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„Við erum með salat, brauð og 
svo pönnukökur í eftirrétt. Þetta 
er sumarsalat en á sumrin er gott 
að borða eitthvað annað en kjöt 
og fisk,“ segir Gígja Svavarsdótt-ir, skólastjóri Tungumálaskólans. 
„Við nemendur og kennarar borð-um alltaf saman á fimmtudög-um og þá reynum við að elda eitt-hvað íslenskt. Við reynum að hafa 

fulla máltíð þannig að við borð-um í klukkutíma og þá er verið að 
spjalla og læra íslensku í tengslum 
við það.“

Gígja segir að nýrnabaunirna ísalatinu h fi

Læra íslensku við borðið
Gígja Svavarsdóttir var grænmetisæta í mörg ár og býr því til sumarlegt salat eftir sinni eigin uppskrift. 

Hún ákvað að hætta að vera grænmetisæta þar sem henni fannst oft flókið að fara í matarboð.

Gígja segist eitt sinn hafa verið grænmetisæta og býr því til sumarsalat með marineruðum nýrnabaunum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Salat
1 poki nýrnabaunir1 haus jöklasalat2 paprikur

Tómatar eftir smekk5 hvítlauksrif
2 dl ólívuolía
Salt og pipar
Leggið nýrnabaunirnar í bleyti yfir nótt Sjóð

Skerið jöklasalat, papr-ikur og tómata. Hellið nýrnabaununum yfir sal-atið og berið fram með ólívuolíu, salti og pipar.
Brauðbollur2 bollar hveiti1 bolli heilhveiti15 bolli t

SUMARSALAT GÍGJUmeð brauðbollum  Fyrir 8

SUMARSÓLSTÖÐUGANGA  á Snæfellsjökul 
verður farin í kvöld á vegum Ferðafélags Íslands. Brott-
för er frá Mörkinni 6 klukkan 17 og ekið vestur að jökli 
þar sem gangan hefst klukkan 21. Upplýsingar á fi.is.

V

4ra rétta

 
Góð tækifærisgjöf!

Kryddlegin bleikjameð rússneskri pönnuköku, dillrjóma og piparrótarsósuHumarsúparjómalöguð, með Madeira og grilluðum humarhölum

Fiskur dagsinsþað ferskasta hverju sinni; útfærður af matreiðslumönnum Perlunnar
*** eða / Or ***
Lambatvennameð steinseljurótarmauki, aspas, rófu, soðkartöflu og basil-myntu gljáa

Kókoshnetu Tapiocameð steiktu mangói og lychee sorbet 

Verð aðeins 7.290 kr.

tilboðsseðill

föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS  18. júní 2010
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Ríkur af mysupróteinum

ostur
Prófaðu nýja 
braðgóða Fjörostinn, 
fituminnsta kostinn 
í ostaúrvali dagsins. 

9%
aðeins

Sumarið er yndislegt!

www.isafold.is - Sími 595 0300

Einu Íslendingarnir
Tveir nýútskrifaðir 
skrúðgarðyrkjufræðingar  
unnu fyrstu verðlaun í 
keppni  í Finnlandi.
tímamót 20

BJART Á AUSTANVERÐU land-
inu. Í dag verða suðlægar áttir, 8-13 
m/s suðvestan- og vestanlands en 
annars hægari. Vestan til verður 
heldur skýjað og lítils háttar væta, 
einkum fyrri part dags.
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Yrsa arftaki Larssons
Yrsa Sigurðardóttir var 
sögð ein af arftökum Stiegs 
Larsson í grein í NY Times.
fólk 38

EVRÓPUSAMBANDIÐ „Ég fagna þess-
ari niðurstöðu og er mjög ánægð-
ur með hana,“ sagði Össur Skarp-
héðinsson utanríkisráðherra í gær, 
þegar ljóst var orðið að Evrópusam-
bandið mun hefja aðildarviðræður 
við Ísland. 

„Þetta eru kaflaskipti og mjög 
mikilvægur áfangi fyrir okkur 
Íslendinga að geta nú hafið samn-
ingaviðræður. Ég tel að þær muni 
um síðir leiða til þess að Íslend-
ingar gangi í Evrópusambandið, 
en það verður ákvörðun þjóðar-
innar.“

Steingrímur J. Sigfússon, fjár-
málaráðherra og formaður Vinstri-
grænna, segir niðurstöðuna í Brus-
sel ekki eiga að koma neinum á 
óvart. Þótt flokkur hans sé sem fyrr 

andvígur aðild þá hafi það orðið nið-
urstaðan að láta á það reyna í við-
ræðum: „Síðan er það þjóðarinnar 
að taka ákvörðun. Ég reikna með að 
flestir séu sáttir við það.“

Varðandi lítt dulda skírskotun í 
ályktun ráðsins um að Íslending-
ar þurfi að takast á við skuldbind-
ingar sínar í Icesave-málinu segir 
Össur að það þurfi ekkert að segja 
okkur Íslendingum að standa við 
skuldbindingar okkar: „Forystu-
menn allra flokka og forseti Íslands 
hafa lýst því yfir, í kjölfar synjun-
ar á Icesave-samningnum í þjóð-
aratkvæðagreiðslu, að Íslendingar 
muni ekki hlaupast undan skuld-
bindingum sínum. Hjá mörgum 
er hins vegar vafi um hverjar þær 
eru.“ - gb

Össur Skarphéðinsson fagnar niðurstöðu leiðtogaráðs Evrópusambandsins:

Aðild styrkir fullveldi Íslands

ÖSSUR SKARPHÉÐINSSON Segir þjóðina 
taka ákvörðun á endanum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Lið Maradona í gírnum
Argentínumenn búnir að 
vinna báða sína leiki á HM.
íþróttir 32

BRUNI Mildi þykir að ekki fór 
verr þegar eldur kviknaði í íbúð á 
neðstu hæð í fjölbýlishúsi við Íra-
bakka í Breiðholti á ellefta tím-
anum í gær. Nágrannar sáu að 
kviknað var í íbúðinni og brutust 
þrír inn til að bjarga eldri manni 
sem þar býr. Maðurinn lét ekki 
segjast og vildi bjarga verðmæt-
um úr íbúðinni. „Ég sá bara reyk. 
Við vorum þrír sem þurftum að 
taka hann út með valdi,“ segir 
Jón Birgir Ragnarsson, íbúi í Íra-
bakka.

Þótt eldurinn hafi ekki verið 
mikill náði hann að teygja sig í 
plast sem í íbúðinni var. Fyrir 
vikið fylltist íbúðin og stigagangur 
fjölbýlishússins af svörtum reyk. 
Sex íbúar á efri hæðum lokuðust 
því inni. 

„Ég er bara í sjokki. Það var 
fullt af reyk og ég vissi ekki hvað 
ég átti að gera,“ segir Vigdís 
Óskars dóttir, sem býr á efstu hæð-
inni í húsinu. Vigdís lokaðist inni 
ásamt ungu barni sínu. 

Eldurinn kviknaði út frá feiti í 
potti. Flytja þurfti manninn sem 
býr í íbúðinni á slysadeild vegna 
gruns um reykeitrun. - sv, kh 

Eldur í Írabakka:

Lokaðist inni 
með ungabarn

EFNAHAGSMÁL Dómar Hæstarétt-
ar um gengistryggð bílalán verða 
ræddir á fundi ríkisstjórnarinnar í 
dag. Fulltrúar Seðlabankans, Fjár-
málaeftirlitsins og Samtaka fjár-
málafyrirtækja munu jafnframt 
mæta á fund efnahags- og skatta-
nefndar til að fara yfir stöðuna sem 
upp er komin.

Óvissa og uppnám ríkir hjá 
eignaleigufyrirtækjum, þar sem 

menn hafa unnið myrkranna á milli 
frá því að dómarnir féllu án þess þó 
að vita í raun hvað beri að gera. Þar 
á bæ bíða menn þess að stjórnvöld 
tilkynni hvort og þá hvernig þau 
muni bregðast við niðurstöðunni, 
enda er mörgum spurningum enn 
ósvarað um það hvernig gera skuli 
upp hina ólögmætu samninga.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er ekki líklegt að gripið 

verði til bráðaaðgerða í formi laga-
setningar til aðstoðar fjármálakerf-
inu enda hafa þau skilaboð fengist 
að niðurstaðan sé fjarri því að vera 
rothögg fyrir kerfið, eins og það er 
orðað, þótt eignaleigufyrirtækin 
fari eflaust illa út úr málinu.

Fyrirspurnum hefur rignt yfir 
eignaleigufyrirtækin frá því á mið-
vikudag og krefjast sumir þess að 
fyrirtækin greiði þeim tafarlaust 

til baka það fé sem þeir telja sig 
eiga inni hjá þeim.

„Menn þurfa sinn tíma til að átta 
sig á því nákvæmlega hvað dómur-
inn þýðir og hvernig unnið verði 
úr honum,“ segir Steingrímur J. 
Sigfússon fjármálaráðherra. Guð-
jón Rúnarsson, framkvæmdastjóri 
Samtaka fjármálafyrirtækja, segir 
málið þurfa að skýrast innan fárra 
daga.  - sh / sjá síðu 4

Beðið eftir stjórnvöldum
Eignaleigufyrirtækin bíða þess nú að stjórnvöld tilkynni hvort þau muni bregðast við dómi Hæstaréttar 
um gengistryggingu lána og þá hvernig. Málið verður rætt í ríkisstjórn og efnahags- og skattanefnd í dag.

HEIMT ÚR HELJU Vigdís Óskarsdóttir var himinlifandi þegar hún tók við átta mánaða gömlum syni sínum, Óskari Pétri, úr 
öruggum höndum slökkviliðsmanna. Slökkviliðið þurfti að nota björgunarmaska til að koma henni og öðrum íbúum út. Á 
annan tug slökkviliðsmanna tók þátt í slökkvistarfi. MYND/STEFÁN LOFTSSON  
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FLUGVÉLAR Í BIÐSTÖÐU Batahorfur urðu 
að engu.  NORDICPHOTO/AFP

ÍTALÍA, AP Alþjóðasamtök flug-
vallarrekenda, API, segja tap 
flugvalla í Evrópu vegna ösku-
skýsins frá Eyjafjallajökli nema 
allt að 300 milljónum evra, en 
það samsvarar um það bil 47 
milljörðum króna.

Samtökunum reiknast til að 
flugvellir í Evrópu hafi orðið 
af 17 milljónum farþega þessar 
vikur sem eldgosið truflaði flug-
umferð. Þar með hafi batahorf-
ur í rekstri flugvallanna í reynd 
orðið að engu, en á fyrsta árs-
fjórðungi hafði farþegum fjölgað 
um 5,2 prósent. - gb

Flugvellir í Evrópu:

Milljarðatap 
vegna ösku

ELDGOS Stórlega hefur dregið úr 
hæð gufumakkarins úr Eyja-
fjallajökli, en hann nær nú ein-
ungis 100 metra hæð. 

Til samanburðar fór mökkur-
inn í rúmlega tveggja kílómetra 
hæð í lok maí. 

Hvorki eðjuflóð né gjóskufall 
hafa mælst á síðustu dögum.  

Hækkun á vatnsborði í gígnum 
hefur líklega ekki verið meiri en 
einn til tveir metrar. Nái yfirborð 
að hækka um meira en tuttugu 
metra frá því sem nú er, hafa 
safnast um þrjár milljónir rúm-
metra af vatni í gíginn. 

 - sv

Eldgosið í Eyjafjallajökli: 

Mjög lítil virkni

SPURNING DAGSINS

FJÖLMIÐLAR Falin skilaboð um að 
Jón Gnarr verði ráðinn af dögum 
má finna í svokallaðri orðaleit nýj-
asta heftis tímaritsins Vikunnar 
sem kom út á miðvikudag. „Gnarr 
verður skotinn“ fullyrðir orðaleit-
in í þriðju neðstu línu. Setningin 
er ekki meðal uppgefinna leitar-

orða.
Lögreglunni 

hafði ekki bor-
ist tilkynning 
um morðhótun 
vegna þraut-
arinnar þegar 
Fréttablaðið 
hafði samband 
við Geir Jón 
Þórisson yfir-
lögregluþjón í 
gær. „Þetta er 
eitthvað nýtt, 
sem ég kann-
ast ekki við að 
hafa séð áður, 
að svona hótun 
sé falin í texta 
af þessu tagi. 
Er hægt að 
taka þessu sem 
hótun? Ég átta 
mig ekki alveg 

á þessu,“ segir Geir Jón.
„Yfirleitt er þetta borið þannig 

fram að tilgangurinn er að skelfa 
– að láta vita með óyggjandi hætti 
að eitthvað standi til – til að skapa 
ókyrrð,“ segir Geir Jón. „En allt 
sem við fáum í okkar hendur skoð-
um við rækilega, athugum bak-
grunninn og skoðum hvort eitt-
hvað mark sé á takandi,“ bætir 
hann við.

