegur
Vildarverð: 3.299.-
Fullt verð: 3.699.-

Tapað fundið
Vildarverð: 3.299.-
Fullt verð: 3.699.-

Bestu konurnar
Vildarverð: 2.699.-
Fullt verð: 2.999.-

Ljós af hafi
Vildarverð: 3.299.-
Fullt verð: 3.699.-

Bestu karlarnir
Vildarverð: 2.699.-
Fullt verð: 2.999.-

Ég vil fisk
Vildarverð: 2.799.-
Fullt verð: 3.099.-

EKKI LESA EKKI NEITT Í SUMAR!

NÚ ER HM
Á FULLU!

Metsölulisti
Eymundsson

2.

Metsölulisti
Eymundsson

1.

Metsölulisti
Eymundsson

3.

 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími Vildarverða er frá  26. júní, til og með 29. júní. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is
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40.000 fréttaþyrstir
notendur

Smelltu þér á
Fréttablaðsappið
og lestu blaðið 
hvar sem er og
hvenær sem er.

Nálgastu appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum: Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna
og snjallsímann með Fréttablaðsappinu.

21. janúar–19. febrúar22. nóvember–21. desember

21. maí–20. júní 21. júní–22. júlí

Krabbinn

Þú getur allt sem þú vilt
Elsku kraftmikli hrútur. Skemmtileg framkoma þín 
gerir það að verkum að fólk hlustar á allt sem þú 
segir. En mundu, orð verða ekki aftur tekin, svo 
vandaðu mál þitt vel. Það er hvatvísi í orkunni 
þinni sem er reyndar bara skemmtilegt, því það 
lætur óvænta hluti gerast. Þú ert mjög spenntur 
fyrir sumrinu og átt eftir að finna þér nóg að 
gera. Þú heldur þó að þú þurfir á hvatningu að 
halda, en það er að mörgu leyti ekki rétt. Þú átt að 
porra þig sjálfan upp! Segðu: „Ég er sterkur, ég get 
þetta.“ Þú verður þá afslappaðri yfir hlutum sem 
hafa verið að hindra þig, því allt mun leysast. Það 
er svo gott við þig að þú elskar hversdagsleikann 
jafnt sem spennuna. Þú blandar þessu saman og 
úr því verður góður búðingur. 

Ég er fyrirtæki, ég skapa það.

19. febrúar–20. mars22. desember–20. janúar

20. mars–20. apríl 20. apríl–21. maí

23. júlí–23. ágúst 23. ágúst–23. september 23. september–22. október 23. október–21. nóvember

Fjölskyldutími
Elsku litríka naut. Það er ekki eftir neinu að bíða. 
Jafnvægið sem þú þurftir á að halda er komið inn. 
Flest það sem þú hafðir áhyggjur af er búið að 
leysast. Núna ertu að fara yfir á tíma þar sem þú 
munt sjá hvað þú átt sterka vini og hvað fólk er 
gott við þig. Það er margt í kringum þig sem þú 
þarft að ganga frá eða ljúka, en það eru bara lítil 
verkefni sem þú getur gert með annarri. Allt hefur 
sinn tíma og núna er ekki rétti tíminn til að vera í 
öllu. Fjölskyldan er núna sterkt inni og það er hún 
sem skiptir öllu máli þegar upp er staðið. Þú skalt 
gera eitthvað sérstakt fyrir hana og vera til staðar.  
Þú ert búið að standa þig vel tilfinningalega og 
júlímánuður mun gefa þér létti í hjarta. 

Maður þakkar fyrir það sem maður hefur, 
þá alheimskrafturinn meira gefur.

Slepptu örygginu 
Elsku fallegi tvíburi. Það virðist margt hafa verið 
að gerast hjá þér. Þú vilt breytingar í líf þitt og það 
er margt sem á eftir að beina þér á réttu brautina. 
Hættu að vera svona óákveðinn, taktu ákvörðun 
og fylgdu henni. Fólk á eftir að fylgja þér þó þú 
farir eitthvað. Þú ert að uppgötva svo mikla visku 
núna og læra svo mikið á lífið. Í kortinu þínu 
er eins og þú munir rísa upp. Þú finnur hvaða 
tilgang þú hefur, það er svo mikilvægt. Ekki láta 
hugsanir skelfa þig, elsku skemmtilegi tvíburinn 
minn. Þig langar að fara út um allt, en þú ert svo-
lítill öryggisfíkill. Þú þarft að sleppa örygginu að 
hluta, því þú þarft að fljúga. Ekki pæla í því hvað 
gerist í haust, haustið hefur sínar pælingar. 

Sagan verður mér góð, það er ég sem 
skrifa hana.

Þú getur allt
Elsku krabbinn minn. Ég get alveg sagt það 
hundrað prósent að þetta er þitt sumar. Ég er 
hins vegar ekki að segja að það verði alltaf bara 
hlátur. Þú hefur verið að ganga í gegnum mjög 
mikið en ert að leysa mikinn vanda í leiðinni. Það 
þarf þó ekki alltaf allt að ganga upp. Þetta verður 
eftirminnilegt sumar sem sýnir þér að þú getur 
allt. Ekki vera leiður yfir annarra manna röfli, 
gerðu bara þitt besta í að láta þér líða vel, því þú 
ert núna að klifra upp stigann. Þú átt eftir að láta 
aðra sjá að þú ert sterkur og með stjórn á þínu 
lífi. Mér finnst það svo gott hjá þér að einblína 
ekki alltaf á vandamálin, heldur á lausnirnar. Það 
er svo líkt þér. 

Ekki leita að hamingjunni, þá ert þú ekki 
heima þegar hún bankar. 

Hreinsar út óöryggi
Elsku einstaka ljón. Það væri líklega ekkert að ger-
ast ef þú dveldir ekki á móður jörð. Að sjálfsögðu 
eru tilfinningarnar búnar að vera þandar, rétt eins 
og fegursta fiðlan í sinfóníunni. Þú hefur verið 
lítið í þér en líka svo stórhuga og hefur tröllatrú á 
öllu. Svo ofur miklar tilfinningar hafa verið í gangi. 
Þú ert að tengjast straumum frá veröldinni sem 
eiga eftir að hjálpa þér að hreinsa út óöryggi, því 
í raun eru erfiðleikar þínir bara tengdir því. Svo 
stattu upp, því þú ert að fara inn í merkilegasta 
tíma ársins og til þín koma fjölmörg tækifæri. 
Flutningar eða breytingar á högum eru á döfinni 
hjá þér. Þetta er þinn tími til að standa sterkt og 
til hamingju með það. 

Alheimsorkan er að hjálpa mér. Ég get 
aðlagað mig að öllu.

Englarnir vísa veginn
Elsku þrautgóða meyjan mín. Þú ert komin inn 
í tímabil þar sem þú átt eftir að sjá að þú ert 
að gera vel. Þú verður að hætta að einblína á 
það sem setur rugl í hausinn á þér. Þú vinnur til 
dæmis of mikið en ert samt kvíðin yfir að þú 
vinnir ekki nóg. Hlustaðu vel á þá sem tala við þig 
því þeir eru sendiboðar. Orðið sendiboði þýðir 
engill og það er verið að senda fólk til þín sem 
sýnir þér hvaða leiðina þína. Það er mjög algengt 
að meyjan hafi meðvirkni með sér í lífspartýinu. 
Það er gott og blessað en þú þarft fyrst og fremst 
að sjá næstu skref hjá sjálfri þér. Þú munt fagna 
og halda upp á lífið í september, og þangað til er 
mikil orka í gangi sem mun sýna þér að þú átt 
inni þennan fögnuð.  

Réttir hlutir gerast á réttum tíma.

Friðurinn að leiðarljósi
Varkára en samt öfluga vogin mín. Þú skalt vera 
þakklát fyrir alla þá heppni sem er að koma til þín 
en hún mun leysa upp leiðindi sem hafa verið hjá 
þér. Þú munt hægt en örugglega sjá að þú ert að 
gera rétt. Þú átt eftir að gera mjög gott samkomu-
lag við einhvern náinn þér sem þér mun líða vel 
með. Friður er táknið sem þú þarft að húðflúra á 
brjóstið á þér. Þér á eftir að finnast lífið svo létt 
þegar þú ert búin að dreifa friði í kringum þig. 
Hrósaðu óvini þínum eða þeim sem hefur verið 
þér leiðinlegur og þú munt í kjölfarið losa þig við 
vonda orku. Aðalatriðið er að vera trygglynd gagn-
vart sannri ást og vináttu. Ef þú ert á lausu þá bið 
ég þig um að setja alvöru í ástina. Skoða það sem 
skiptir máli en henda hinu á haugana. 

Krafturinn býr í útgeisluninni.

Búðu til orku 
Elsku fagri sporðdrekinn minn. Þú ert gæddur 
svo góðri eftirtekt að það virðist ekkert fram hjá 
þér fara. Þú hefur svo mikinn áhuga á fólki og 
það er eins og þú vitir hvað mun gerast næst hjá 
sumum. Þú þarft að efla þennan kraft hjá þér og 
muna að fyrsta hugsun er sú rétta. Það væri gott 
hjá þér núna að breyta inni á heimili þínu, pakka 
niður og gera hlutina einfalda til að byggja upp 
sterkari orku. Þig vantar orku fyrir næstu skref 
svo þú skalt búa hana til. Þú átt að umfaðma 
spennuna sem er í þér, hún heldur þér á lífi og 
gerir allt svo skemmtilegt. Í ástarmálum skaltu 
aftur á móti slaka á spennunni og skoða mann-
eskjur sem hægt er að treysta.   