Elín Arnar, ritstjóri Vikunnar, 
sem var yfirlýstur stuðningsmað-

ur Besta flokksins fyrir 
borgarstjórnarkosning-
arnar, segist þess hins 
vegar fullviss að hugur 
fylgi ekki máli hjá höf-
undi orðaleitarinnar. 
Nýbakaður borgarstjóri 
hafi enga ástæðu til að 
óttast óðan þrautasmið. 
Henni kæmi ekki á 
óvart þótt höfundurinn 
hefði sjálfur kosið Jón 

Gnarr í nýafstöðnum kosningum.
„Sá sem býr til þessar þraut-

ir hjá okkur er mikill húmoristi. 
Hann er alltaf með eitthvað svona 
grín fyrir sjálfan sig. Það hefur 
enginn fattað það hingað til,“ 
segir Elín.

Hún frétti ekki af málinu fyrr 
en eftir að blaðið kom úr prent-
un. „Mér finnst þetta fara aðeins 

yfir strikið, ég 
verð nú að við-
urkenna það. En 
er Gnarr ekki 
þekktur fyrir að 
fara yfir strikið 
líka? Þannig að 
þetta er kannski 
bara viðeigandi.“

Ekki náðist í Jón 
Gnarr vegna máls-
ins í gær.

 stigur@frettabladid.is

Gnarr hótað lífláti 
í orðaleit Vikunnar
Finna má setninguna „Gnarr verður skotinn“ í orðaþraut í Vikunni. Málið 
verður skoðað rækilega, segir yfirlögregluþjónninn Geir Jón Þórisson. Ritstjóri 
Vikunnar segir enga alvöru fylgja hótuninni. Höfundurinn sé mikill húmoristi.

GEIR JÓN 
ÞÓRISSON

ELÍN ARNAR

GNARRVERÐURSKOTINN Þessi dulda hótun veldur lögreglunni heilabrotum.

Mér finnst þetta fara 
aðeins yfir strikið, ég 

verð nú að viðurkenna það.

ELÍN ARNAR
RITSTJÓRI VIKUNNAR

Eggert, ertu þá búinn að ná 
hærra en bræður þínir?

„Já, það má segja að ég sé bókstaf-
lega búinn að toppa þá. En ekki á 
íþróttasviðinu.“

Knattspyrnukappinn Eggert Stefánsson 
hefur lagt takkaskóna á hilluna og gerst 
flugfreyja. Eggert er bróðir handbolta-
stjörnunnar Ólafs Stefánssonar og 
körfuknattleiksmannsins Jóns Arnórs 
Stefánssonar.

ÍSRAEL, AP Ísraelsstjórn ákvað á 
fimmtudag að létta aðeins á ein-
angrun Gasasvæðisins. 

Meðal annars verði framvegis 
heimilt að flytja matvæli þang-
að án takmarkana og eitthvað af 
byggingarefnum, þótt áfram verði 
takmarkanir á innflutningi bygg-
ingarefna af ótta Ísraela við að 
Gasabúar noti þau til að styrkja 
hernaðarmannvirki.

Ísrael tók þessa ákvörðun eftir 
að hafa ráðgast við bandaríska 
og evrópska embættismenn. Viku 
áður hafði Barack Obama Banda-
ríkjaforseti sagt að einangrun 
Gasa geti ekki staðist til lengdar.

Hjálparsamtök ætla innan tíðar 
að senda annan skipaflota með 
hjálpargögn til Gasa. - gb

Ísraelar gefa að hluta eftir:

Draga úr ein-
angrun á Gasa

SVÍÞJÓÐ, AP Tignir gestir streyma 
til Stokkhólms þar sem haldið 
verður konunglegt brúðkaup á 
morgun. Viktoría krónprinsessa 
og einkaþjálfari hennar, Daniel 
Westling, hyggjast ganga í það 
heilaga í dómkirkjunni, sem nýbú-
ið er að gera lagfæringar á.

Von er á nærri þúsund gestum 
og ekkert verður til sparað, þrátt 
fyrir að deilur hafi kviknað um 
íburðinn.

„Þetta verður stærsta brúðkaup-
ið sem haldið hefur verið í Evrópu 
í langan tíma,“ segir Roger Lund-
gren, sérfræðingur í konungsfjöl-
skyldum. „Allir ætla að koma.“ - gb

Svíar undirbúa brúðkaup:

Von er á nærri 
þúsund gestum

VIKTORÍA OG DANÍEL Eldri systirin geng-
ur í hjónaband.  NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNMÁL „Það er full ástæða til 
þess að horfa björtum augum fram 
á veginn 17. júní árið 2010,“ sagði 
Jóhanna Sigurðardóttir forsætis-
ráðherra í þjóðhátíðarávarpi sínu 
í gær.

Jóhanna minntist ársgamalla 
orða sinna um að glíman við efna-
hagsvandann væri í raun ný sjálf-
stæðisbarátta og taldi upp þá 
áfanga sem náðst hafa í endur-
reisninni á liðnu ári. Nefndi hún 
meðal annars að fjármálakerfið 
hefði verið endurreist og því mót-
aður heilbrigður lagalegur grund-
völlur, hallinn á ríkissjóði væri 
umtalsvert minni en áætlanir 
gerðu ráð fyrir, atvinnulífinu hafi 
verið haldið gangandi og að vel-
ferðarþjónustan hafi verið varin 
eins og kostur sé.

Jóhanna fjallaði um náttúru og 
auðlindir landsins og sagði að sér 

væri efst í huga sá samtakamátt-
ur sem þjóðin hefði sýnt við nýleg 
eldsumbrot. Hún sagði Ólaf bónda 
á Þorvaldseyri vera táknmynd 
Íslendinga sem hefðu sigrast á 
búsifjum, sigrast á náttúruöflum 
og sigrast á tímabundnu mótlæti.

Jóhanna minntist á stöðu stjórn-
málanna á Íslandi í kjölfar sveit-
arstjórnarkosninganna. „Vitnis-
burður okkar í framtíðinni mun 
að mínu mati fyrst og fremst ráð-
ast af því hvernig okkur, kjörnum 
fulltrúum, tekst að vinna úr þess-
ari stöðu,“ sagði Jóhanna.

Þá fjallaði Jóhanna um rann-
sóknarskýrslu Alþingis og stjórn-
lagaþing og taldi mikilvægi hvors 
tveggja afar mikið. - mþl

Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra var full bjartsýni í þjóðhátíðarávarpi sínu:

Full ástæða til bjartsýni

JÓHANNA 
SIGURÐARDÓTTIR

Gagnrýna refsiaðgerðir
Rússnesk stjórnvöld fóru í gær hörð-
um orðum um refsiaðgerðir gegn 
Íran, sem bæði Bandaríkin og Evrópu-
sambandið hafa boðað upp á eigin 
spýtur. Rússar segja þetta geta dregið 
úr samstarfsvilja þeirra við Vesturlönd 
um málið.

RÚSSLAND

ELDSVOÐI Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 
var kallað út um þrjú leytið í gær vegna 
bruna á bílaverkstæði að Skemmuvegi 24 í 
Kópavogi. 

Kviknað hafði í bíl inni í húsinu og hafði 
eldurinn aðeins náð að breiðast út. Slökkvi-
liðið mætti snemma á staðinn og reykkafar-
ar fóru inn í húsið til að slökkva eldinn sem 
tókst án mikilla vandræða. Bíllinn eyðilagð-
ist og einhverjar reykskemmdir urðu inn-
anhúss. Auk þess sprungu rúður í húsinu en 
engin slys urðu á fólki.

Í fyrradag kviknaði í rútu við Smiðju-
veg í Kópavogi, stutt frá bílaverkstæðinu 
sem brann í dag.  Ekki er vitað hvort málin 
tengjast. - mþl

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins kallað út að Skemmuvegi í Kópavogi í gær:

Kviknaði í bíl á bílaverkstæði

SLÖKKVILIÐIÐ Á VETTVANGI Greiðlega gekk að slökkva eldinn



Eitt af því sem ferðalög veita manni er 
að losna út úr rútínunni. Að fara í ferðalag veitir 
okkur nauðsynlega fjarlægð til að hugsa málið 
og jafnvel að sjá hlutina í stærra samhengi.
En það er sama hvert við ferðumst, hversu 
langt, hvenær við komum til baka:

VIÐ ERUM FRÁ ÍSLANDI

Beint flug allt að 160 sinnum í viku til 27 áfangastaða.

TIL DÆMIS AÐ ÞAÐ ERU FLEIRI MIÐJUR Í ALHEIMINUM EN ÍSLAND.

ÞEGAR VIÐ FERÐUMST 
LÆRUM VIÐ SVO MARGT 

+ Bókaðu flug á www.icelandair.is 
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PERÚ Hópur fólks í Perú er langt 
kominn með að mála fjall eitt í 
Andesfjöllum hvítt. Fjallið var 
hvítt hér áður fyrr, vegna þess að 
þá var þar jökull. Hann er nú horf-
inn, og því gripu íbúarnir til þessa 
ráðs. Frá þessu er skýrt á fréttavef 
breska útvarpsins BBC.

Íbúarnir búa sjálfir til málning-
una með gamalli aðferð, þar sem 
blandað er saman kalki, eggjahvítu 
og vatni. Málningunni er skvett úr 
fötum á stórgrýtið í hlíðum fjalls-
ins, í staðinn fyrir að nota pensla.

 - gb

Horfinn jökull í Perú:

Fjallið málað 
hvítt í staðinn

MENNING Kristbjörg Kjeld leik-
kona er borgarlistamaður Reykja-
víkur árið 2010. Það var Jón 
Gnarr borgarstjóri sem útnefndi 
Kristbjörgu við hátíðlega athöfn í 
Höfða í gær.

Í vor gerð-
ist það í fyrsta 
sinn að menn-
ingar- og ferða-
málaráð óskaði 
eftir ábending-
um almennings 
um borgarlista-
mann Reykja-
víkur og hlaut 
Kristbjörg fjölda tilnefninga. 

Kristbjörg hefur búið og starf-
að í Reykjavík mest allan sinn 
starfsferil og sannarlega skarað 
fram úr og markað sérstök spor í 
íslensku listalífi. Því samþykkti 
menningar- og ferðamálaráð að 
Kristbjörg Kjeld yrði útnefnd 
Borgarlistamaður Reykjavíkur 
2010.

Hátíðleg athöfn í Höfða:

Kristbjörg Kjeld 
útnefnd borgar-
listamaður 2010

KRISTBJÖRG KJELD

FÓLK Forseti Íslands sæmdi tólf heið-
ursmerki hinnar íslensku fálkaorðu 
við hátíðlega athöfn á Bessastöðum í 
gær. Þau sem voru heiðruð eru Edda 
Erlendsdóttir píanóleikari fyrir störf á 
vettvangi íslenskrar tónlistar, Gísli Örn 
Garðarsson leikstjóri fyrir framlag til 
íslenskrar og alþjóðlegrar leiklistar, 
Guðrún Guðmundsdóttir húsmóðir fyrir 
framlag sitt á sviði útsaums og þjóð-
legrar menningar, Guðrún Nordal for-
stöðumaður fyrir störf í þágu íslenskra 
fræða, Helena Eyjólfsdóttir söngkona 
fyrir framlag til íslenskrar tónlistar, 
Hjalti Pálsson, ritstjóri og fyrrverandi 
héraðsskjalavörður, fyrir framlag til 

héraðssögu, fræða og menningar, Jón 
Ásbergsson framkvæmdastjóri fyrir 
störf í þágu íslensks atvinnulífs og 
útflutnings, Jónas Þórir Þórisson for-
stöðumaður fyrir framlag til líknar-
mála og hjálparstarfs, Kristbjörn Þór 
Árnason skipstjóri fyrir sjósókn og 
störf í sjávarútvegi, Magðalena Sigríður 
Hallsdóttir, fyrrverandi formaður 
Kvenfélags Sjúkrahúss Siglufjarðar, 
fyrir störf í þágu aldraðra og sjúkra, 
Marga Ingeborg Thome prófessor fyrir 
störf í þágu heilbrigðismenntunar og 
rannsókna og Reynir Vilhjálmsson 
landslagsarkitekt fyrir frumherjastörf 
við skipulag og mótun umhverfis.

Forseti Íslands sæmdi tólf heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu í gær:

Tólf fengu riddarakrossinn frá forsetanum

FRÁ ATHÖFNINNI Tólf voru sæmd heiðursmerki hinnar íslensku 
fálkaorðu í gær. MYND/GUNNAR G. VIGFÚSON
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Vindhraði er í m/s. 
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HÆGUR VINDUR  
Næstu daga verð-
ur vindur fremur 
hægur á landinu. 
Bjartast verð-
ur austanlands 
en vestan til má 
búast við skýjuðu 
veðri og lítils háttar 
vætu. Áfram eru 
horfur á hlýju veðri 
og það lítur út fyrir 
að hitinn komist 
upp fyrir 20°C 
norðaustan til í dag 
og á morgun.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

FRÉTTASKÝRING
Hvernig verður brugðist við dómi 
Hæstaréttar um gengistryggð lán?

Uppnám er innan eignaleigufyrir-
tækja eftir dóm Hæstaréttar um 
gengistryggingu og bíða menn 
þar á bæjum þess nú að stjórn-
völd taki ákvörðun um framhald-
ið. Algjör óvissa ríkir um það í 
hverju aðgerðir stjórnvalda munu 

felast, ef yfir-
leit t  verður 
gripið til nokk-
urra slíkra.

Samkvæmt 
heimildum 
Fréttablaðs-
ins hefur fyrir-
spurnum rignt 
yfir eignaleigu-
fyrirtækin frá 
því að dómurinn 
féll á miðviku-
dag og hefur 
starfsfólk ekki 
haft undan við 
að svara þeim. 
Í flestum til-
fellum er fólk 
að forvitnast 
um stöðu lána 
sinna. 

Þess eru þó 
dæmi að fólk 

krefjist þess að eignaleigufyr-
irtækin greiði til baka þá pen-
inga sem það telur sig eiga inni 
hjá fyrirtækjunum. Sumir hafa 
jafnvel gengið enn harðar fram 
og sagst ætla að sækja pening-
ana í dag og vilji fá þá greidda út 
í hönd.

Unnið hefur verið myrkranna 
á milli við að teikna upp viðbrögð 
við hugsanlegum niðurstöðum 
stjórnvalda og láta stöðva inn-
heimtuaðgerðir, að minnsta kosti 

tímabundið. Óvissan er 
gríðarleg, enda hefur 
Hæstiréttur einungis 
kveðið upp úr með það að 
gengistrygging sé ólög-
leg, en ekki fellt dóm um 
það hvernig skuli leysa 
úr þeim vanda. 

Enn er meðal annars 
eftir að svara því hvern-
ig skuli gera lánin upp 
og á hvaða vöxtum, hvað 
verði látið gilda um þá 
sem þegar hafa greitt sín 
lán að fullu, og hvort slík 
mál geti í einhverjum til-
fellum verið fyrnd.

Tveir möguleikar eru 
helst nefndir til sögunn-
ar fyrir stjórnvöld: Ann-

ars vegar að lýsa því 
yfir að ekki verði sér-
staklega gripið inn í 
og hin íslensku vaxta-
lög verði látin gilda. 
Af því myndu líklega 
rísa dómsmál í kjölfar-
ið vegna ýmiss konar 
ágreinings. Hins vegar 
gætu stjórnvöld ákveðið 
að setja sérstök lög til að 
reyna að leiða málið til 
lykta, en áhöld eru um 
hvort hægt sé að gera 
það afturvirkt.

Steingrímur J. Sigfús-
son sagði í Fréttablaðinu 
í gær að það væri alls 
ekki sjálfgefið að niður-
staðan kallaði á sérstök 

viðbrögð stjórnvalda. Í samtali við 
Fréttablaðið í gærkvöldi sagði hann 
þó að unnið væri í málinu. „Við 
ræðum það í ríkisstjórn í fyrramál-
ið. Menn þurfa sinn tíma til að átta 
sig nákvæmlega á því hvað dóm-
urinn þýðir og hvernig unnið verði 
úr honum. En það er mikilvægt að 
tryggja að farið verði eftir þeirri 
leiðsögn sem dómur Hæstaréttar 
veitir,“ segir Steingrímur.

Guðjón Rúnarsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka fjármála-
fyrirtækja, segir boltann nú hjá 
stjórnvöldum sem þurfi að hraða 
skoðun málsins. „Það er mjög mik-
ilvægt að línur skýrist innan fárra 
daga svo þessari almennu óvissu 
verði eytt,“ segir hann.

 stigur@frettabladid.is

Uppnám hjá lánveitendum
Starfsmenn eignaleigufyrirtækja hafa unnið myrkranna á milli frá því að Hæstiréttur dæmdi gengistryggð 
lán ólögmæt án þess að hafa hugmynd um hvernig bregðast skuli við. Mörgum spurningum enn ósvarað.

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

GUÐJÓN 
RÚNARSSON

Það er mjög 
mikilvægt að 
línur skýrist 
innan fárra 
daga svo 
þessari al-
mennu óvissu 
verði eytt.

GUÐJÓN 
RÚNARSSON

FRAMKVÆMDA-
STJÓRI SAMTAKA 
FJÁRMÁLAFYRIR-

TÆKJA

ÓVISSA Í UMFERÐINNI Bíleigendur með myntkörfulán vita ekki enn hvaða áhrif dómar Hæstaréttar munu hafa. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is  
ALLT  SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is  SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is  

RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is  

GENGIÐ 16.06.2010

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

213,2678
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
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Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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Uppskriftin að föstudagspizzunni er á gottimatinn.is
grilluð föstudagspizza!



Að sjálfsögðu fær ríkissjóður sinn virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin er alfarið á kostnað Hagkaups.

Dagana 18. - 20. júní

afnemum við VSK af öllum 

fatnaði og skóm.

Þú færð allan dömu-, herra 

og barnafatnað, undirföt, 

sokka, sokkabuxur og skó án 

virðisaukaskatts þessa fjóra daga.

Tilboðin gilda út sunnudaginn 20. júní 2010.

Fatnaður og skór á 
alla fjölskylduna!TAX

FREE
DAGAR

Fatnaður og skór 

á alla fjölskylduna!



6  18. júní 2010  FÖSTUDAGUR

BYGGÐAMÁL Gísli Már Gíslason, for-
maður Bjargtanga – félags landeig-
enda og sumarbústaðaeigenda á 
Hvallátrum, segir félagið vera mjög 
hlynnt endurbótum á Látrabjargi en 
segir ómögulegt að loka því. 

„Þetta væri eins og að loka Gull-
fossi,“ segir Gísli. „Þetta snýst um 
að fræða fólk um hætturnar en ekki 
banna því að skoða náttúruminjar.“ 
Eitt varúðarskilti er á svæðinu og 
setti félagið það upp til aðvörunar 
fyrir ferðamenn. „Við erum tilbún-
ir að skoða alla möguleika til þess 
að gera svæðið sem öruggast,“ segir 
Gísli.  

Þingsályktunartillaga um frið-
lýsingu Látrabjargs var lögð fram 
á Alþingi árið 2003. Þetta er mesta 
fuglabjarg í N-Atlantshafi og þar 
er stærsta álkubyggð í heimi. Jafn-
framt vex á svæðinu sjaldgæf jurt, 
bjargstrý, sem hefur aðeins fundist 
á tveimur stöðum á landinu. Ekki 
hefur svæðið enn verið friðlýst. 

Sigrún Ágústsdóttir, sviðsstjóri 
laga og stjórnsýslu hjá Umhverfis-
stofnun, segir að það sé vissulega 
ástæða til að tryggja öryggi ferða-
manna á öllum stöðum á landinu 
sem þykja áhugaverðir. 

„Það er verið að vinna í málinu 

og vonandi gengur það í gegn á 
næstu misserum,“ segir Sigrún.  
 - sv 

Formaður landeigenda í Hvallátrum hlynntur endurbótum á Látrabjargi: 

Ekki hægt að loka bjarginu

LUNDI Ein af fuglategundunum sem 
verpa í Látrabjargi. 

BRUNI Slökkvilið Skagafjarðar 
var kallað að hesthúsi á Nöfun-
um í hádeginu í gær. 

Þegar slökkviliðið kom á stað-
inn var tölverður eldur í húsinu. 
Greiðlega gekk að slökkva eld-
inn.

 Eldsupptök eru ókunn. Að því 
er fram kemur á fréttavef Feyk-
is voru eigendur hússins staddir 
þar fyrr um morgunin en þeir 
urðu ekki varir við neitt. 

Ekki var rafmagn í húsinu 
en timbrið í því gamalt. Þá var 
þurrt hey í húsinu.

Slökkvilið Skagafjarðar:

Eldur kviknaði í 
gömlu hesthúsi

ATVINNUMÁL Gylfi Arnbjörnsson, 
forseti Alþýðusambands Íslands, 
og Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins hafa undirritað samkomu-
lag um vinnustaðaskírteini og 
framkvæmd eftirlits á vinnustöð-
um. 

Samkomulagið byggir á lögum 
frá síðasta mánuði og veitir full-
trúum samtaka vinnumarkaðarins 
heimild til að fara í eftirlitsheim-
sóknir á vinnustaði atvinnurekenda 
og ganga úr skugga um að atvinnu-
rekandi og starfsmenn starfi í 
samræmi við reglur.

Samkomulagið tekur gildi 15. 
ágúst næstkomandi.  - jab

Vinnustaðaskírteini ASÍ og SA:

Heimilt að fara 
í heimsóknir

LÖGREGLUMÁL Erill var hjá lögregl-
unni á höfuðborgarsvæðinu í fyrri-
nótt. Umferðarslys varð á Salavegi 
í Kópavogi um fjögur leytið. Þar 
valt bifreið með þeim afleiðingum 
að annar tveggja farþega í bílnum 
festist undir bifreiðinni. Lögreglu 
og sjúkraflutningamönnum tókst 
þó fljótt og örugglega að ná honum 
undan bílnum.

Þá varð annað umferðarslys á 
Arnarnesvegi á sjöunda tímanum 
í gærmorgun. Þar valt bifreið og 
var einn fluttur á slysadeild.

Fimm voru teknir fyrir ölvunar-
akstur og tveir undir áhrifum 
fíkniefna.

Lögreglan í höfuðborginni:

Lá fastur undir 
bíl eftir veltu

Horfðir þú á beina útsendingu 
frá eldhúsdagsumræðum?
Já  18%
Nei  82%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Varpaði ákvörðun Evrópusam-
bandsins skugga á þjóðhátíðar-
gleði þína?

Segðu skoðun þína á visir.is

EVRÓPUSAMBANDIÐ Jose Manuel 
Barroso, forseti framkvæmda-
stjórnar Evrópusambandsins 
(ESB), segir að engir sérstakir 
fyrirvarar hafi verið settir varð-
andi Icesave, í tengslum við  
samþykkt sambandsins á því að 
hefja aðildarviðræður við land-
ið. Umsókn Íslands var formlega 
samþykkt á leiðtogafundi ESB í 
Brussel í gær.

„Eins og í aðdraganda allra 
aðildarviðræðna voru viðræður 
við Íslendinga samþykktar með 
nokkrum skilyrðum,“ sagði Barr-
oso þegar fréttastofan spurði 
hann út í viðræðurnar. Íslending-
ar verða að hlíta sömu almennu 
skilyrðunum og aðrir. Hann vís-
aði hins vegar einnig til úrskurð-
ar eftirlitsstofnunar EFTA frá 
því í maí. En þar kemur fram að 
Íslendingum beri að greiða Icesa-
ve-reikningshöfum lágmarks-
tryggingu samkvæmt tilskipun 
ESB um innstæðutryggingar.

Barroso sagði leiðtoga sam-
bandsins hafa verið mjög jákvæða 
í garð umsóknar Íslands á leið-
togafundinum í gær. Allir þeir 
fyrirvarar sem settir hefðu verið 
rúmuðust innan samningsins 
um Evrópska efnahagssvæðið 
og þeirra skilmála sem áður eru 
nefndir. Hann vonaðist til að við-
ræður gætu hafist sem fyrst en á 
endanum yrðu Íslendingar að gera 
það upp við sig í þjóðaratkvæða-
greiðslu hvort þeir vildu ganga í 
ESB.