Mátturinn býr í núinu og morgundagurinn 
leysist.

Nýttu þér heppnina 
Besti, besti bogmaður. Þú hefur svo sterkan 
kjarna og veist alltaf hvað þú ætlar að gera. 
Þú þarft að gera allt svo vel að maður öfundar 
þig stundum. Sagt er að bogmaðurinn sé eitt 
heppnasta merkið, og því trúi ég. Nýttu þér það! 
Sumarið verður spennuríkt, margt mun gerast og 
þú verður úti um allt. Þú átt eftir að elska þetta 
og árið 2015 verður svo sannarlega þitt ár. Auð-
vitað verðurðu þreyttur stundum, en það er alveg 
eðlilegt. Ef þú ert í stuði fyrir ástina, þá er hún alls 
staðar, bara bentu og klukkaðu þann sem þú ert 
að eltast við. Þetta er tími til að hafa gaman og 
Júpíter er akkúrat í þessu að skrifa eina skemmti-
legustu ævisögu fyrir þig sem til er. 

Júpíter setur kraft í orðin, fyrir framan mig 
er hamingjuforðinn.

Taktu inn kæruleysi 
Elsku þrautseiga steingeit. Þú gætir bognað, en 
aldrei muntu brotna. Þess vegna líki ég þér við 
bambusinn. Það er einhvern veginn þannig að 
pottþéttasta fólkið er fætt í steingeitinni. En 
stundum geturðu verið of pottþétt, elsku hjartað 
mitt. Þú þarft að leyfa þér að blómstra meira, 
taka inn örlítið meira kæruleysi og þú mátt alveg 
klikka aðeins á smáatriðunum. Þrjóska þín er al-
veg ágæt í mörgu, en stundum hefurðu rangt fyrir 
þér, ég sver það. Ástin, vináttan og lífið umlykur 
þig og þú ert að plana ýmislegt. Þú munt eyða 
dálítið um efni fram og leyfðu þér bara að njóta 
þess því þú færð greitt til baka frá veröldinni. Þinn 
brjálæðislega góði húmor mun koma þér langt! 

Ég horfi í augu við lífið allt–  ég græði á því 
þúsundfalt

Viljasterkur leiðtogi
Hjartans viskumikli vatnsberi. Þú ert svo mikið að 
átta þig á öllu mögulegu núna að það er unun að 
horfa á. Þú ert til dæmis að átta þig á því að það 
ert þú sem þarft að gera hlutina og þú getur ekki 
beðið eftir því að aðrir geri þá. Þú ert viljasterkur 
leiðtogi og þú skalt bara storma áfram eins og 
enginn sé morgundagurinn. Þú átt aldrei eftir að 
lifa lífi sem verður of hefðbundið. Þú þarft alltaf 
að hafa heimilið aðeins öðruvísi. Þetta sumar 
verður með því skemmtilegra sem þú hefur siglt 
í gegnum, þrátt fyrir veðrið. Þú lætur það ekkert 
hafa áhrif á þig en það er það góða við þig. Þú úti-
lokar öll leiðindi og erfiðleika. Það eru þínir hæfi-
leikar. Það mun líka koma til þín eins og elding 
hvernig þú átt að leysa ákveðin vandamál. 

Ég er frjáls.

Alltof góður
Elsku meðvirki fiskur. Ég hef stúderað þig lengi og 
meðvirkasta fólk í heimi er í þínu merki. Þú ert 
alltof góður, gefur alltof mikið og verður  stundum 
innanpirraður. Það er allt í lagi að láta fjúka í sig, 
vera leiður og fara stundum í fýlu. Þú nefnilega 
getur ekki alltaf verið uppistandarinn í partýinu. 
Þú ert svo tilfinningaríkur og elskar ástina. Þú ert 
besti maki sem völ er á en þú trúir því ekki alltaf 
að ástin vilji þig. Þú átt það til að verða reiður út í 
ástina og þá sem þú verður ástfanginn af og sýnir 
ekki alltaf þitt rétta andlit. Þú ert búinn að koma 
svo mörgu fólki áfram en núna verður þú að biðja 
veröldina um að leysa þín vandamál og slaka á. 
Taktu hendurnar af stýrinu og leggðu þig aftur í.

Í erfiðleikunum í kringum mig er falinn 
demantur.

Lengri útgáfu af stjörnuspá visir.is/SiggaKlingSpáin gildir fyrir júlí



KR
EA

TI
V



26. júní 2015  FÖSTUDAGUR| LÍFIÐ | 36

Arnar Ingi Ingason er ungur upp-
tökustjóri sem er á hraðri uppleið. 
Hann á tvö lög á nýútgefinni plötu 
Sturla Atlas. 

„Logi Pedro úr Retro Stefson, 
sem var upptökustjórinn á mest-
allri plötunni, hafði samband við 
mig sirka þremur vikum áður en 
mixteipið var gefið út. Þetta gerð-
ist allt mjög hratt,” segir Arnar. 
Eftir útgáfuna á plötunni hefur 
hann verið dj með Loga en þeir 
spiluðu meðal annars á Secret 
Solstice-hátíðinni um seinustu 
helgi. Áður hefur Arnar gert lög 
fyrir 12:00 og Rjómann, sem eru 
skemmtiþættir í Verzló. 

Lögin sem Arnar gerði fyrir 
Sturla Atlas heita Roll up og Pills 
en hann hjálpaði einnig til við 

gerð lagsins FourfortyFive. „Það 
er ótrúlega gaman að heyra hvað 
platan hefur fengið góðar undir-
tektir. Svo heyrði ég líka að Þor-
björn Þórðarson í Hip hop og póli-
tík sagði að uppáhaldslögin sín 
væru meðal annars Roll Up og 
Pills,“ segir Arnar. 

Arnar sækir mikinn innblást-
ur í hiphop og R&B. „Til þess að 
byrja með leit ég mikið upp til 
Kanye West, eins og allir, en núna 
er ég einnig mikill aðdáandi upp-
tökustjóra eins og Cashmere Cat, 
40, Boy-1da og flestum sem Drake 
hefur verið að vinna með.“ 

Arnar byrjaði að fikta við tón-
listina þegar hann fékk tölvu í 
fermingargjöf. „Ég lærði þetta 
allt á Youtube og byrjaði að semja 

tónlist alveg sjálfur. Það hjálpaði 
líka mjög mikið til við lagasmíð-
ina að ég var í Skólahljómsveit 
Kópavogs undir góðri leiðsögn 
Össurar Geirssonar sem og fleiri 
góðra þegar ég var yngri.“ Eftir að 
Arnar byrjaði í Verzló fékk hann 
tækifæri til þess að koma tónlist-
inni sinni á framfæri. Arnar er 
með nokkur verkefni í vinnslu en 
það verður spennandi að fylgjast 
með honum á næstunni.  - gj

 Það er ótrúlega 
gaman að heyra hvað 

platan hefur fengið 
góðar undirtektir.

Ungur upptökustjóri samdi lög á nýju plötu Sturla Atlas
Arnar Ingi er 19 ára og gerði tvö lög á nýrri plötu Sturla Atlas, ásamt því að aðstoða við gerð FourFortyFive í samstarfi  við Loga Pedro.

Íslenska tónlistarhátíðin 
Extreme Chill Festival – Undir 
jökli verður haldin helgina 7.-9. 
ágúst næstkomandi á Hellissandi 
við rætur Snæfellsjökuls.

Þetta er í sjötta sinn sem hátíð-
in fer fram, en fimm ára afmæli 
hátíðarinnar var haldið í Berlín 
síðastliðið sumar við frábærar 
undirtektir. 

Dagskráin í ár er ekki af verri 
endanum en tónlistarmenn á 
borð við Biosphere, Hilmar Örn 
Hilmarsson, Steindór Andersen, 
Mixmaster Morris, Studnitzky, 
Stereo Hypnosis, Dj flugvél 
og geimskip, Jónas Sen, Tonik 
Ensemble, Futuregrapher, Ruxp-
in, Skurk en, Jóhann Eiríksson 
o.fl. munu koma fram á hátíð-
inni. 

Takmarkaður fjöldi miða verð-
ur í boði í ár.  - glp

Tónlistarveisla 
á Hellissandi

KEMUR FRAM  Dj. flugvél og geimskip 
er á meðal þeirra listamanna sem fram 
koma á hátíðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

TED 2 5, 7:30, 10
JURASSIC WORLD 2D 8, 10:35
INSIDE OUT 2D - ÍSL TAL 5
SHE’S FUNNY THAT WAY 8
HRÚTAR 4, 6
SPY 10

TILBOÐ KL 5

TILBOÐ KL 5

STÓRSKEMMTILEG 
NÝ ÍSLENSK 
GAMANMYND

FRÁ LEIKSTJÓRA
BRIDESMAIDS OG THE HEAT

-H.S., MBL

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

bbiibibbbbbiiiibbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiibbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibbbbbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioooooiiiioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo................ sssssssssssssssssssssssssssssiissiiiisssssiiiiiiiiiiissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssSAAMMMS MMSSAAAMMAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMbbbbbMMMbbbbbbbbbbbbbbbbbMMMMMMMMMMMMMMbbbbMMbMMbbbbbbbbbbbbbMMMMMMMMMMMMMMMMMMSSSSSSSSSSSSSSSSSSASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAASAASSSSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMbbbbbbbbbbbbbbbbbbbSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAASSSSSAAAAAASSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbMMMMMMMMMMMM

DWAYNE JOHNSON

SPARBÍÓ

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR

VARIETY

THE TELEGRAPH

CHICAGO SUN TIMES

MÖGNUÐ GRÍNMYND SEM 
ALLIR VERÐA AÐ SJÁ.