Í sama streng tók Lars Lökke 
Rasmussen, forsætisráðherra 
Danmerkur. Hann sagðist fagna 
aðild Íslands að sambandinu og 
einhugur ríkti um að ganga til 
viðræðna við þá innan leiðtoga-
ráðs þess. „Íslendingar geta nú 
nýtt sér alla sérfræðiþjónustu 
ESB í samningaferlinu og ég tel 
að viðræðurnar geti gengið hratt 
fyrir sig,“ sagði forsætisráðherr-
ann.

Tæpt ár er frá því Alþingi sam-
þykkti þingsályktunartillögu frá 
Össuri Skarphéðinssyni utanrík-
isráðherra um að sótt yrði um 
aðild. Stefán Haukur Jóhannes-
son formaður samninganefndar 
Íslands og sendiherra í Brussel, 
segir að frá og með gærdegin-
um sé Ísland ekki umsóknarríki 
heldur kandídat. Samninganefnd-
in vinni eftir þingsályktuninni 
og greinargerð hennar. Allt verði 
gert til að tryggja hagsmuni 
Íslands í viðræðunum.

Stefán Haukur vildi engu spá 
um það hversu langan tíma við-
ræðurnar muni taka. Næsta skref 

sé að utanríkisráðherra fundi með 
utanríkisráðherra Belgíu eftir 
að Belgar taka við forsæti í ESB.  
Eftir það taki við nokkrir mán-
uðir þar sem rýnt verði í löggjöf 
Íslands og ESB og þær bornar 
saman til að finna hvar þurfi að 
semja um breytingar. Eiginlegar 
samningaviðræður ættu að geta 
hafist á fyrri hluta næsta árs.

Stefán Haukur sagðist reikna 
með að jöfnum höndum yrði 
unnið í erfiðum málum og þeim 

sem væntanlega yrðu auðveldari 
úrlausnar. Í Brussel er talað um 
að Íslendingar gætu orðið sam-
ferða Króatíu inn í sambandið 
að því gefnu að þjóðin samþykki 
aðildarsamning í þjóðaratkvæða-
greiðslu eins og Alþingi setur sem 
skilyrði fyrir aðildinni. Stefán 
Haukur sagði ESB gjarnan vilja 
taka fleiri en eitt land inn í einu 
en vildi ekkert segja um hvort 
það yrði raunin. 
 hmp@stod2.is

Engir sérstakir fyrirvarar
Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu var formlega samþykkt án ágreinings á leiðtogafundi 
sambandsins í gær. Aðalsamningamaður Íslands vill engu spá um hve langan tíma viðræðurnar taka. 

EVRÓPUSAMBANDIÐ José Luis 
Rodríguez Zapatero, forsætisráð-
herra Spánar, segir Spánverja ekki 
vera á vonarvöl efnahagslega eins 
og orðrómur hafi verið um í fjöl-
miðlum að undanförnu. Þvert á 
móti hafi leiðtogafundur ESB sam-
þykkt að öll aðildarríki sambands-
ins færu sömu leið og Spánverjar 
til að auka trú markaðarins á efna-
hagslífi Evrópu.

Nicolas Sarkozy Frakklandsfor-
seti tók undir það, að Spánn eigi 
ekki í vanda. Um það séu allir 27 
leiðtogar Evrópusambandsland-
anna sammála: „Við teljum engan 
vanda vera á ferðinni, og það 
er sameiginleg greining okkar 
allra.“

Seðlabanki Spánar ákvað á mið-
vikudag að allar helstu fjármála-
stofnanir landsins skuli ganga í 
gegnum áreynslupróf. Það próf 
verði gagnsætt og niðurstöðurn-
ar gerðar opinberar. Á leiðtoga-
fundi ESB í gær sagði Zapatero að 
orðrómur hafi verið í alþjóðlegum 
fjölmiðlum um að Spánn stæði illa 
fjárhagslega. Þetta væri rangt. 
Fjölmiðlar og fjármálamarkaður-
inn ættu að hlusta frekar á spænsk 
stjórnvöld í stað þess að eltast við 
óstaðfestar fréttir.

„Leiðtogafundurinn samþykkti 
einróma á fundi sínum í gær að 
fara sömu leið og spænski seðla-
bankinn ákvað að fara. Allar helstu 

fjármálastofnanir aðildarríkjanna 
27 verða settar í áreynslupróf.  Það 
ferli verður opið og niðurstöðurnar 
gerðar opinberar,“ sagði spænski 
forsætisráðherrann. Niðurstöður 
þessa áreynsluprófs ættu að liggja 
fyrir seinni partinn  í júlí.

Zapatero á fund með Domin-
ique Straus-Khan, framkvæmda-
stjóra Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, 
í dag. Þegar hann var spurður 
hvort tilgangur fundarins væri að 
leita aðstoðar sjóðsins sagði hann 

að um reglubundinn samráðsfund 
væri að ræða. „Enda hefur Spánn 
allt frá upphafi kreppunnar ekki 
þurft að leggja fjármálastofnunum 
til stórar fjárhæðir eins og mörg 
önnur ríki hafa þurft að gera, 
nema í undantekningartilfellum 
varðandi nokkur mjög smá fjár-
málafyrirtæki. Þvert á móti hefur 
Spánn lagt öðrum þjóðum eins og 
Grikkjum lið með fjárframlögum,“ 
sagði Zapatero í Brussel í gær.

 - hmp

Niðurstöður álagsprófs fjármálastofnana Evrópusambandsríkjanna verða birtar:

Spánn er ekki í fjárhagsvanda

ZAPATERO MÆTIR TIL LEIÐTOGAFUNDARINS Hann segir Spán ekki standa illa fjár-
hagslega.  MYND/HEIMIR MÁR

DAVID CAMERON Á FYRSTA LEIÐTOGAFUNDI SÍNUM Forsætisráðherra Bretlands gæti 
haft mikil áhrif á samningaviðræður ESB og Íslands.  MYND/HEIMIR MÁR

Eins og í aðdraganda 
allra aðildarviðræðna 

voru viðræður við Íslendinga 
samþykktar með nokkrum 
skilyrðum.

JOSE MANUEL BARROSSO
FORSETI FRAMKVÆMDASTJÓRNAR ESB

KJÖRKASSINN
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SKÓLATÖSKUDAGAR
Í OFFICE 1
Er barnið þitt að byrja í skóla í haust?
Komdu og gerðu ótrúlega góð kaup á skólatöskum
fyrir haustið. Einnig pennaveski með 30% afslætti.
Gildir til 30. júní.

Skeifan, Smáralind, Korputorg, Hafnarfjörður, 
Selfoss, Egilsstaðir, Akureyri
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Ring er ný farsímaþjónusta á vegum Símans. Fyrir 1.990 kr. áfyllingu á mánuði færðu 1500 mín/SMS á mánuði
til að hafa samband við alla innan GSM kerfis Símans og 990 kr. inneign til að hringja í fólk í öðrum kerfum.
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Ekki vera
djöfulsins 
sökker!
Kynntu þér frábæra kaupauka á ring.is

LÖGREGLUMÁL Ekið var á ellefu lömb og ær í 
umdæmi lögreglunnar á Vestfjörðum í síð-
ustu viku. Þrjú lömb drápust í einni ákeyrsl-
unni. Í öllum tilvikum stungu ökumennirn-
ir af frá slysstað og létu skepnurnar liggja 
eftir. 

„Þetta gerist á hverju einasta ári,“ segir 
Önundur Jónsson, yfirlögregluþjónn á Vest-
fjörðum. „Ég set fram þá spurningu hvers 
vegna íslenskir ökumenn séu svona óheiðar-
legir.“

Önundur segir að mest sé um ákeyrslur 
á sauðfé á vorin, þegar nýbúið sé að sleppa 
lambfénu í haga og áður en það fer að sækja 
lengra til fjalla. Ekið sé á nokkrar kindur í 
viku hverri á þessum tíma.

„Ef tekin eru hundrað svona óhöpp, þá eru 
kannski tveir til þrír sem láta vita að þeir 
hafi keyrt á lambið og  slasað það eða drepið. 
Hinir stinga af.

Við sjáum að stundum hafa þær skepnur, 
sem ekið hefur verið á og síðan skildar eftir, 
kvalist, því þær hafa sparkað allt í kringum 
sig áður en þær hafa drepist. Stundum eru 
dýrin stórslösuð en lifandi þegar komið er að 
þeim. Ég spyr íslenska ökumenn hvað sé á 
seyði í höfðinu á þeim þegar þeir gera svona 
lagað? Ég spyr hverjir það séu sem ganga 
svona um landið okkar, náttúruna og blessað-
ar skepnurnar? Ég skil þetta ekki og á engin 
svör. Það er mjög ill og ljót meðferð að skilja 
skepnurnar eftir svona.“ - jss

Yfirlögregluþjónn á Vestfjörðum undrast athæfi óábyrgra ökumanna:

Slasa eða drepa sauðfé og stinga svo af

LAMB Lömbin eru í mestri hættu meðan þau eru lítil.

SAMKEPPNI Áfrýjunarnefnd sam-
keppnismála hefur staðfest alvar-
leg brot Lyfja og heilsu gegn Apó-
teki Vesturlands á Akranesi. Sekt 
Lyfja og heilsu var lækkuð úr 130 
milljónum króna í 100 milljónir. 

Málið hófst sumarið 2007 þegar 
Apótek Vesturlands fór í sam-
keppni við Lyf og heilsu á Akra-
nesi. 

Í kjölfarið barst Samkeppnis-
eftirliti ábending um aðgerðir til 
að hamla starfsemi keppinaut-
arins.

Til stuðnings lægri sektum 
benti nefndin á að brotin tak-
mörkuðust að mestu leyti við 
þröngt markaðssvæði og tillit var 
tekið til breytinga í efnahagslíf-
inu.  - jab

Brot á samkeppnislögum:

Lyf og heilsa 
fær milljóna-
sekt fyrir brot

EFNAHAGSMÁL Samræmdar tölur 
Efnahags- og framfarastofnunar-
innar  (OECD) sýna að atvinnuleysi 
í aðildarríkjum stóð í 8,7 prósent-
um í apríl. Í apríl var atvinnuleysi 
hér á landi 9,0 prósent en var komið 
í 8,3 prósent í maí.

Mest var atvinnuleysi á Spáni í 
apríl, en þar er tæpur fimmtungur 
án vinnu, eða 19,7 prósent. Í öðru 
og þriðja sæti koma svo Slóvakía og 
Írland með 14,1 og 13,2 prósent.

Ísland er svo í tíunda sæti í apríl -
samanburðinum með sitt 9,0 pró-
senta atvinnuleysi.

Minnst mældist atvinnuleysi í 
aprílmánuði í S-Kóreu, 3,7 prósent 
og í Hollandi, 4,1 prósent.

Samanlagt fjölgaði atvinnulaus-
um í aðildarríkjum OECD um 3,3 

milljónir milli mars og apríl, sam-
kvæmt upplýsingum stofnunar-
innar. Alls voru 46,5 milljónir án 
vinnu í apríl.  - óká

Atvinnuleysi innan OECD í 8,7 prósentum í apríl:

Fimmtungur er at-
vinnulaus á Spáni

Atvinnuleysi innan 
Atvinnuleysi í OECD*

Land  Hlutfall atvinnulausra
Spánn  19,7 prósent
Slóvakía 14,1 prósent
Írland 13,2 prósent
Portúgal 10,8 prósent
Ungverjaland 10,4 prósent
Frakkland  10,1 prósent
Pólland  9,9 prósent
Bandaríkin  9,9 prósent
Svíþjóð  9,3 prósent
Ísland  9,0 prósent
 *Þau tíu lönd þar sem 

atvinnuleysi var mest í apríl 2010.

MENNTUN Aldrei hefur hærra hlut-
fall grunnskólanema sótt um nám 
í framhaldsskóla og í vor. Rúm-
lega 97 prósent allra 10. bekkinga 
sem útskrifuðust úr grunnskóla á 
dögunum sóttu um áframhaldandi 
nám í framhaldsskólum landsins. 

Alls sóttu 4.477 10.-bekkingar 
um skólavist nú, en þeir voru 4.437 
í fyrra. Það var þá met. Líkt og í 
fyrra komast ekki allir inn í skóla 
í fyrstu atrennu, en 217 nemendur 
standa út af. Katrín Jakobsdóttir 
menntamálaráðherra segist von-
ast til að öllum nemendunum verði 
fundið pláss í skóla fyrir lok mán-
aðarins. Erfiðast sé að finna pláss 
á höfuðborgarsvæðinu, sem sé 
sami vandi og undanfarin ár. 