„Það er svo sem alveg þekkt að 
skjótast á milli til dæmis Reykja-
víkur og Skaftafells á traktor, 
en ég held að keyra hringinn á 
þeim hafi ekki verið gert áður,“ 
segir Karl Friðriksson, fram-
kvæmdastjóri hjá Nýsköpunar-
miðstöð Íslands, sem ásamt æsku-
vini sínum, Grétari Gústavssyni, 
meistara í bifvélavirkjun, hóf í 
gær langferð sína í kringum land-
ið á tveimur Massey Ferguson-
traktorum. 

Eru félagarnir að láta tæplega 
fimmtíu ára gamlan draum ræt-
ast, en sem börn léku þeir sér 
saman í sveitinni, og meðal annars 
í öðrum þessara traktora, en sá er 
af tegund 35X og árgerð 1963. 
„Það kom ekki annað til greina en 
að fara á honum,“ segir Karl. 

Voru þeir Karl og Grétar ansi 
borubrattir, enda spenntir fyrir 
ferðalaginu. Haldið skal til haga 
að traktorarnir komast í besta 
falli upp í tuttugu og fimm kíló-
metra hraða á klukkustund svo 
ferðalagið kemur til með að taka 
tólf til fjórtán daga. „Það væri 
eiginlega hægt að hlaupa sam-
ferða okkur,“ segir Karl og skell-
ir hressilega uppúr. Nú þegar hafa 
þó nokkrir boðað komu sína, og 
hyggjast aka með þeim einhvern 
spöl á eigin traktorum. „Það eru 
greinilega fleiri skrítnir karlar og 
konur þarna úti heldur en við.“

En vinirnir ætla sér ekki bara 
að lulla hringinn í rólegheitunum 
því þeir ætla sér á sama tíma að 

safna áheitum sem renna svo bein-
ustu leið til verkefnis Barnaheilla, 
Save the Children á Íslandi.

„Ekki skemmir fyrir að vera 
að leggja þessu góða málefni lið, 
en við erum búnir að vera vinir 

síðan við vorum fimm ára og það 
skiptir svo miklu máli að eiga 
vini, og aldrei of snemmt að byrja 
að hlúa að þessum málaflokki,“ 
útskýrir Karl, en þeir ákváðu að 
nýta ferðalagið til að safna fyrir 

forvarnarverkefni Barnaheilla, 
Vináttu, sem vinnur gegn einelti 
á leikskólum. Getur almenning-
ur lagt málefninu lið með því að 
hringja eða senda sms í síma 904 
1900.  gudrun@frettabladid.is

Fara hringinn á Ferguson
Karl Friðriksson og Grétar Gústavsson rúlluðu af stað í hringferð um landið í gær á traktorum. Þeir gera ráð 
fyrir að ferðin taki tólf til fj órtán daga, en þeir komast í besta falli upp í tuttugu og fi mm kílómetra hraða. 

KLÁR Í SLAGINN  Vinir Ferguson ásamt Selmu Björk Hermannsdóttur, sæl í traktor við brottför.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BYRJAÐI UNGUR 
 Arnar Ingi byrjaði 
ungur að fikra sig 

áfram með tónlistina.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ
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FÓTBOLTI Landsliðskonan Dagný 
Brynjarsdóttir fylgist með HM 
kvenna í fótbolta sem fer fram 
þessa dagana í Kanada en fullt af 
fyrrverandi liðsfélögum hennar 
eru að spila á mótinu, þar á meðal 
nokkrar með þýska landsliðinu sem 
vann 4-1 sigur á Svíum í sextán liða 
úrslitunum um síðustu helgi. 

„Það eru fjórar stelpur sem spila 
með þýska landsliðinu sem voru 
með mér í Bayern München. Það 
er gaman að fylgjast með þeim.  
Það er auðvitað erfitt að horfa á 
liðsfélaga sína og vera ekki þarna 
sjálfur. Maður er að horfa kannski 
á leikmenn og ég veit að ég er betri 
en þær. Þær fá að vera þarna en 
ekki maður sjálfur,“ segir Dagný 
sem dreymir um að spila með 
Íslandi á HM.

„Miðað við minn aldur þá gæti 
ég kannski náð tveimur heims-
meistarakeppnum úr þessu og ég 
er að vonast til að ná allavega einu. 
Það er draumurinn. Það er mjög 
erfitt að sjá þessa leikmenn þarna 

sem maður er búinn að spila með 
og á móti. Ég veit að ég er ekki 
síðri. Við vinnum Holland í apríl 
og svo komast þær í sextán liða 
úrslit. Það er alveg nett pirrandi,“ 
segir Dagný en hollenska liðið tap-
aði fyrir heimsmeisturum Japans í 
sextán liða úrslitum. En hver verð-
ur heimsmeistari í ár? 

„Ég vona að Þýskalandi vinni 
þetta ekki. Þessar þýsku eru svo 
mikið: Við erum bestar, kunnum 
allt best og getum allt best. Ég er 
að vonast til að einhver slái þær 
út,“ segir Dagný og horfir sér-
staklega til bandaríska landsliðs-
ins sem hefur þó ekki unnið HM 
kvenna í sextán ár. 

„Ég vona að Bandaríkin slái þær 
þýsku út en þessi lið geta mæst í 
undanúrslitunum. Bandaríska liðið 
er samt ekki búið að vera sannfær-
andi á mótinu til þessa.  Banda-
ríska liðið þarf að fara að spila 
betur ef það ætlar að gera eitt-
hvað,“ segir Dagný og það er alveg 
á hreinu með hverjum hún heldur.

„Ég held með Bandaríkjunum 
í þessu móti enda svolítill Kani í 
mér,“ segir Dagný létt að lokum. 
Átta liða úrslit HM hefjast í kvöld 
með leik Þýskalands og Frakk-

lands klukkan 20.00 og Kína og 
Bandaríkin mætast síðan klukkan 
23.30. Seinni tveir leikirnir (Ástr-
alía-Japan og England-Kanada) 
fara síðan fram á morgun.  - óój

Vonar að þýsku stelpurnar vinni ekki HM
Átta liða úrslit Heimsmeistaramóts kvenna í fótbolta hefj ast í kvöld með stórleik Þjóðverja og Frakka.

HELDUR EKKI MEÐ GÖMLU LIÐSFÉLÖGUNUM  Dagný Brynjarsdóttir varð þýskur 
meistari með fjórum liðsmönnum þýska liðsins á HM. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

➜ Flestar stoðsendingar 
í Pepsi-deildinni

HILMAR ÁRNI HALLDÓRSSON, LEIKNI 5
KRISTINN JÓNSSON, BREIÐABLIKI 4
JÓN VILHELM ÁKASON, ÍA  4
SÖREN FREDERIKSEN, KR  3
JACOB TOPPEL SCHOOP, KR  3
ÓLAFUR PÁLL SNORRASON, FJÖLNI 3
HEIÐAR ÆGISSON, STJÖRNUNNI  3
ATLI GUÐNASON, FH 3
GUÐJÓN PÉTUR LÝÐSSON, BREIÐAB.  3
KRISTINN FREYR SIGURÐSSON, VAL 3
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FÓTBOLTI Fjölnir varð fyrir öðru 
áfallinu á skömmum tíma í gær 
þegar FH kallaði Emil Pálsson til 
baka úr láni. Ekki er langt síðan 
Daniel Ivanovski yfirgaf Fjölni en 
hann og Emil voru í lykilhlutverkum 
hjá Grafarvogsliðinu meðan þeirra 
naut við.

Ágúst Gylfason, þjálfari Fjölnis, 
segir að þetta sé ekki óskastaða: 
„Þetta er smá bakslag en við þurfum 
bara að halda áfram. Við vorum 
búnir að undirbúa okkur undir bönn 
og meiðsli en að missa tvo lykilmenn 
var ekki í plönunum hjá okkur.“

Ágúst segir að Fjölnir ætli að bæta 

nýjum leikmönnum í hópinn í félaga-
skiptaglugganum sem opnar 15. 
júlí: „Glugginn er handan við hornið 
og við munum styrkja hópinn. Um 
mánaðamótin munu koma leikmenn 
til okkar, þótt þeir geti byrjað að 
spila fyrr en 17. júlí,“ sagði Ágúst 
en þá er fyrsti leikur Fjölnis eftir að 
glugginn opnast.

„Við erum að leita að góðum 
leikmönnum, bæði hér heima og 
erlendis. Við erum að skoða ein-
hverja 5-6 leikmenn sem við ætlum 
hugsanlega að fá til reynslu. Þannig 
að við erum á fullu að vinna í hlut-
unum,“ bætti við Ágúst við en hann 

vill fá nýju mennina til Fjölnis sem 
fyrst enda tekur það tíma að púsla 
saman liði.  - iþs

Erum með nokkra leikmenn í sigtinu

STUTT STOPP  Emil er farinn til FH á ný.
 FRÉTTABLÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Leiknismenn hafa skorað 
ellefu mörk í fyrstu níu umferðum 
Pepsi-deildar karla í sumar og þar 
með ellefu mörk í efstu deild frá 
upphafi. Í tíu þeirra hefur 23 ára 
Breiðhyltingur verið annaðhvort 
sá sem batt endahnútinn á sókn-
ina eða átti þátt í að búa til færið 
fyrir félaga sína. 

Átt þátt í tíu af ellefu mörkum
Hilmar Árni Halldórsson hefur 
komið að tíu mörkum Leiknis í 
Pepsi-deildinni í sumar og auk 
þess að vera markahæsti leik-
maður Leiknisliðsins (ásamt Ólafi 
Hrannari Kristjánssyni) er hann 
sá leikmaður deildarinnar sem 
hefur gefið flestar stoðsending-
ar í fyrstu níu umferðum tíma-
bilsins. 

Hilmar Árni hefur gefið fimm 
stoðsendingar í fyrstu níu leikjum 
sínum í efstu deild – einni fleiri en 
næstu menn sem eru Blikinn Krist-
inn Jónsson og Skagamaðurinn Jón 
Vilhelm Ákason. 

Eina markið sem Hilmar Árni 
hefur ekki komið að var mark Ólafs 
Hrannars úti í Eyjum en það mark 
lagði Amath Diedhiou upp. Auk 
þriggja marka og fimm stoðsend-
inga átti Hilmar Árni sendingu sem 
átti þátt í undirbúningi án þess að 
vera stoðsending og Hilmar Árni 
fiskaði einnig aukaspyrnu sem 
Charley Fomen skoraði beint úr. 

Hilmar Árni hefur átt þátt í 
fimm síðustu mörkum Leiknis-
liðsins í Pepsi-deildinni eða öllum 
mörkum liðsins í undanförnum 
fimm leikjum. 

Hilmar Árni tók fram úr Kristni 
með því að leggja upp mark fyrir 
Ólaf Hrannar Kristjánsson í 1-1 
jafntefli Leiknis og Fylkis í 9. 
umferð en þeir voru jafnir fyrir 
leiki umferðarinnar. 

Jón Vilhelm Ákason lagði upp 
tvö mörk í 4-2 sigri Skagamanna á 
Keflvíkingum og hefur nú átt stoð-
sendingu í helmingi marka Skaga-
liðsins til þessa í sumar.  

Ólafur Páll Snorrason og Atli 
Guðnason hafa verið óberandi í 
efstu sætum þessa lista undanfar-
in sumur enda hafa þeir skipst á 
að vinna undanfarin fjögur sumur 
og eru svo sem ekki langt undan 
með þrjár stoðsendingar hvor. Ólaf 
vantar nú aðeins tvær stoðsend-
ingar til að ná Tryggva Guðmunds-
syni í 2. sætinu yfir þá sem hafa 
gefið flestar stoðsendingar síðan 
að þær voru fyrst teknar saman 
sumarið 1992. 

Allt úr hornspyrnum
Hilmar Árni Halldórsson hefur 
gefið allar fimm stoðsending-
ar sínar beint úr hornspyrnum 
en bæði Kristinn og Jón Vilhelm 
hafa gefið allar sínar stoðsend-
ingar í opnum leik. Aðeins einn 
annar leikmaður í deildinni hefur 
gefið fleiri en eina stoðsendingu úr 
hornspyrnu til þess í sumar en það 
er FH-ingurinn Böðvar Böðvars-
son sem hefur gefið tvær stoðsend-
ingar beint úr horni. 

Í raun hefur Hilmar Árni gefið 
helming þeirra stoðsendinga í 
Pepsi-deildinni sem hafa komið úr 

hornspyrnum í fyrstu níu umferð-
unum og það er ljóst á þessu að það 
er stórhættulegt að fá á sig horn á 
móti Leikni í Pepsi-deildinni.  

Það skiptir ekki máli hvort 
Hilmar Árni tekur hornspyrnuna 
vinstra megin eða hægra megin 
því þrjú hornanna voru frá vinstri 
og tvö frá hægri. Ólafur Hrann-
ar Kristjánsson hefur skorað tvö 
þessara marka en hin hafa skorað 
þeir Kolbeinn Kárason, Halldór 
Kristinn Halldórsson og Sindri 

Björnsson. Ólafur Hrannar er 
kannski ekki sá hæsti í Leiknislið-
inu en gullnar hornspyrnur Hilm-
ars Árna hafa fundið hann tvisvar 
sinnum. 

Leiknismenn „földu“ Hilmar 
Árna í 1. deildinni síðustu ár og 
hefði hann eflaust getað stigið mun 
fyrr þetta skref. Hann hélt hins 
vegar trúnaði við sitt félag og er 
heldur betur mikilvægur í frum-
raun Leiknisliðsins meðal þeirra 
bestu.  ooj@frettabladid.is

Hættulegur í hornspyrnum
Leiknismaðurinn Hilmar Árni Halldórsson hefur gefi ð fl estar stoðsendingar í fyrstu níu umferðum Pepsi-
deildar karla en hann hefur komið að 91 prósenti marka nýliðanna á fyrsta sumri liðsins meðal þeirra bestu.

ÞÚ VERÐUR BARA MÆTTUR Á NÆRSTÖNGINA  Hilmar Árni Halldórsson gefur hér 
Charley Fomen góð ráð í leik Leiknis í Pepsi-deildinni í sumar.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GOLF Úlfar Jónsson, landsliðsþjálfari í golfi, kynnti á blaðamanna-
fundi í gær hópana hjá karla- og kvennaliðinu sem keppa fyrir 
Íslands hönd í 2. deild Evrópukeppni landsliða í Póllandi í næsta 
mánuði.

Karlaliðið: Andri Þór Björnsson, Axel Bóasson, Guðmundur 
Ágúst Kristjánsson, Haraldur Franklín Magnús, Kristján Þór 
Einarsson og Rúnar Arnórsson.

Kvennaliðið: Anna Sólveig Snorradóttir, Guðrún Brá Björg-
vinsdóttir, Heiða Guðnadóttir, Karen Guðnadóttir, Ragnhildur 
Kristinsdóttir og Sunna Víðisdóttir.

Athygli vekur að Kristján Þór Einarsson, sigurvegari 
Eimskipsmótaraðarinnar í fyrra, er í liðinu en hann var afar 
ósáttur við landsliðsþjálfarann á síðasta ári þegar hann var 
ekki valinn. Kristján svaraði því með því að vinna Íslands-
mótið í holukeppni, Eimskipsmótaröðina, komast í afrekshóp 
GSÍ og vinna Smáþjóðaleikana. 

Landsliðin klár fyrir EM í golfi 

FÓTBOLTI Fyrsti leikur 10. um-
ferðar Pepsi-deildar karla fer 
fram í kvöld þegar Fylkir tekur á 
móti Víkingi á Fylkisvelli. Búast 
má við fjölmenni á leiknum enda 
enginn annar leikur í gangi á 
sama tíma í Pepsi-deildinni.

Síðast þegar Fylkismenn stóðu 
einir að fótboltakvöldi, gegn 
Breiðabliki í fyrstu umferð deild-
arinnar, mættu tæplega 2.300 
áhorfendur. Gjaldkeri Fylkis-
manna brosir sínu breiðasta.

Árbæingar ættu alveg að búast 
við þremur stigum hjá sínum 
mönnum í kvöld miðað við leiki 
liðanna undanfarinn áratug eða 
svo. Víkingum virðist ómögulegt 
að vinna Fylki í efstu deild.

Það eru 22 ár síðan Víkingur 
vann Fylki síðast í efstu deild, 
en sumarið 1993 hafði Fossvogs-
liðið betur í Árbænum, 2-1, með 
mörkum Tomaszar Jaworek og 
Marteins Guðgeirssonar.

Eftir þann sigur töpuðu Vík-
ingar níu leikjum í röð gegn 
Fylki í efstu deild, en náðu í sitt 
fyrsta stig síðan í sigrinum 1993 
í Árbænum í fyrra þegar Pape 
Mamadou Faye tryggði Víkingum 
1-1 jafntefli.

Með sigri í kvöld lyfta Víking-
ar sér upp fyrir Fylki í deildinni. 
Fylkir hefur ekki unnið í fjór-
um deildarleikjum í röð og tapað 
þremur heimaleikjum í röð - tom

Unnu síðast í 
Árbænum ’93

KOMIÐ AÐ ÞVÍ?  Víkingar hafa ekki sótt 
gull í greipar Fylkismanna í efstu deild 
karla í fótbolta í 22 ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI María Þórisdóttir og 
félagar hennar í norska kvenna-
landsliðinu í fótbolta duttu út úr 
sextán liða úrslitunum á HM en 
eiga samt enn möguleika á því að 
vera með á ÓL í Ríó á næsta ári. 

Þýskaland og Frakkland hafa 
tryggt sig inn á ÓL en fjórar 
þjóðir munu spila um þriðja lausa 
evrópska sætið. England má 
ekki spila á ÓL. Evrópuþjóðirnar 
fjórar sem duttu út úr sextán liða 
úrslitunum, Noregur, Holland, 
Sviss og Svíþjóð, munu því spila 
um lausa sætið á milli 29. febrúar 
og 9. mars á næsta ári.   - óój

ÓL-draumur 
Maríu lifi r enn

FYRSTA STÓRMÓTIÐ  María Þórisdóttir 
lék á HM í Kanada.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY



Í síðustu viku fékk Vísir flesta notendur 
í heimsókn allra íslenskra fréttamiðla.* 

Við þökkum kærlega fyrir og ætlum að 
halda áfram að færa lesendum okkar 
vandaðar fréttir, greina vel frá því sem 
hæst ber ásamt því sem okkur þykir 
skemmtilegt og áhugavert. 

Velkomin í heimsókn.