Síðustu ár hefur hópur nem-
enda, sem ekki komst inn í fyrstu 
atrennu, verið í óvissu fram eftir 
sumri. Í ár var innritun breytt, 
forinnritun var í apríl og var því 
hægt að bregðast fyrr við vandan-
um að einhverju leyti, samkvæmt 
upplýsingum frá menntamálaráðu-
neytinu. Tekinn var upp forgangur 
á svæðum, þannig að framhalds-
skólar þurftu að taka frá 45 pró-
sent sinna plássa fyrir grunnskóla-

nema úr grenndarskólum. Áhrifin 
af því eru ekki fyllilega komin í 
ljós, en Katrín segir ráðuneytið 
allavega ekki hafa fengið neinar 
slæmar fregnir af því. 

Langflestir sóttu um nám í 
Verzlunarskóla Íslands, eða 428 
manns. Næstvinsælastur er 
Menntaskólinn við Hamrahlíð, en 
um skólavist þar sóttu 319. Í þriðja 
sæti var svo Menntaskólinn við 
Sund, Borgarholtsskóli var fjórði 
vinsælasti skólinn og Menntaskól-
inn í Reykjavík sá fimmti. 

Níu skólar þurfa að neita ein-
hverjum þeirra sem sóttu um 
skólavist. Verzlunarskóli Íslands 
þarf að neita flestum nemend-
um um skólavist, en þar sóttu 120 
fleiri um skólann en pláss er fyrir. 
Kvennaskólinn í Reykjavík þarf að 
hafna 104 nemendum, Menntaskól-
inn við Hamrahlíð 74 og Mennta-
skólinn við Sund og Menntaskól-
inn í Reykjavík 57 nemendum. 
Tækniskólinn,  Framhaldsskól-
inn á Laugum, Menntaskólinn að 
Laugarvatni og Menntaskólinn á 
Akureyri þurftu að hafna á bilinu 
tveimur til tólf nemendum. 

 thorunn@frettabladid.is 

Fjölda nem-
enda neitað 
um skólavist
Metfjöldi 10. bekkinga sótti um nám í framhalds-
skólum í ár. Níu skólar þurftu að neita nemendum 
um skólavist. Búist er við því að öllum hafi verið 
tryggt pláss í framhaldsskóla fyrir lok mánaðarins, 
að sögn menntamálaráðherra.

VERZLUNARSKÓLINN Flestir sóttu um að komast í Verzlunarskóla Íslands, en hann 
var jafnframt sá skóli sem þurfti að hafna flestum nemendum.  FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

1. Hvað vill nýr meirihluti í 
Reykjavík setja upp innandyra 
í Perlunni?

2. Hvaða leikmaður Fram 
skoraði með hjólhestaspyrnu í 
2-1 sigri á Stjörnunni?

3. Hvaða félagar ætla að 
heiðra Ómar Ragnarsson með 
útgáfu barnaplötu?

SJÁ SVÖR Á SÍÐU 54

VEISTU SVARIÐ?
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15,6” 

Acer Extensa 5235 -901G16Mn
2.2Ghz Intel Celeron M 900 Centrino örgjörvi  1GB DDR3 
1066MHz minni  Intel GMA X4500 skjákort  160GB SATA diskur 

 15.6” WXGA LED breiðskjár  Vefmyndavél ofl.

Toshiba Satellite 
PRO L300D-233
2.1Ghz AMD Athlon X2 Mobile QL-64 örgjörvi  2GB DDR2 800MHz minni 

 250GB SATA harðdiskur  8xDVD±RW Dual Layer og CD skrifari  15.4" 
WideScreen WXGA skjár  ATI Radeon HD 3100 PCI-Express skjákort  

Windows Vista Business ásamt XP Pro

Toshiba Satellite PRO S300L-10E
2.0GHz Intel Core 2 Duo T5870 örgjörvi  2GB DDR2 minni  160GB 
SATA harðdiskur  8xDVD±RW Dual Layer og CD-RW skrifari  15.4" 
WideScreen WXGA skjár  Intel Graphics MA 4500MHD skjákort  
Windows Vista Business ásamt XP Pro möguleika

15,4” 

FARTÖLVA

FARTÖLVA

FARTÖLVA

FARTÖLVA FARTÖLVA

FARTÖLVA FARTÖLVA

Acer Aspire One 532H-2DB 
1.66GHz Intel Atom N450 örgjörvi  1GB 
DDR2 minni  250GB SATA diskur 10,1" 
TFT WSVGA skjár Intel GMA3150 PCI 
skjástýring VGA vefmyndavél  Li-ion 
rafhlaða (6 klst.)  Windows 7 Starter ofl.

Toshiba Satellite Pro U400-24H
2.0GHz Intel Core 2 Duo T5870 örgjörvi  2GB DDR2 minni  250GB SATA 
diskur  8xDVD±RW Dual Layer og CD-RW skrifari  13,3" TFT WXGA 
breiðskjár  Intel GMA 4500MHD skjákort  Gigabit 10/100/1000 
netkort  Vefmyndavél Windows Vista Business ásamt XP Pro möguleika

10,1” 

13,3” 15,4” 

Toshiba Satellite L500D-16N
2.2Ghz AMD Turion II Dual Core Mobile M500  4GB DDR2 

800MHz minni   500GB diskur  8xDVD±RW Dual Layer 
og CD skrifari  15.6" WXGA LED breiðskjár VGA 

myndavél í skjá  512MB ATI Radeon HD4570 PCI-
Express skjákort  Windows 7 Home Premium

15,6” 

FARTÖLVUR FYRIR ALLA
KRASSANDI
SUMARTILBOÐ

17” 

99.990
FULLT VERÐ KR. 129.990

Toshiba Satellite 
Pro P300D-21U
2.1Ghz AMD Athlon X2 Mobile QL-64 örgjörvi  2GB DDR2 minni  160GB SATA harðdiskur  8xDVD±RW Dual Layer og CD-RW skrifari 
 17" WideScreen WXGA skjár  ATI Radeon HD 3100 PCI-Express skjákort VGA vefmyndavél Windows Vista Home Premium

99.990
FULLT VERÐ KR. 119.990

59.990
FULLT VERÐ KR. 69.990

94.990
FULLT VERÐ KR. 109.990

69.990
FULLT VERÐ KR. 79.990

15,4” 

139.990
FULLT VERÐ KR. 169.990

Toshiba Tecra A10-19Z
2.0GHz Intel Core 2 Duo T5870 örgjörvi  2GB DDR2 minni 
 160GB SATA harðdiskur  8xDVD±RW Dual Layer og CD-RW 

skrifari  15.4" WideScreen WXGA skjár  Intel Graphics MA 
4500 skjákort  Windows Vista Business ásamt XP Pro möguleika

Toshiba Tecra 
TIL Í ALLT
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EFNAHAGSMÁL Samtök atvinnulífsins 
(SA) kynntu á morgunverðarfundi í 
fyrradag tillögur sínar um umbætur 
í fjármálum hins opinbera. SA telur 
svigrúm til skattahækkana fullnýtt 
og að markmiðum um bætta afkomu 
ríkissjóðs árið 2011 verði að ná með 
gjaldalækkunum. 

Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri SA, gagnrýndi rík-
isstjórnina fyrir skort á samstöðu. 
Hann sagði það skipta miklu máli 
að atvinnulífið og stjórnvöld væru 
samstíga og hvatti til einingar um 
stóriðjuframkvæmdir og vegafram-
kvæmdir sem mikið hefði verið 
talað um en lítið gert í enn þá.

Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra sagði að ekki kæmi til 
greina að hvika frá þeim markmið-
um sem hefðu verið sett um að ná 
tökum á ríkisfjármálunum en bætti 
því við að þegar hefði orðið nokkuð 
ágengt í þessum efnum. „Verkefnið 
er á góðri leið með að takast. Það er 
erfitt og það er mikið eftir, en það 
er að takast.“

Steingrímur tók undir með SA 
að hægt væri að draga úr kostn-
aði í heilbrigðiskerfinu með skipu-
lagsbreytingum og réttum áhersl-

um en sagðist hins vegar algjörlega 
ósammála því að lausnin sé fólgin 
í einkarekstri. Hann lagði auk þess 
áherslu á hagræðingu í ríkisrekstri 
og nefndi í því samhengi þær sam-
einingar ráðuneyta sem ríkisstjórn-
in hefur beitt sér fyrir á undanförn-
um vikum.

Bjarni Benediktsson, formaður 
Sjálfstæðisflokksins, tók þátt í pall-
borðsumræðum á fundinum. Hann 
sagði Sjálfstæðisflokkinn leggja 
áherslu á að halda nýjum álögum í 
algjöru lágmarki og bætti því við að 
ýmsar tilfærslur í kerfinu þyrftu að 
dragast saman, það væri óvinsælt 
en það sem skipti mestu væri að 
gera það sem væri ábyrgt og rétt. 

 magnusl@frettabladid.is

VILHJÁLMU 
EGILSSON

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

Svigrúm til 
skattahækk-
ana fullnýtt
Samtök atvinnulífsins kynntu í fyrradag tillögur 
sínar í ríkisfjármálum. Þau telja svigrúm til skatta-
hækkana fullnýtt og að markmiðum ársins 2011 
verði að ná fram með gjaldalækkunum.

■ Gerbreyta þarf vinnubrögðum við fjárlagagerð eigi árangur í lækkun 
útgjalda hins opinbera að nást. Ákvarða þarf útgjaldaramma til að 
minnsta kosti fjögurra ára.

■ Taka þarf skipulag heilbrigðisþjónustu til gagngerrar endurskoðunar. Auka 
þarf hlutverk heilsugæslunnar sem fyrsta viðkomustað sjúklings og skapa 
meira svigrúm fyrir einkaaðila til þess að koma að rekstri.

■ Lækka þarf kostnað á nemanda í íslensku skólakerfi með því að gera 
skipulag markvissara. Nám til stúdentsprófs verði skipulagt sem þriggja 
ára nám og háskólar verði gerðir að sjálfseignarstofnunum.

■ Einfalda þarf tryggingakerfið og koma í veg fyrir misnotkun þess til dæmis 
með því að notast við starfshæfnimat í stað örorkumats. Skoða á hækkun 
lífeyrisaldurs í samhengi við lengri meðalævi Íslendinga.

■ Einfalda á opinbert regluverk og hvetja sveitarfélög til að setja sér hald-
góðar fjármálareglur.

Tillögur Samtaka atvinnulífsins

HEILSUGÆSLUSTÖÐ Meðal hugmynda Samtaka atvinnulífsins er að hlutverk heilsu-
gæslunnar verði aukið.  FRETTABLAÐIÐ/STEFÁN

SVEITASTJÓRNARMÁL Fimm sveitar-
félög auglýstu eftir bæjar- eða 
sveitarstjórum í atvinnublaði 
Fréttablaðsins um síðustu helgi. 
Þær hæfniskröfur sem áhugasam-
ir umsækjendur þurfa að uppfylla 
eru afar svipaðar í öllum sveitar-
félögunum fimm.

Auglýst var eftir bæjarstjórum 
á Akureyri, þar sem Listi fólksins 
fékk hreinan meirihluta í síðustu 
kosningum, og í Vesturbyggð, 
þar sem Sjálfstæðisflokkurinn 
fékk hreinan meirihluta. Þá var 
auglýst eftir bæjarstjóra á Fljóts-
dalshéraði, þar sem Framsóknar-
flokkurinn og Á-listi hafa mynd-
að meirihluta. Auglýst var eftir 
sveitarstjórum í Skaftárhreppi og 

í Mýrdalshreppi, Vík í Mýrdal. Í 
báðum sveitarfélögum eru fram-
boð ótengd stórum stjórnmála-
flokkum með meirihluta.

Í nær öllum tilvikum er gerð 
krafa um háskólamenntun sem 
nýtist í starfi bæjarstjóra. Aðeins 
í auglýsingu Fljótsdalshéraðs er 
slakað á þeirri kröfu, þar sem 
háskólamenntun er sögð kostur, 
en ekki skilyrði. 

Í öllum tilvikum er ýmist kraf-
ist reynslu af stjórnunarstörfum 
eða slík reynsla álitin kostur. Auk 
þess er færni í mannlegum sam-
skiptum og í að tjá sig í ræðu og 
riti eitthvað sem lögð er áhersla á 
í auglýsingum sveitarfélaganna. 