*Samkvæmt vefmælingu Modernus vikuna 15.–21. júní 2015. 
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 Einn af styrkleikum 
hópsins er hversu góður 

hann er og þéttur. Í 
landsliðinu eru allir vinir.

Theodór Elmar Bjarnason.

FÓTBOLTI „Það hefði verið hag-
stæðara að fá styttra ferðalag en 
það er ágætt að komast í sólina,“ 
sagði Ásgerður Stefanía Baldurs-
dóttir, fyrirliði Íslands- og bikar-
meistara Stjörnunnar, í samtali við 
Fréttablaðið í gær eftir að dregið 
hafði verið í riðla í Meistaradeild 
Evrópu. Riðlarnir eru alls átta en 
hver þeirra samanstendur af fjór-
um liðum. Allir leikirnir í riðlinum 
fara fram á sama stað dagana 11. 
til 16. ágúst. 

Stjörnukonur duttu ekki í lukku-
pottinn með staðsetninguna á 
sínum riðli en hann verður leik-
inn á Kýpur, á heimavelli Apoll-
on Limassol sem dróst í riðil með 
Stjörnunni ásamt KÍ Klaksvík 
frá Færeyjum og Hibernians frá 
Möltu. Stjörnukvenna bíður því 
langt ferðalag, eða það lengsta sem 
var í boði.

„Ég held að formaðurinn sé ekk-
ert rosalega sáttur. Okkur lang-
aði í sólina en þetta er held ég 
lengsta og dýrasta ferðalagið,“ 
sagði Ásgerður en Stjarnan hefði 

til dæmis getað farið til Norður-
Írlands, Finnlands eða Hollands.

Þetta er í þriðja sinn sem Stjarn-
an tekur þátt í Meistaradeildinni 
en í fyrri tvö skiptin fór Garðabæj-
arliðið beint inn í 32-liða úrslitin. Í 
bæði skiptin féllu Stjörnukonur út 
fyrir rússnesku liði; 1-3 samanlagt 
á móti Zorky Krasnogorsk 2012 
og 3-8 gegn Zvezda Perm í fyrra. 
Stjarnan á enn eftir að vinna leik 
í Evrópukeppni en líklegt er að 
breyting verði þar á í ár. 

Ásgerður segir Stjörnuliðið ætla 
sér upp úr riðlinum: „Við vissum 
ekki mikið um fullt af liðum þarna 
en núna fara þjálfararnir að afla 
sér upplýsinga um liðin í riðlinum. 

„Liðið frá Kýpur á að vera gott 
en þær voru í efsta styrkleika-
flokki af liðunum í riðlinum. 
Þetta verða allt erfiðir leikir en 
við ætlum okkur klárlega í 32-liða 
úrslit.“

Stjarnan leikur þrjá leiki á 
sex dögum á Kýpur sem Ásgerð-
ur segir að verði krefjandi: „Það 
verður örugglega erfitt en það 

kemur sér vel að vera með breiðan 
leikmannahóp. En við höfum kar-
akter, leikmenn og þjálfarateymi 
til að koma okkur í gegnum þetta.“

Það verður mikið álag á Stjörnu-
liðinu í ágúst en svo gæti farið að 
liðið leiki átta leiki á 27 dögum. 
Stjarnan sækir Val heim 6. ágúst 
sem er síðasti leikurinn áður en 
liðið heldur utan. 

Stjörnukonur koma væntan-
lega heim frá Kýpur 17. ágúst og 
þremur dögum síðar bíður þeirra 
toppslagur gegn Breiðabliki á 
Samsung-vellinum. Þann 26. ágúst 
fara Garðbæingar norður og mæta 
Þór/KA og komist Stjarnan í bik-
arúrslit fer sá leikur fram á Laug-
ardalsvellinum 29. ágúst. Þremur 
dögum síðar á Stjarnan svo leik 
gegn ÍBV á heimavelli.

„Það verður keyrsla á okkur og 
það er eins gott við séum vel undi-
irbúnar,“ segir Ásgerður og bætti 
við: „Maður er alltaf að kvarta yfir 
að það sé bara einn leikur í viku 
svo nú þurfum við að sýna að við 
getum höndlað fleiri leiki.“  - iþs

Erfi ður ágústmánuður fram undan hjá meisturunum
Íslands- og bikarmeistarar Stjörnunnar fara til Kýpur og leika þar þrjá leiki á sex dögum í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu. 

ÁLAG FRAM UNDAN  Svo gæti farið að Stjörnukonur leiki átta leiki á 27 dögum 
seinna í sumar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

FÓTBOLTI Landsliðsmaðurinn 
Theodór Elmar Bjarnason hefur 
nýtt tímabil í dönsku úrvalsdeild-
inni í sumar með nýju liði. Fyrr í 
mánuðinum bárust fregnir af því 
að hann hefði skipt yfir í nýliða 
AGF í Árósum frá grönnunum og 
erkifjendunum í Randers.

„Ég er kannski ekki vinsælasti 
maðurinn í Randers í dag,“ sagði 
Elmar, eins og hann er alltaf kall-
aður, í samtali við Fréttablaðið. 
Áhangendur félagsins létu Elmar 
heyra það á stuðningsmannasíðu 
kappans á Facebook og er ekki von 
á öðru en að hann fái orð í eyra 
þegar hann mætir aftur til Rand-
ers sem liðsmaður erkifjendanna.

„Það verður eitthvað púað og 
öskrað. Maður tekur því bara eins 
og maður,“ sagði Elmar í léttum 
dúr.

Náði toppnum hjá Randers
Elmar hefur verið á Norðurlönd-
unum undanfarin sjö ár og spilaði 
í Noregi og Svíþjóð áður en hann 
samdi við Randers árið 2012. 
Hann hefur nú mætt á sínar fyrstu 
æfingar á AGF og líst vel á.

„Þetta eru góðar og skemmti-
legar æfingar á flottu svæði. Það 
eru öflugir leikmenn í þessu liði,“ 
segir hann en hann segist hafa 
fundið fyrir þörfinni fyrir að 
breyta til.

„Mér fannst að ég hafi náð 
toppnum hjá Randers og þegar 
það kom tilboð frá AGF sem mér 
hugnaðist vel var valið auðvelt. Ég 
þekki svo þjálfarann vel auk þess 
sem það var stutt að flytja fyrir 
mig. Það voru fleiri kostir í stöð-
unni fyrir mig en ég valdi þann 
besta fyrir mig,“ segir hann.

AGF er nýliði í deildinni en liðið 
hefur verið flakkandi á milli efstu 
og næstefstu deildar undanfarin 
ár. En nú á að festa liðið almenni-
lega í sessi á meðal þeirra bestu 
á nýjan leik en AGF hefur fimm 
sinnum orðið danskur meistari, 
síðast 1986.

„Þetta er þriðja stærsta liðið í 
Danmörku [á eftir FC Kaupmann-
höfn og Bröndby] og á heima í efri 
hluta deildarinnar,“ segir Elmar 
en AGF hefur styrkt liðið mikið á 
vormánuðum.

„Það er kominn króatískur varn-
armaður [Josep Elez] sem er á láni 
frá Lazio og svo er búið að fá mig 
og einn annan miðjumann í viðbót. 
Þeir hafa svo gefið út að félagið 
ætli sér að kaupa 3-4 leikmenn til 
viðbótar og ef það gengur eftir fer 
þetta að líta vel út,“ segir hann.

Til í að verjast ef ég fæ að sækja
Elmar spilaði sem miðjumaður hjá 

Randers – fyrstu tvö árin sem djúp-
ur miðjumaður í 4-4-2 og svo ýmist 
á vinstri kanti eða á miðri miðjunni 
á sínu síðasta tímabili. En hann 
vonast til að fá að spila sína kjör-
stöðu hjá AGF.

„Þjálfarinn hefur sagt að ég 
verði einn af þremur fyrir framan 
djúpan miðjumann í 4-3-3 sem er 
mín uppáhaldsstaða. Ég vil helst 
vera „box to box“ miðjumaður og 
er alveg til í að sinna varnarvinn-
unni þegar ég fæ líka leyfi til að 
sækja fram,“ segir Elmar og telur 
að dvölin hjá AGF verði gæfuskref 
fyrir sig.

„Ég held að þetta gæti verið gott 
fyrir ferilinn. Vonandi verður þetta 
til þess að ég skori fleiri mörk.“

Gríp tækifærið þegar það gefst
Miðjumaðurinn Elmar er þó fyrst 

og fremst í hlutverki hægri bak-
varðar í landsliðinu og því deilir 
hann með Birki Má Sævarssyni. 
Elmar var í byrjunarliði Íslands 
framan af í undankeppninni en 
hefur verið á bekknum í síðustu 
tveimur leikjum.

„Ég á ekki von á því að hlutverk 
mitt í landsliðinu breytist og ég 
verði áfram bakvörður þar. Það 
þarf tvo í þá stöðu og við Birkir 
erum þeir einu sem eru í henni 
í landsliðinu sem stendur. Það 
er fínt að hafa samkeppnina við 
hann,“ segir Elmar sem gladdist 
vitanlega yfir sigrinum á Tékk-
landi þó svo að hann hafi ekki 
komið inn á.

„Það er svekkjandi að fá ekki að 
spila en mér líður eins og allt slíkt 
sé aukaatriði í landsliðinu. Það er 
einfaldlega gaman að vera hluti 

af hópnum og maður samgleðst 
öðrum í hópnum fullkomlega,“ 
segir Elmar.

„Ég tek bara þær mínútur sem 
ég fæ og reyni að grípa tækifærið 
þegar það gefst. Einn af styrkleik-
um hópsins er hversu góður hann 
er og þéttur. Í landsliðinu eru allir 
vinir sem er alls ekki algengt 
sama hvert er leitað.“

Nýtt tímabil í dönsku úrvals-
deildinni hefst 19. júlí og mun AGF 
leika þá gegn Kaupmannahafnar-
liðinu Bröndby. eirikur@frettabladid.is

Vonandi gæfuskref fyrir mig
Theodór Elmar Bjarnason samdi á dögunum við AGF í Danmörku og varð um leið að skúrki hjá áhangend-
um síns gamla félags. Hann vonast til að vinna sér inn sæti í byrjunarliði íslenska landsliðsins á nýjan leik.

KVADDI RANDERS  Theodór Elmar gekk til liðs við erkifjendurna í AGF við litla hrifningu stuðningsmanna Randers, 
erkifjendanna. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

KÖRFUBOLTI Grindvíkingar fengu 
góðar fregnir í gær en þá stað-
festi körfuknattleiksdeild félags-
ins að það hefði samið við Banda-
ríkjamann og endurheimt Pál 
Axel Vilbergsson frá Skallagrími.

Páll Axel er 37 ára og varð 
tvívegis Íslandsmeistari með 
Grindavík – árin 1996 og 2012. 
Hann er ein besta skytta sem 
Ísland hefur átt og eini leik-
maðurinn í sögu efstu deildar á 
Íslandi sem hefur skorað meira 
en þúsund þriggja stiga körfur.

Þá gekk Grindavík frá samn-
ingum við Hector Harold, 24 ára 
gamlan miðvörð sem er nýút-
skrifaður úr Vermont-háskólanum 
vestanhafs. Þar var hann fyrirliði 
og lék sem framherji en þessi 2,01 
m kappi mun gegna stöðu mið-
herja hjá Grindavík. Hann kemur 
til landsins í ágúst. - esá

Páll Axel aft ur 
með Grindavík

SKYTTA  Páll Axel snýr aftur í heima-
hagana í Grindavík. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Steven McLaren, nýráð-
inn knattspyrnustjóri Newcastle 
í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, 
er sagður íhuga að fá miðvörðinn 
Richard Keough frá Derby. McLa-
ren stýrði síðast Derby þar sem 
Keough hefur spilað við góðan 
orðstír undanfarin ár.

Írski landsliðsmaðurinn 
Keough  flokkast undir hópinn 
Íslandsvinur, en hann spilaði með 
Víkingi í efstu deild hér á landi 
hálft sumar árið 2004.

Hann kom þá 19 ára gamall og 
spilaði níu leiki, en Keough og Eng-
lendingurinn Jermaine Palmer  
breyttu öllu hjá nýliðunum með 
aðkomu sinni og var liðið hárs-
breidd frá því að halda sér uppi.

Það var enska blaðið Guardi-
an sem greindi frá þessu í gær, 
en þar er Richard Keough einnig 
orðaður við úrvalsdeildarfélögin 
West Bromwich Albion og Sunder-
land.  - tom

Íhugar að fá 
gamlan Víking





OPIÐ mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00 / fimmtudaga 09:00 - 18:30 
föstudaga 09:00 - 19:00 / laugardaga 10:00 - 16:00 / lokað sunnudaga. 

Snertilausar greiðslurSnertilausar greiðslurSnertilausar greiðslurSnertilausar greiðslur

verð áður 3.598 kr./kg

verð áður 1.598 kr./kg

verð áður 2.115 kr./kg verð áður 2.644 kr./kg

verð 1.458 kr./kg

verð 324 kr.

verð áður 558 kr./kg
verð áður 1.203 kr. verð 498 kr.verð 998 kr.

verð áður 1.998 kr./kg

verð áður 928 kr./kg

verð áður 2.398 kr./kg

2 FYRIR 1



verð 248 kr.

verð 578 kr./kg verð 148 kr./kg

verð áður 414 kr. verð áður 1.398 kr.verð 198 kr./kg verð 258 kr./kg

verð áður 112 kr.

verð 1.277 kr.
verð áður 138 kr./pk. verð áður 598 kr.

verð 398 kr./pk.

Borgarferð fyrir 2 til Sevilla
með Heimsferðum

Tvö Merida reiðhjól 
fyrir fullorðna frá Ellingsen

iPhone og iPad frá Epli

... og margt fleira

KAUPAUKI

verð áður 320 kr./pk.



DAGSKRÁ
26. júní 2015  FÖSTUDAGUR

ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

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 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

HRINGBRAUT

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 20:05
POPPSVAR
Stórskemmtilegur spurningaþáttur þar sem landsþekkt 
tónlistarfólk frá hinum ýmsu bæjarfélögum á Íslandi keppir 
sín á milli í tveimur liðum. Í þessum undanúrslitaþætti keppa 
lið Dalvíkur og Húsavíkur um besta sætið. 
Umsjónarmaður þáttarins er Björn Jörundur Friðbjörnsson.   

 | 21:10
VERONICA MARS
Skemmtileg bíómynd um hina 
bráðsnjöllu Veronicu Mars úr 
samnefndum spæjaraþáttum.
 

 | 23:00
LITTLE ASHES
Mögnuð mynd, byggð á 
sönnum atburðum og fjallar 
um listamennina Salvador 
Dalí, Luis Bunuel og Federico 
García Lorca þegar þeir voru 
ungir menn.

 | 22:00
ANYWHERE BUT HERE
Susan Sarandon leikur 
húsmóðurina Adele sem er 
komin með nóg af smábænum 
sem hún býr í og ákveður að 
yfirgefa heimaslóðirnar.

 | 22:20
CURB YOUR ENTHUSIASM
Frábærir gamanþættir þar sem 
Larry David leikur sjálfan sig en 
ratar af óskiljanlegum orsökum 
sífellt í vandræði. Einn þáttur 
sýndur hvern virkan dag 
klukkan 22.20 á Gullinu.

SKEMMTILEGT
FÖSTUDAGSKVÖLD!

 | 20:25
NCIS: NEW ORLEANS
Mögnuð NCIS þáttaröð sem 
gerist í New Orleans og 
skartar hinum stórgóða 
leikara, Scott Bakula.

        

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

 | 19:00
THE LORAX
Skemmtileg teiknimynd fyrir 
alla fjölskylduna um Tedda og 
draumastúlkuna hans, 
Audrey.
  

16.25 Ljósmóðirin 
17.20 Vinabær Danna tígurs
17.32 Litli prinsinn
17.53 Jessie
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Öldin hennar
18.30 Maðurinn og umhverfið
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Ari Eldjárn
20.05 Útsvar - Gettu betur  Sérútgáfa 
Útsvars þar sem vinningslið Gettu betur 
keppir við vinningslið Útsvars. 
21.20 Séra Brown  Breskur sakamála-
þáttur um hinn slungna séra Brown sem 
er ekki bara kaþólskur prestur heldur leys-
ir glæpamál á milli kirkjuathafna. Aðal-
hlutverk: Mark Williams.
22.05 HM-stofa
22.25 Brúðkaupsboðflennur (Wedd-
ing Crashers)  Owen Wilson og Vince 
Vaughn fara á kostum sem kvennabósar 
sem gera sér það að leik að mæta óboðnir 
í brúðkaup til þess að fá snert af rómantík. 
Babb kemur í bátinn þegar annar þeirra 
verður ástfanginn. Aðalhlutverk. Rachel 
McAdams. Leikstjóri.  David Dobkin.
00.30 Skipafréttir
02.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
08.05 The Middle
08.30 Glee 5
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Last Man Standing
10.45 Life‘s Too Short
11.20 Heimsókn
11.45 Save With Jamie
12.35 Nágrannar 
13.00 The Rebound 
14.35 Cheerful Weather for the 
Wedding 
16.05 Kalli kanína og félagar 
16.30 Batman. The Brave and the 
bold 
16.55 Super Fun Night
17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar 
18.05 Simpson-fjölskyldan  Tuttugasta 
og sjötta og jafnframt nýjasta þáttaröð 
þessa langlífasta gamanþáttar í banda-
rísku sjónvarpi í dag. Simpson-fjölskyld-
an er söm við sig og hefur ef eitthvað er 
aldrei verið uppátækjasamari
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.55 Ísland í dag. 
19.25 Impractical Jokers  Sprenghlægi-
legir bandarískir þættir þar sem fjór-
ir vinir skiptast á að vera þáttakendur í 
hrekk í falinni myndavél.
19.50 Poppsvar  Nýr og stórskemmti-
legur þáttur með Birni Jörundi. Þekkt 
tónlistarfólk frá völdum bæjarfélög-
um keppir sín á milli í tónlistartengdum 
spurningum og leikjum.
20.25 NCIS. Los Angeles
21.10 Veronica Mars 
23.00 Little Ashes  Mögnuð mynd 
sem byggð er á sönnum atburðum og 
fjallar um listamanninn Salvador Dalí, 
kvikmyndagerðarmanninn Luis Bunuel 
og rithöfundinn Federico García Lorca 
þegar þeir voru ungir og rétt að byrja 
fóta sig í list sinni.
00.50 The Amazing Spider-man 
 Fjórða og jafnframt nýjasta myndin í 
þessum vinsæla ævintýrabálki. Hér er í 
brennidepli ósögð saga sem sýnir nýjar 
hliðar á Peter Parker. Með aðalhlutverk 
fara Andrew Garfield, Jamie Foxx, Martin 
Sheen, Sally Field og Emma Stone.
03.00 Jackass Presents. Bad Grandpa 
04.30 The Rebound 
06.00 Poppsvar