 - bj

Auglýst eftir fimm bæjar- og sveitarstjórum:

Sveitarfélögin gera 
svipaðar hæfniskröfur

BYGGÐAMÁL „Þessi áralanga vanræksla 
yfirvalda á hverfinu hefur orðið til þess að 
hverfin fjögur innan Breiðholts eru farin að 
grotna niður,“ segir í formála skýrslu sem 
borgaryfirvöld fengu afhenta í vikunni. 
Bjarni Fritzson, handboltakappi og for-
svarsmaður hópsins sem vann skýrsluna, 
segir að brýn nauðsyn sé að gera eitthvað í 
uppbyggingu hverfanna. 

„Þetta er bara sinnuleysi,“ segir hann. 
„Með svona hátt hlutfall atvinnulausra ætti 
að vera hægt að skapa vinnu þarna. Það 
yrði frábært framtak.“ 

Bjarna var nóg boðið þegar hann var með 
þriggja ára syni sínum við andapollinn í 
Seljahverfinu og sá litli gerði ekki grein-

armun á mýrinni og bakkanum. „Þetta er 
bara eitt af fallegum svæðum Breiðholts-
ins sem eru í niðurníðslu og það þarf ekki 
mikið til að lítil börn detti og drukkni,“ 
segir hann.

Mikill metnaður og vinna var lögð í gerð 
skýrslunnar og segist Bjarni vera vongóður 
um viðbrögð.  

„Margir hafa svipaða sögu að segja úr 
öðrum hverfum borgarinnar,“ segir Bjarni. 
„Ég er mjög vongóður um að yfirvöld taki á 
málinu.“  - sv

Í Breiðholtsskýrslunni er farið fram á aðgerðir og hún afhent borgarfulltrúum:

Hörð krafa um bætt Breiðholt

MÝRI Pollurinn í Seljahverfi sem eitt sinn var 
falleg tjörn en hefur nú breyst í mýri.

 MYND/BJARNI FRITZSON

VIÐSKIPTI Bílaleiga Akureyrar 
hefur samið við Bílaumboðið 
Öskju um kaup á hátt í þrjátíu 
nýjum Kia-bifreiðum.

Fram hefur komið í sölutöl-
um Bílgreinasambandsins að 
sala á nýjum bílum hefur verið 
að braggast að undanförnu og er 
ein ástæða þess sú að bílaleigur 
hafa verið að endurnýja flotann 
fyrir sumarið.

Forsvarsmenn Bílaleigu 
Akureyrar eru bjartsýnir á 
ferðasumarið 2010 og segja að 
eftirspurn eftir bílaleigubíl-
um sé aftur að færast í eðlilegt 
horf eftir samdráttinn sem varð 
í kjölfar eldgossins í Eyjafjalla-
jökli. 

 - mþl

Liðlega 30 bílar keyptir:

Bílaleiga Akur-
eyrar fjölgar í 
flotanum

HVÍTUR Í FRAMAN Hann var orðinn 
hvítur í framan eftir langan vinnudag, 
þessi byggingaverkamaður á Haíti sem 
vafði um sig höfuðklæði í tilefni af 
myndatökunni. FRÉTTABLAÐIÐ/AP



Munið vinsælu gjafabréfin okkar

Sportbúðin – Ódýra veiðibúðin

DAM öndunarvöðlu-
pakki.  DAM öndu-
narvöðlur og skór 

með filtsóla.  Merkja-
vara á stórmarkaðs-
verði.  Frábært verð.  

Aðeins 29.995.

DAM fleece undirfata-
sett á frábæru verði.  
Mjúkt og hlýtt efni.  

Treyja og buxur 
saman. Tilvalið í alla 
útivist.  Aðeins 9.995.

Scierra tvíhendupakki.  4ra hluta stöng, skothaus, 
running lína, sökktaumur og vandað hjól.  
DVD kastkennsla og veiðihúfa í kaupbæti.  
Trúlega einhver bestu kaupin í tvíhendum. 

Allur pakkinn á aðeins 49.995.

Scierra einhendupakki.  4ra hluta stöng, 
góð flotlína, undirlína, taumur og vandað hjól.  

DVD kastkennsla og veiðihúfa í kaupbæti.  
Vandaður pakki á góðu verði.  Aðeins 29.995

Ron Thompson Travel Force 
flugustöng.  4ra hluta stöng 

og harður hólkur fylgir.  
Hefurðu séð betra verð?  

Aðeins kr. 10.995.

Ron Thompson 
Energizer flugulínur 

á ótrúlegu verði.  
Aðeins 4.995

DAM letingjar fyrir 
duglega veiðimenn.  

Aðeins 895 DAM tökuvarar í letingjaveiði. 
Aðeins 1.695

RT neoprenvöðlupakki.  
Ron Thompson 

neoprenvöðlur og 
vatnsheldur veiðijakki 

með útöndun. 
Alklæðnaður í veiðina 

á aðeins 26.995

DAM Taslan vöðlur.  
Léttar og sterkar 

vöðlur með áföstum 
stígvélum.  Belti fylgir.  

Ódýrustu vöðlurnar 
í bænum?

Aðeins 8.995.

,,í leiðinni úr bænum

,,

Okuma og DAM hjól í ótrúlegu úrvali.   
Traust merki í hjólum á stórmarkaðs-
verði.  Hjól með línu og tveim spólum 

á aðeins 3.995.

Ódýrustu flugurnar í mörg ár? 
Flugurnar okkar eru í hæsta gæða-

flokki og á góðu verði.  
Silungaflugur frá 190 krónum 
og straumflugur á 290 krónur.

Hnífasett.   Stál og hnífar ásamt 
bretti í plasttösku.  Ómissandi í 

veiðitúrinn.  Aðeins 5.995.

Scierra CC4 
vöðlupakki.  

Sterkar 4ra laga 
öndunarvöðlur 

og skór með 
filtsóla.

Tilboðsverð 
aðeins 49.900 

fyrir settið.

Scierra CC6 
vöðlupakki.  

Sterkar 6 laga 
öndunarvöðlur 

og skór með 
filtsóla. Tilboðs-

verð aðeins 
59.900 fyrir 

settið.

Scierra CC3 
vöðlupakki.  

Vandaðar 3ja 
laga öndunar- 
vöðlur og skór 

með filtsóla.
Tilboðsverð 

aðeins 39.900 
fyrir settið.

Ormar og makríll.  Þú færð beituna í 
veiðiferðina í Sportbúðinni.  

Úrval af góðum og veiðnum spúnum.  
Bæjarinst besta verð?  Aðeins 299 

krónur stykkið.
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Landsmenn héldu 
þjóðhátíðardaginn 
17. júní hátíðlegan í 
gær. Daníel Rúnars-
son ljósmyndari virti 
fyrir sér mannlífið í 
miðbæ Reykjavíkur 
þar sem ýmissa grasa 
gætti. Tugir þúsunda 
Íslendinga skelltu sér 
í miðbæinn og veif-
uðu fánum, keyptu sér 
blöðrur eða léku sér í 
leiktækjum. Veður var 
milt þótt sólin hefði 
ekki látið sjá sig.

Hæ, hó og jibbí jei á 
þjóðhátíðardeginum

VUVUZELA Þessi ungi maður fór að dæmi knattspyrnuáhangenda í Suður-Afríku og 
blés í lúður lýðveldinu til heilla. 

HJÓLBÖRUKAPPASKTUR Ýmsum leiktækjum var komið fyrir í Hljómskálagarð-
inum í gær og gátu gestir meðal annars skoppað í hoppukastölum eða farið í 
kappakstur eins og þessir drengir.

VALLI Á STULTUNUM Skemmtikraftar létu 
sig ekki vanta í miðbæinn í gær og settu 
mikinn svip á bæjarlífið. Valli á stultunum 
sýndi listar sínar og fékk margt barnið til að 
brosa. 

SYSTUR FJÓRAR SITJA VIÐ SPIL Drottningarnar fjórar úr 
spilastokknum fylgdust með mannhafinu í Lækjargötu 
og virtust furða sig á uppátækjum Íslendinga.

INGÓLFUR FYLGIST MEÐ Á Arnarhóli safnaðist fólk saman undir vökulum augum Ingólfs Arnarsonar. Á sviðinu þar fyrir framan fór 
fram fjölskylduskemmtun um daginn en þegar fór að kvölda hófust þar tónleikar.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Hátíðarhöld í miðbæ Reykjavíkur 17. júní



Smellugas

Skiptu yfir í nýtt og einfaldara kerfi
Uppfærðu gasmálin

Nýr þrýstijafnari, þér að kostnaðarlausu 
og við tökum gamla kútinn upp í.

smellugas.is

„Ekkert mál
að skipta“

Nú er ekkert mál að skipta um gaskút. Olís hefur innleitt Smellugas, 
nýtt og einfaldara kerfi við gasnotkun. Þrýstijafnarann þarf ekki lengur 
að skrúfa á stútinn – honum er einfaldlega smellt á. Þannig er mun 
fljótlegra og þægilegra að skipta um kút.

Ef þú þarft aðstoð við að koma nýja þrýstijafnaranum fyrir 
geturðu pantað heimaþjónustu. Nánari upplýsingar fást 
á smellugas.is, í síma 515 1100 og á næstu Olís-stöð.

Hrefna Rósa Sætran, yfirkokkur og eigandi Fiskmarkaðarins,
notar Smellugas frá Olís.

25%
afsláttur af innihaldi
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SKOÐUN

Það er varla til svo lítið fyrirtæki á 
Íslandi að það hafi ekki svokallaðan 

almannatengil á sínum vegum. Stundum 
ganga þessir aðilar svo langt í að fegra fyr-
irtækin eða stofnanirnar sem þeir starfa 
fyrir að engu tali tekur. Ein stofnun á 
Íslandi hefur hins vegar brugðið á annað 
ráð. Þessi stofnun hefur 63 menn á full-
um launum við að tala illa um stofnunina. 
Almannatenglarnir 63 tala ævinlega illa um 
vinnustaðinn sinn, þeir sjá aldrei neitt nema 
svarta bletti og vandamál þar sem þessi 
stofnun er annars vegar. Einn starfsmaður 
þessarar stofnunar komst þannig að orði á 
dögunum að stofnunin væri óþörf með öllu 
en tók samt ekki þá rökréttu ákvörðun að 
segja samstundis af sér störfum fyrir stofn-
unina. 

Þessi stofnun er Alþingi Íslendinga. 
Hvernig væri að formenn þingflokkanna 
kæmu sér saman um eina níðlausa viku um 
Alþingi? Hvernig væri að forysta þings-
ins notaði þinghléið til þess að ferðast um 
landið í því skyni einu að kynna Alþingi og 
störf þess. Af hverju skyldi Alþingi vera 
eina stofnunin á Íslandi eða í heiminum sem 
ekki þarf á því að halda að sagt sé frá störf-
um þess með skipulegum og sanngjörnum 
hætti.

Þingmenn tala mikið um virðingarleys-
ið fyrir Alþingi. Það skyldi þó ekki vera 
að virðingarleysið sé þingmönnunum að 
kenna? 

Sigríður Ingibjörg Jónsdóttir alþingis-
maður spurði um það hvort ekki mætti læra 
af þjóðþingum grannlandanna. Það er vafa-
laust unnt. Síðasta breyting á þingsköpum 
var ekki til bóta þegar opnað var fyrir það 
að sami þingmaðurinn getur verið annar 
hver ræðumaður vikum saman og þing-
mönnum líðst nú að fara í andsvör við sjálfa 
sig. Svoleiðis fíflaskapur er fyrir neðan 
virðingu alþingismanna og Alþingis sjálfs.

Í fullri alvöru: Alþingi er æðsta stofnun 
þjóðarinnar. Alþingi er sameign þjóðarinn-
ar, sameign sem aldrei verður seld. Eina 
stofnunin sem aldrei var einkavædd. Hún 
er að mörgu leyti eins og klukkan góða; 
tákn þess sem sameinar okkur. Ef Alþingi 
er brotið í duft fyrirlitningar og virðing-
arleysis með stóryrðaflaumi og popúlisma 
þá hefur þjóðin misst sinn besta vin, svo ég 
renni mér til Íslandsklukkunnar að lokum. 
Við skulum sameinast um það innan- sem 
utanþingsmenn að verja þingræðið. Það er 
oft seinvirkt og ósanngjarnt en það er ekk-
ert til betra. Þingmenn á Alþingi Íslendinga 
þurfa að hætta að tala Alþingi niður í svaðið.