18.35 Cougar Town  
19.00 Junior Masterchef Australia
19.50 The Carrie Diaries  Í þess-
um skemmtilegu þáttum er fylgst með 
Carrie Bradshaw, sem áhorfendur þekkja 
úr þáttaröðinni Sex and the City, þegar 
hún var yngri og að stíga sín fyrstu spor 
á framabrautinnni.
20.35 Community
21.00 American Horror Story. Coven  
21.45 Utopia
22.40 Cougar Town
23.00 The Listener  (4/13) Önnur þátta-
röðin af þessum dulmögnuðu spennu-
þáttum um ungan mann sem nýtir 
skyggnigáfu sína til góðs í starfi sínu 
sem sjúkraflutningamaður.
23.45 Junior Masterchef Australia 
00.35 The Carrie Diaries
01.15 Community  Fimmta gaman-
þáttaröðin um sjálfumglaðan lögfræð-
ing sem missir lögfræðiréttindin sín og 
neyðist til að setjast á ný á skólabekk.
01.40 American Horror Story. 
02.25 Utopia
03.15 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Könnuðurinn Dóra  07.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 07.45 Doddi litli og Eyrnastór 
07.55 Sumardalsmyllan  08.00 Áfram 
Diego, áfram! 08.24 Svampur Sveinsson 
08.49 Tommi og Jenni 08.55 UKI  09.00 
Ofurhundurinn Krypto  09.22 Ævintýri Tinna 
 09.47 Ævintýraferðin 10.00 Lukku láki 10.25 
Latibær  10.47 Elías  11.00 Könnuðurinn Dóra 
11.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 11.45 
Doddi litli og Eyrnastór 11.55 Sumardalsmyllan 
 12.00 Áfram Diego, áfram! 12.24 Svampur 
Sveinsson 12.49 Tommi og Jenni  12.55 UKI 
13.00 Ofurhundurinn Krypto  13.22 Ævintýri 
Tinna  13.47 Ævintýraferðin 14.00 Lukku láki 
14.25 Latibær  14.47 Elías  15.00 Könnuðurinn 
Dóra  15.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 15.45 
Doddi litli og Eyrnastór 15.55 Sumardalsmyllan 
 16.00 Áfram Diego, áfram! 16.24 Svampur 
Sveinsson 16.49 Tommi og Jenni 16.55 UKI 
 17.00 Ofurhundurinn Krypto  17.22 Ævintýri 
Tinna  17.47 Ævintýraferðin 18.00 Lukku láki 
 18.25 Latibær  18.47 Elías  19.00 The Lorax

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.21 Dr. Phil
09.05 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
13.35 Cheers
14.00 Dr. Phil
14.40 Emily Owens M.D
15.30 Royal Pains 
16.15 Once Upon a Time 
17.00 Eureka 
17.50 Dr. Phil 
18.30 The Talk
19.10 Secret Street Crew
19.55 Parks & Recreation
20.15 Hreimsins besti
20.50 Bachelor Pad 
22.20 XIII  
23.05 Sex & the City 
23.30 Law & Order: Special Victims 
Unit 
00.15 How To Get Away With Murder
01.00 Law & Order
01.50 The Borgias
02.40 Lost Girl 
03.30 XIII
04.15 Sex & the City 
04.40 Pepsi MAX tónlist

08.00 Inside The PGA Tour 2015 08.25 PGA 
Tour 2015 11.25 The Open Championship 
15.15 Golfing World 2015 16.05 PGA Tour 
2015 19.05 Inside The PGA Tour 2015 19.30 
PGA Tour 2015 22.30 Golfing World 2015 
23.20 Champions Tour Highlights 2

12.00 Þjóðbraut 
13.00 Sjónarhorn 
13.30 Lífsins List 
14.00 Þjóðbraut 
15.00 Sjónarhorn 
15.30 Lífsins List 
16.00 Þjóðbraut 
17.00 Sjónarhorn 
17.30 Lífsins List 
18.00 Þjóðbraut 
19.00 Sjónarhorn 
19.30 Lífsins List 
20.00 Helgin 
20.30 Kvennaráð 
21.15 Lífsins List 
21.45 Grillspaðinn 
22.00 Helgin 
22.30 Kvennaráð 
23.15 Lífsins List 
23.45 Grillspaðinn

20.00 Hrafnaþing 21.00 Hvíta tjaldið 21.30 
Eldhús meistaranna

11.10 Norðurálsmótið
11.50 Breiðablik - KA
14.05 Borgunarmörkin 2015 
15.00 Úkraína - Lúxemborg
16.45 Svíþjóð - Svartfjallaland
18.30 Valur - ÍBV
20.20 Norðurálsmótið 
21.00 Goðsagnir efstu deildar 
21.40 Stjarnan - KR
23.30 Pepsímörkin 2015 
00.55 Goðsagnir efstu deildar 

14.20 Tottenham - Liverpool  
17.45 Liverpool - Chelsea  
19.30 Newcastle - Arsenal 05.02.11  
20.00 Manstu  (2/8) Önnur þáttaröðin 
af þessum bráðskemmtilegu spurninga-
þáttum þar sem allt snýst um íþróttir í 
umsjón Guðmundar Benediktssonar.
20.35 FH - Breiðablik  Bein Útsending
22.20 PL Classic Matches. Liverpool 
- Newcastle, 1998  
22.50 Premier League World 2014
23.20 Swansea - Hull
01.10 Manstu 

11.45 Ruby Sparks  
13.30 A Fish Called Wanda
15.15 Walk of Shame  
16.50 Ruby Sparks  
18.35 A Fish Called Wanda
20.25 Walk of Shame  Gamanmynd 
frá 2014 með Elizabeth Banks og James 
Marsden í aðalhlutverkum. 
22.00 Anywhere But Here  
23.55 3 Days to Kill  Kevin Costner 
leikur CIA fulltrúa sem fær þær frétt-
ir að hans sé með bannvænan sjúkdóm. 
Hann segir starfi sínu lausu til að verja 
þeim tíma sem hann á eftir með fjöl-
skyldunni. Þegar honum býðst að taka 
að sér eitt lokaverkefni í skiptum fyrir 
nýtt lyf sem gæti bjargað lífi hans þá á 
hann erfitt með að neita. 
01.50 Anonymous
04.00 Anywhere But Here  

18.35 Friends  
19.00 Modern Family  
19.25 Mike and Molly  
19.45 The Big Bang Theory  Áttunda 
þáttaröðin um félagana Leonard og 
Sheldon sem eru afburðasnjallir eðlis-
fræðingar sem vita nákvæmlega hvernig 
alheimurinn virkar. 
20.10 Arrested Development 
20.45 Bandið hans Bubba  Frábærir 
söngþættir frá árinu 2008.
22.00 It’s Always Sunny in Philadelp  
22.20 Curb Your Enthusiasm  Larry 
David leikur sjálfan sig en hann ratar af 
óskiljanlegum ástæðum sífellt í vandræði. 
Fjöldi þekktra gestaleikara kemur við sögu, 
22.55 Arrested Development  
23.30 Bandið hans Bubba  
00.45 It’s Always Sunny in Philadelp  
01.05 Curb Your Enthusiasm
01.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó
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Tónlistarmaðurinn Gunnar Lárus 
Hjálmarsson, betur þekktur sem 
Dr. Gunni, vinnur nú að nýrri 
plötu, en það er þó engin önnur 
en söngkonan Shady Owens 
sem syngur eitt lag á plötunni. 
„Ég held að Shady hafi örugg-
lega ekki sungið inn á plötu hér 
á Íslandi síðan hún var í Nátt-
úru, eða allavega í mjög langan 
tíma,“ segir Gunni en nýja plat-
an er unnin í tilefni þess að hann 
fagnar fimmtíu ára afmæli sínu 
í október. 

„Platan heitir 7. október og á að 
koma út þá, enda er það afmælis-
dagurinn minn,“ segir Gunni 
léttur í lundu. Platan kemur út 
á tvenns konar útgáfum, annars 
vegar á kassettu og hins vegar á 
tíu tommu plötu. 

Doktorinn segir ástæðuna fyrir 
því að hann hafi fengið Shady til 
þess að syngja á plötunni vera 
einfalda. „Hún var stödd á land-
inu vegna annarra verkefna sem 
ég er að vinna og það var því 
alveg kjörið að nýta tækifærið 
fyrst hún var hér,“ segir Dr. 
Gunni spurður út í samstarfið. 

Shady Owens, sem er nú búsett 
í London, er líklega best þekkt 
fyrir söng sinn með hljómsveit-
um á borð við Óðmenn, Hljóma, 
Trúbrot og Náttúru. 

Lögin á plötunni eru öll samin 
af Gunnari sjálfum og alla text-
ana orti hann sjálfur nema einn. 
„Það er einn texti þarna sem er 
eftir Þorstein Eggertsson. Reynd-
ar er eitt lag þarna eftir óþekkt-
an götusala í New York en það er 
bara tólf sekúndna langt,“ segir 
Gunni og hlær. 

Farið er um víðan völl á plöt-
unni, enda hefur Doktorinn búið 
til alls kyns tónlist á sínum langa 
ferli. „Þetta er í fyrsta skipti sem 
ég geri allt á einni plötu. Þarna 
er allt frá barnamúsík sem fjallar 
um gúmmíönd yfir í hávaðapönk 
og allt þar á milli.“ 

Ásamt Shady Owens er fleiri 
gestasöngvara að finna á plötunni 
en Doktorinn vill þó ekki gefa of 
mikið upp að svo stöddu. „Dj. 
flugvél og geimskip syng-
ur á plötunni en ég get 
ekki gefið upp fleiri 
nöfn núna,“ bætir 
Gunni við og glottir.

Inn á plötuna leik-
ur hljómsveit sem 
skipuð er þeim 
Grími Atla syni 
bassaleikara, 
Guðmundi Birgi 
Halldórssyni 
gítarleikara og 
Kristjáni Frey 
Halldórssyni 
trommuleik-
ara en þeir 
mynda hljóm-
sveit sem heit-
ir einfaldlega 
Dr. Gunni. Sú 
sveit ætlar að 
koma fram á 
tónlistarhátíð-
inni Eistnaflugi 
sem fram fer á 
Neskaupstað dag-
ana 8.-11. júlí. „Við 
ætlum að spila bestu 
lög ferilsins og rokka 
af okkur sokkana.“ 

gunnarleo@frettabladid.is

Shady Owens syngur 
inn á plötu Dr. Gunna
Gunnar Lárus Hjálmarsson, betur þekktur sem Dr. Gunni nýtti tækifærið þegar 
hann fékk Shady Owens til landsins til að syngja inn á væntanlega plötu sína.

SÁTT SAMAN  Shady Owens og Dr. Gunni áttu góða stund á Íslandi en hún hefur ekki sungið inn á íslenska hljómplötu í 
fjölmörg ár.

#BYLGJANBYLGJAN989

HLUSTAÐU 
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

ÞORGEIR, KRISTÓFER OG BRAGI 
OG MÁLEFNI LÍÐANDI STUNDAR

REYKJAVÍK 
SÍÐDEGIS 
ER Í LOFTINU

MILLI KL. 16:00 - 18:30VIRKA DAGA

„Það er nefnilega dæmigert að stilla okkur upp sem 
keppinautum, en við erum sannkölluð vinabönd, þar 
sem við höfum fylgst að í mörg ár,“ segir Jófríður 
Ákadóttir, söngkona rafpoppsveitarinnar Samar-
is, en bandið hefur ákveðið í slagtogi við Mammút 
að blása til risa tónleikagjörnings í næsta mánuði. 
Munu böndin meðal annars flytja lög hvort annars.

„Bæði böndin eru á plötusamningi hjá erlendum 
fyrirtækjum, við hjá One Litle Indian og Mammút 
hjá Bella Union, og þar ytra er mikil samkeppni, 
sem við hérna á Íslandi þekkjum ekki,“ útskýrir 
Jófríður og bendir á að landslag tónlistarmanna 
á Íslandi sé um margt ólíkt því sem gerist annars 
staðar. 

Hér á landi leggi sig allir fram við að aðstoða 
eftir fremsta megni. „Okkur langaði að búa til við-
burð og fagna þessu svolítið, böndin hafa fylgst að 
í gegnum tíðina, svo nú fannst okkur tími til kom-
inn að taka málin í okkar hendur. Sumsé ekki vera 
alltaf þátttakendur, sem er vissulega gaman líka, 
en nú gerum við þetta á okkar hátt. Þannig er þetta 
stuðningur Mammút við Samaris í verki og vita-
skuld öfugt.“

Segir Jófríður að tónleikagestir geti átt von á 
miklu sjónarspili. „Við erum mikið myndlistarfólk 
og höfum gaman af að framkvæma gjörninga, svo 
við ætlum að teygja okkur svolítið í allar áttir með 
það.“  - ga

Vinaböndin Mammút og Samaris í eina sæng
Böndin tvö fagna samvinnu og alíslenskum bransakærleik með stórtónleikagjörningi í Gamla bíói 9. júlí. 

SAMHELDIN  Má gera ráð fyrir að lista-
gyðjan fái fáar pásurnar þegar blásið verður 
til veislunnar.  MYND/AÐSEND

Lagið sem kemur mér alltaf í stuð 
er Baseline með Quarashi.
Selma Björnsdóttir, leik- og tónlistarkona

FÖSTUDAGSLAGIÐ



BARNADAGAR

Þess vegna notum við
fjölnota innkaupapoka

100%

Frábær

Komdu
með notaðar textilvörur
og við bjóðum þér auka

5% afslátt á barnadögum

Söfnunin er í samstarfi við

30%



VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 800 1177

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

BAKÞANKAR 
Hildar 

Sverrisdóttur

Þolendur eineltis hugsuðu 
þingkonu Framsóknarflokks-

ins þegjandi þörfina í vikunni 
þegar henni þótti tímans virði að 
kvarta undan því að helsti ráða-
maður á þingi væri lagður í ein-
elti af stjórnarandstöðunni. Ég 
veit ekki hvort er meira pirrandi; 
að gengisfella sisona hugtakið 
einelti á ábyrgðarlausan hátt 
eða að fólk sem fór sjálfviljugt í 
pólitík væli yfir starfsaðstæðum 
sínum.

ÞINGKONAN taldi að ítrekað 
væri verið að „fara í manninn en 
ekki boltann“. Það má vel vera. 
En í þessum aðfinnslum krist-
allast ákveðið þekkingarleysi á 
fulltrúalýðræði. Það eru full-
trúar sem eru kosnir til að fara 
áfram með mál og því sjálfsagt 
að gera athugasemdir við þá full-
trúa ef ástæða er til. Ef fulltrú-
arnir sjálfir eiga ekki að skipta 
máli gætum við alveg eins haft 
bara viðamiklar skoðanakann-
anir um öll landsins mál sem 
embættismenn fylgja svo eftir. 
Í fulltrúalýðræðinu er einnig sá 
fíni öryggis ventill að allir bera 
pólitíska ábyrgð á gjörðum sínum 
– og orðum. Ef það er mál manna 
að á þingi sé hrekkjusvín sem 
komi of illa og niðrandi fram við 
aðra þingmenn mun sú persóna 
að lokum þurfa að súpa seyðið af 
því gagnvart kjósendum. 

VIÐ höfum vissulega séð 
grodda legri samskipti á Alþingi 
undanfarin misseri en oft áður. 
Það minnir kannski meira á 
breska þingið þar sem löng hefð 
er fyrir að púað sé á andstæð-
inginn undir ræðuhöldunum. Ég 
skal ekki segja hvort það sé til 
eftirbreytni. Eflaust er það svo 
sem bara hið hressasta mál innan 
skynsamlegra marka. 

Í öllu falli er aulalegt að væla 
undan því að allir séu ekki góðir 
og glaðir á eina vinnustað lands-
ins sem hefur það hlutverk að 
takast á. Og það er ljótt að gera 
svo lítið úr alvöru einelti að setja 
pólitísk átök í það samhengi. 
Alþingi er ekki eineltisvinnu-
staður – meira bara svona eins og 
kennslustofa þar sem kennarinn 
fór fram í kaffi og kom aldrei 
aftur.

Vælukjóar 
á þingi

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Allt sem þú þarft ...

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur kvenna 
á tölublað, 12–80 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, jan.– mar. 2015 

YFIRBURÐIR
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KANSAS 3ja sæta sjónvarpsstófi
Stillanlegur sjónvarpssófi. Svart, brúnt og grátt leður á slitflötum. 197x90 H:100 cm.

Fullt verð: 299.900 kr.

Aðeins 224.925 kr.

Rafdrifnir
sjónvarpssófar

ótrúlega þægilegir

KANSAS 2ja sæta sjónvarpsstófi
Stillanlegur sjónvarpssófi. Svart, brúnt og grátt leður á slitflötum. 150x90 H:100 cm.

Fullt verð: 249.900 kr.

Aðeins 187.425 kr.

25%
AFSLÁTTUR

Sumar
útsala

MEIRA Á
dorma.is

Afgreiðslutími 
Mánudaga til föstudaga frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

SHAPE DELUXE 
heilsurúm
Shape deluxe heilsurúm:

• Lagar sig fullkomlega að líkama þínum

• 26 cm þykk heilsudýna

• 2 cm latexlag bólstrað í áklæði

• 4 cm gel memoryfoam

• 4 cm shape memoryfoam

• Non-slip efni á botni dýnunnar

• Engir rykmaurar

• 5 ára ábyrgð!

• Ofnæmisprófuð

• Burstaðir stálfætur

Aðeins  176.175 kr.

Shape Deluxe dýna með
Classic botni og löppum
Stærð: 180x200 cm.

Fullt verð: 234.900 kr.

Fullkominn stuðningur  
– enn meiri mýkt

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

Endurnýjanleg
hráefni

Aloe Vera

Cool Comfort
gel foam

Bambus trefjar Open cell 
structure

Memory 
foam

25%
AFSLÁTTUR

Holtagarðar  |  Akureyri  |  www.dorma.is

Sumar
útsala

TVENNUTILBOÐ

dúnsæng + koddi
NATURE’S REST

heilsurúm
Aðeins  59.900 kr.

Nature’s Rest heilsudýna 

með Classic botni.

Stærð: 140x200 cm.

Fullt verð: 92.900 kr.
Fullt verð: 92.900 kr.

33.000
krónur

AFSLÁTTUR

O&D dúnsæng

· 50% dúnn

· 50% smáfiður

+ Dúnkoddi

Fullt verð: 24.900 kr.

Aðeins  18.900 kr.
Aðeins 18 900 k

TVENNU
TILBOÐ

Þú finnur  bæklinginn  
okkar á dorma.is
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