Ein níðlaus vika?
Stjórnmál

Svavar 
Gestsson
fyrrverandi 
alþingismaður og 
ráðherra

S
amþykkt Evrópusambandsins um að hefja aðildarviðræð-
ur við Ísland þýðir ekki að Ísland verði aðildarríki ESB. 
Það ræðst ekki fyrr en þjóðin greiðir atkvæði um aðild-
arsamning. En ákvörðunin er vendipunktur að því leyti 
að nú er aðildarferlið formlega hafið og þá er vonandi 

hægt að færa Evrópuumræðuna á Íslandi á grunn staðreynda. 
Fólk getur þá rætt málið út frá því hvað sett er fram við samn-

ingaborðið, af hálfu ESB og Íslands, en ekki með hliðsjón af ágizk-
unum, tröllasögum eða bábiljum á borð við þær að ESB-aðild hafi 
herskyldu í för með sér eða að fiskimiðin fyllist af útlendum tog-
urum. Þá verður sömuleiðis hægt að halda sig við það sem ESB-
ríkin setja fram sameiginlega og forðast andlegt uppnám eins og  
það sem varð í lok þinghaldsins í fyrradag, þegar alþingismenn 
fengu skyndilega miklar áhyggjur af þekktri afstöðu Þjóðverja 

í hvalveiðimálum.
Evrópusambandið hefur 

marga galla og marga kosti. Nú 
hefst smíði aðildarsamnings, 
sem mun vafalaust innihalda 
hvort tveggja. Á grundvelli 
hans mun þjóðin svo gera upp 
hug sinn, að einhverjum árum 
liðnum. Ekki er hægt að segja 

til um það í dag hver verður þá niðurstaðan. Rétt er að hafa í 
huga að reynslan sýnir að afgerandi málamiðlanir, sem snúa að 
grundvallarhagsmunum ríkja sem sækja um aðild að ESB, eru 
yfirleitt ekki gerðar fyrr en á lokaspretti samningaviðræðna.

Í samþykkt leiðtogaráðsins eru óbeinar tilvísanir til Icesave-
málsins, þótt það sé ekki nefnt beint. Það að málið sé enn óleyst 
hindrar ekki að aðildarviðræður hefjist, eins og fram kom hér 
í blaðinu í fyrradag. Hugsanlega gæti það seinkað þeim hluta 
viðræðnanna sem snýr að fjármálastofnunum. 

Það sem skiptir þó meginmáli er að íslenzkt efnahagslíf þarf 
nauðsynlega á því að halda að Icesave-deilan leysist sem fyrst, 
alveg burtséð frá hugsanlegri ESB-aðild. Þeir sem enn telja að 
ástæða sé til að þvælast fyrir lausn málsins til að koma í veg fyrir 
ESB-aðild eftir nokkur ár valda landinu eingöngu skaða. 

Almenningsálitið er nú ESB-aðild andsnúið. Það var það ekki 
fyrir ári og aftur getur orðið breyting á. Erfitt efnahagsástand 
í mörgum ESB-ríkjum og Icesave-deilan hafa haft sín áhrif á 
viðhorfið á Íslandi undanfarið.  Efnahagurinn getur batnað og 
Icesave-deilan verður að leysast. Önnur staða kann að verða uppi 
þegar aðildarsamningurinn liggur fyrir. Fordæmi eru fyrir því, 
t.d. í Svíþjóð, að almenningsálitið sé aðild andsnúið á einhverju 
stigi aðildarferlisins, en þjóðin samþykki aðild engu að síður.

Annars er jákvætt hversu margir stjórnmálamenn, sem eru 
andsnúnir aðild að ESB, eru nú viðkvæmir fyrir almenningsálit-
inu eins og það kemur fram í könnunum. Þeir töldu ekki að neitt 
ætti að gera með það þegar þjóðin sagðist árum saman fylgjandi 
ESB-aðild í sams konar könnunum. Um það eru hins vegar allir 
sammála, að hin endanlega mæling almenningsálitsins er gerð 
með þjóðaratkvæðagreiðslu og niðurstaða hennar gildir.

Samþykkt leiðtogaráðs ESB er vendipunktur:

Umræða á grunni 
staðreynda

Úps
Jóhönnu Sigurðardóttur varð á í 
messunni á Austurvelli í gærmorgun. 
Hún þuldi ræðu í tilefni af þjóðhá-
tíðardeginum og fór rangt með fæð-
ingarstað Jóns Sigurðssonar; sagði 
Hrafns- eyri vera við Dýrafjörð 

en ekki Arnarfjörð. 
Óheppilegra verður 

það varla. Eins og 
tíðkast með æðstu 
ráðamenn hefur 

Jóhanna líklega 
ræðusmiði á sínum 
snærum. Sá sem á 

heiðurinn af þessu 
glappaskoti 

má eiga 

von á skömm í hatt sinn frá ráðherra, 
nú eða aðstoðarmanni hennar. Hafi 
hann ekki þegar fengið hana.

Til upplýsingar
Skríbentum í forsætisráðuneytinu 
skal bent á það að í gær vígði afmæl-
isnefnd Jóns Sigurðssonar, sem 
starfar á vegum forsæt-
isráðuneytisins, vefinn 
jonsigurdsson.is. Þar 
má finna æviágrip hans 
og safn af myndum frá 
Hrafnseyri sem hægt er 
að nota til að glöggva sig 
á staðháttum í Arnarfirð-
inum.

Guði sé lof
Skyssan ætti að verða vatn á myllu 
þeirra sem hvað ákafast berjast gegn 
Evrópustefnu ríkisstjórnarinnar. Ekki 
einasta hafi leiðtogaráð sambands-
ins leyft sér að samþykkja að hefja 
aðildarviðræður við Ísland á hinum 
háheilaga degi heldur hafi þjóðníð-
ingurinn í forsætisráðuneytinu notað 
tækifærið og niðurlægt minningu 

sjálfstæðishetjunnar ofan í kaup-
ið. Gera má ráð fyrir að málflutn-
ingur þjóðræknustu ákafamanna 
á Alþingi hefði verið eitthvað á 

þessa leið ef þingi hefði 
ekki þegar verið slitið 
flestum til heilla. 
 stigur@frettabladid.is
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Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Í DAG

Ég fæ æluflog í hvert skipti 
sem ég heyri þá orðnotkun 

að einhverjir útlendingar ásælist 
íslenskar auðlindir, fyrirtæki, 
eða eitthvað annað sem íslenskt 
er. Í fyrsta lagi vegna þetta er 
ekki satt og í öðru lagi mynd-
um við gjarnan vilja að það væri 
það. Við þurfum einfaldlega fleiri 
erlendar fjárfestingar, erlend 
fyrirtæki, erlent fagfólk og þá 
reynslu sem öllu þessu fylgir.

Forsíðufréttir af baksíðufréttum
Við spilum öll eðlilega stórt hlut-
verk í eigin lífi. Það er hins vegar 
ákveðin geðröskun að halda að 
maður spili jafnstórt hlutverk í 
lífi allra annarra, að aðrir séu 
uppteknir af því sem maður er 
að gera og því hvað manni finnst. 
Flestum öðrum er nefnilega slétt 
sama.

Ég bjó í Danmörku á þeim tíma 
sem Íslendingar voru „að kaupa 
upp allt“ í Danmörku eins og það 

gjarnan var orðað. Vissulega var 
eitthvað um fréttir af fjárfest-
ingum Íslendinga í þarlendum 
fjölmiðlum, en áhugi Íslendinga 
og íslenskra fjölmiðla á þessum 
áhuga var áreiðanlega margfalt 
meiri heldur áhugi Dana. Það 
getur nefnilega varla verið til 
merkis um að maður sé á allra 
vörum, ef fréttaflutningur af 
manni þykir fréttnæmur í sjálfu 
sér. Einhvern veginn efast ég 
um að New York Times sé fullt 
af fréttum af því að minnst hafi 
verið á New York í dönsku dag-
blaði.

Fréttafréttirnar verða líka 
misáberandi eftir því hvert við-
fangsefnið er. Sigur Besta flokks-
ins vakti líka ákveðna athygli í 
þeim erlendum vefmiðlum sem 
ég þekki til, en minna hefur borið 
á endursögnum þeirra frétta 
á Íslandi. Enda er línan í þeim 
fréttum einfaldlega sú að íslensk-
ir kjósendur hefðu misst vitið.

Við þurfum að sjá okkur í réttu 
ljósi. Til að hafa sterka sjálfs-
mynd þarf maður fyrst að hafa 
rétta sjálfsmynd og svo rétta 
mynd af skoðun annarra á manni 
sjálfum. En það sem við fáum er 
Icelandair auglýsing sem spilar 
einmitt inn á eitthvað þveröfugt, 
hún sýnir útlendinga að segja 
hluti um okkur sem við gjarnan 
vildum að þeir segðu.

Vondir útlenskir peningar
Ótti við erlendar fjárfestingar 
er rótgróinn hér sem víða ann-
ars staðar. Einhvern veginn líður 
mönnum betur að vita af því að 
sá sem á fyrirtæki hafi tengsl við 
landið, útlendingurinn blóðmjólk-
ar bara kúna og fer, hugsa menn. 
Veruleikinn virðist ekki styðja 
þennan þankagang.

Hrunið var alíslenskt, íslensk-
ir bankar í eigu Íslendinga fóru á 
hliðina og tóku önnur íslenski fyr-
irtæki í eigu Íslendinga með sér.

Meira erlent fjármagn hefði 
getað dempað dóminóáhrifin.

Venjulegir kapítalistar hugsa 
bara um að hámarka eigin hagn-
að, en ekki eitthvað annað, þó 
svo þeir geti spilað inn á ótta við 
erlent fjármagn og útlendinga 

þegar það hentar þeim. Íslenskir 
útvegsmenn eru þannig andvíg-
ir erlendri eignaraðild að sjáv-
arútvegsfyrirtækjum, og hefur 
þeim tekist að binda þennan ótta 
við útlenska peninga í landslög. 
Að sjálfsögðu hefur þessi afstaða 
útvegsmanna ekkert að gera með 
velferð íslensku þjóðarinnar. Ef 
fjárfestingahöft í sjávarútvegi 
yrðu afnumin myndi það einfald-
lega þýða að einhverjir sem eru 
hæfari til að reka sjávarútvegs-
fyrirtæki gætu eignast þau. Það 
vilja sérhagsmunaaðilarnir ekki.

Við höfum ekki efni á því að 
vera rasískir gagnvart erlend-
um fjárfestingum og sérstaklega 
getum við ekki sífellt lagst gegn 
því að útlendingar fjárfesti í þeim 
hlutum sem vit er í að fjárfesta 
hér á landi. Það finnst kannski 
mörgum fínt að einhver útlend-
ingurinn byggi hér hótel eða For-
múlu-1 braut. En að menn ætli sér 
að kaupa fiskitogara eða orkufyr-
irtæki? Skamm, skamm.

Eins og í útlöndum
Leiðin út úr kreppunni á ekki að 
liggja í átt að lokuðu sjálfþurftar-
samfélagi. Við verðum að byggja 
upp alþjóðlegra samfélag.

Ég vil sjá erlenda banka, eins 
og Danske Bank og Deutsche 

Bank opna útibú á Íslandi. Ég 
vil sjá Aldi, Netto og Lidl í sam-
keppni við íslenskar matvöru-
keðjur. Ég vil sjá Ryanair og 
Easyjet fljúga til Íslands. Ég vil 
að Magasin du Nord og H&M opni 
í miðbænum.

Það er komið nóg af því að 
menn berji sér í brjóst og hrópi 
hátt: „við getum gert þetta sjálf“, 
þegar sannleikurinn er sá að við 
getum það líklegast ekki.

Ferðafélag barnanna hefur það markmið 
að hvetja börn og foreldra til útiveru og 

samveru í náttúru landsins.  

Börn geta gerst félagar í FB og fá  
félagsskírteini sem veitir aðgang að 

viðburðum og starfi félagsins. 

Þátttökugjald er kr. 1.000.

Velkomin í Ferðafélag barnanna

Skráðu þig !
Sendu okkur póst á fb@fi.is  

eða komdu í Mörkina 6  
og við skráum þig  

í Ferðafélag barn anna.
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Álfar og tröll  

Vífilsfell um jónsmessu
 
Ferðafélag barnanna býður upp á 
göngu ferð á Vífilsfell um Jónsmessu, 
laugar daginn 19. júní kl. 19.00.  
Álfadans og leikir, lifandi tónlist  
og dulúðug stemmning.   
 
Mæting á bílastæði við námurn ar við 
rætur Vífilsfells, einkabílar.  
 
Þátttaka ókeypis – allir velkomnir!

Ásælni óskast

Íslenskir útvegsmenn eru þannig and-
vígir erlendri eignaraðild að sjávarút-
vegsfyrirtækjum, og hefur þeim tekist 
að binda þennan ótta við útlenska pen-
inga í landslög. Að sjálfsögðu hefur þessi 
afstaða útvegsmanna ekkert að gera 
með velferð íslensku þjóðarinnar. 
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Þér kemur það við

Ölvunarakstur er eitt af 
stærstu heilbrigðisvanda-

málum þjóðarinnar. Varla þarf 
að fara mörgum orðum um 
réttmæti þeirrar fullyrðingar 
– enda er það sannað að fjórða 
hvert banaslys á Íslandi tengist 
ölvunarakstri á einn eða annan 
hátt auk þess sem stóran hluta 
alvarlegra slysa má rekja til 
þess að ökumaður var drukk-
inn. Líklega hefði mátt koma í 
veg fyrir marga harmleiki göt-
unnar ef tekist hefði að stöðva 
ökumennina áður en slys hlut-
ust af. 

Láttu vita. Því miður virðist 
sem sumir veigri sér við að til-
kynna til lögreglu ef þeir verða 
þess varir að ölvaður maður 
sest upp í bíl. Þetta á sérstak-
lega við ef hinn ölvaði er fjöl-
skyldumeðlimur eða vinnu-
félagi en þá vilja margir loka 
augunum og telja að þeim „komi 
ekki við“ hvað aðrir aðhafast. 
Slík viðhorf eru ekki aðeins 
ámælisverð – heldur beinlín-
is stórhættuleg. Hver myndi 
láta undir höfuð leggjast að til-
kynna um eftirlýstan ofbeld-
ismann eða innbrotsþjóf sem 
staðinn er að verki? Líkingin er 
að því leyti til réttmæt að þeir 
sem beita fólk líkamlegu ofbeldi 
og þeir sem setjast undir stýri 
ölvaðir, ógna umhverfi sínu og 
geta skaðað saklaust fólk; fólk 

sem allt eins gæti verið nákom-
ið þeim sem veigraði sér við að 
hringja til lögreglunnar, 112 og 
tilkynna um athæfið. Umferð-
arslysin fara nefnilega ekki í 
manngreinarálit. 

Mikilvægur þáttur til að 
sporna við ölvunarakstri er að 
nóg sé af edrú ökumönnum. 
Fram hefur komið að ölvunar-
akstur sé mikið vandamál úti 
á landsbyggðinni þar sem það 
þykir nánast sjálfsagt að aka 
ölvaður heim af ballinu eða 
kránni. Í ýmsum bæjarfélög-
um er löggæsla lítil á nóttunni 
og löggæslusvæðið stórt sem 
lögreglumennirnir á staðnum 
þurfa að sinna. Ef lögreglan 
þarf að sinna útkalli um lang-
an veg geta ölvaðir ökumenn, 
og aðrir afbrotamenn umferð-
arinnar, athafnað sig að vild án 
þess að eiga á hættu að mæta 
lögreglubíl. Sumir þeirra hafa 
þegar komist í skýrslur Umferð-
arráðs yfir „mikið slasaða“ og 
allt of margir komast á skrá 
yfir „látna í umferðinni“ – eða 
það sem verra er; eru valdir 
að dauða eða örkumli farþega 
sinna. Framboð edrú ökumanna 
og viðurkenning á að þeirra sé 
þörf er mikilvæg. Áminning til 
þeirra sem eru að skemmta sér 
um að aka ekki undir áhrifum 
hjálpar.

Þótt öflug löggæsla sé mjög 
mikilvæg leið til þess að sporna 
við ölvunarakstri telja því 
miður alltof margir að það sé 
„í lagi“ að aka undir áhrifum 
áfengis svo fremi að þeir verði 
ekki á vegi lögreglunnar. Slík-
ur hugsunarháttur er ekki bara 
siðlaus – heldur beinlínis lífs-
hættulegur. 

Ölvunarakstur

Gunnar Þór 
Einarsson
fv. formaður Ung-
mennahreyfingar 
IOGT á Íslandi

0 kr.
Eftirstöðvum dreift á 
allt að 12 mánuði.*

1.000 kr. inneign á 
mán. í 12 mán. fylgir. 

Staðgreitt: 24.000 kr.

Símalán – útborgun:

LG VIEWTY
Frábær 3G sími með stórum snertiskjá, flottri 
5MP myndavél, tónlistarspilara og FM útvarpi.
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0 kr.
Eftirstöðvum dreift á 
allt að 12 mánuði.* 

1.000 kr. inneign á 
mán. í 12 mán. fylgir. 

Staðgreitt: 13.900 kr.

Símalán – útborgun:

HUAWEI U1251
Ódýrasti 3G síminn með öllu sem þú þarft. 
Styður m.a. 3G langdrægt kerfi.

3G
Báðir símarnir 

styðja 3GL 

Báðum 
símum fylgir

12.000 KR.
INNEIGN  

yfir árið! 
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Fyrir réttu ári síðan var veruleg-
ur meirihluti íslensku þjóðar-

innar hlynntur því að teknar yrðu 
upp aðildarviðræður við Evrópu-
sambandið. Í skoðanakönnun sem 
Morgunblaðið gerði á tímabilinu 
28. maí til 4. júní 2009 og kynnti 
13. júní kom fram að 57,9% atkvæð-
isbærra Íslendinga voru hlynnt 
aðildarviðræðum, 26,4% voru því 
mótfallin og 15,7% voru óákveð-
in. Þetta þýðir að rúmir 2/3 hlutar 
þeirra sem tóku afstöðu vildu hefja 
viðræður. 

Íslensk stjórnvöld tóku mark á 
þessum óskum og hafa unnið síð-
ustu tólf mánuði svo vel að þessu 
markmiði að á fundi sínum 17. 
júní ákvað leiðtogaráð Evrópu-
sambandsins formlega að hefja 
aðildarviðræður við Ísland. Þetta 
eru góðar fréttir og viðeigandi að 
þessi ákvörðun hafi verið tekin á 
þjóðarhátíðardaginn, afmælisdegi 
Jóns Sigurðssonar, sem jafnframt 
er sá dagur sem íslenska lýðveldið 
var stofnað við hátíðlega athöfn á 
Þingvöllum árið 1944. 

Staðreyndin er sú að sjálfstæð-
isbaráttunni lýkur aldrei. Litl-
ar þjóðir eins og við Íslendingar 
þurfa stöðugt að leita nýrra leiða 
til að tryggja stöðu sína og sjálf-
stæði í ótryggum og síbreytilegum 
heimi. Þær eiga í grundvallaratrið-
um um tvennt að velja: Að treysta á 
einn öflugan bakhjarl (stóran bróð-

ur) eða vera þátttakendur í fjölþjóð-
legu samstarfi jafningja (tilheyra 
öflugri fjölskyldu). 

Við lýðveldisstofnun og raunar 
meirihluta lýðveldistímans var 
erlendur her í landinu og einn 
grundvallarþátturinn í íslenskri 
utanríkisstefnu snerist um að 
halda góðu sambandi við banda-
rísk stjórnvöld. Ætla má að ein-
hliða ákvörðun tveggja ráðherra 
um að Ísland skyldi vera formlegur 
þátttakandi í innrásinni í Írak hafi 
verið tekin með þessa hagsmuni í 
huga en hún bar ekki þann árangur 
sem að var stefnt. Við getum ekki 
lengur treyst á Bandaríkin sem 

okkar stóra bróður. Vingjarnleg 
þjóðhátíðarkveðja Hillary Clinton 
breytir engu um þá staðreynd. 

Nýlegur gjaldeyrisskiptasamn-
ingur við Kínverja og viljayfirlýs-
ing um þátttöku þeirra í uppbygg-
ingu íslensks orkuiðnaðar benda 
til þess að fleiri stórir bræður séu 
í veröldinni en um leið er ljóst að 
við Íslendingar þurfum að kanna 
til hlítar alla möguleika sem okkur 
bjóðast til að tryggja að hér geti 
áfram lifað sjálfstæð þjóð í siðuðu 
samfélagi, sem njóti efnahagslegr-
ar og andlegrar velsældar og hafi 
hugsjónir um frelsi, jafnrétti og 

bræðralag í fyrirrúmi. Aðildarvið-
ræðurnar við Evrópusambandið 
skipta afar miklu máli í því sam-
hengi. 

Hrun íslenska bankakerfisins 
haustið 2008 sýndi fram á veikleika 
íslensks samfélags, bankakerfisins, 
stjórnkerfisins og þess fyrirhyggju- 
og agaleysis sem við viljum stund-
um telja okkur til tekna. En um leið 
sýndi það fram á galla samningsins 
um Evrópska efnahagssvæðið og 
þeirrar fjarstæðu sem er í því falin 
að ætla að halda úti sjálfstæðum 
örsmáum gjaldmiðli á opnum fjár-
málamarkaði. Í samningum fólst 
auk þess veigameira framsal á full-

veldi þjóðarinnar en í fullri aðild. 
Sem aðildarþjóð værum við virkir 
þátttakendur í öllum þeim ákvörð-
unum sem teknar eru á vettvangi 
sambandsins; eins og er erum við 
algjörlega áhrifalaus.

Ég er í hópi þeirra sem bind 
vonir við að aðildarviðræðurnar 
við Evrópusambandið skili góðri 
niðurstöðu fyrir okkur Íslend-
inga. Viðræðurnar marka nýtt 
spor í sjálfstæðisbaráttunni. Ef 
niðurstaða þeirra er góð getur hún 
tryggt stöðu og áhrif Íslands í sam-
félagi þjóðanna og eflt okkur til 
framtíðar. 

Mikilvægur áfangi í 
sjálfstæðisbaráttunni

Evrópumál

Jón Karl Helgason
bókmenntafræðingur

Við getum ekki lengur treyst á 
Bandaríkin sem okkar stóra bróð-
ur. Vingjarnleg þjóðhátíðarkveðja 
Hillary Clinton breytir engu um þá 
staðreynd. 
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Fjölmörg fyrirtæki eiga í rekstr-
arerfiðleikum. Í þeirri stöðu 

getur verið freistandi að nýta alla 
fjármuni sem fara í gegnum reikn-
inga fyrirtækis til að halda hjólum 
gangandi. Geta þá safnast upp skuld-
ir vegna vanskila á vörslusköttum, 
en það eru þeir skattar sem lagðir 
eru á vöru og þjónustu og söluaðila 
ber að innheimta og skila til ríkis-
sjóðs. Refsivert er að gera ekki skil 
á vörslusköttum til ríkissjóðs. Þetta 
eru þeir skattar sem gjarnan hafa 
verið kallaðir „rimlagjöld“. Helst 
ber þar að nefna virðisaukaskatt, 
staðgreiðslu og tryggingargjald.

Ef vanskil vörsluskatta nema 
hærri fjárhæð en sem nemur 3-4 
milljónum getur það talist „meiri 
háttar brot“ í skilningi 262. gr. 
almennra hegningarlaga og getur 
þar með varðað fangelsi allt að 6 
árum. Í mörgum tilvikum hafa eig-
endur fyrirtækja sætt ákæru og 
verið dæmdir til fangelsisrefsing-
ar, sem þó er yfirleitt skilorðsbund-
inn ef umræddar fjárhæðir eru ekki 
þeim mun hærri og brotin alvar-
legri, auk greiðslu þungra sekta.

Í lögum um virðisaukaskatt er 
að finna ákvæði um fésektarlág-
mörk sem eru afar íþyngjandi. Í 
40. gr. laga um virðisaukaskatt, 
sem er sambærilegt við 30. gr. laga 
um staðgreiðslu opinberra gjalda, 
kemur fram að skattskyldur aðili 
skuli greiða fésekt allt að tífaldri 
þeirri skattfjárhæð sem undan var 
dregin eða vanrækt var greiðsla á 
og aldrei lægri fésekt en nemur tvö-
faldri þessari skattfjárhæð. Í 2. mgr. 
40. gr. er þó að finna undanþágu, 

hafi brot einskorðast við að standa 
ekki skil á réttilega tilgreindum 
virðisaukaskatti samkvæmt virð-
isaukaskattsskýrslu. Í dómafram-
kvæmd hefur almennt verið litið svo 
á að ef greitt hefur verið meira en 
sem nemur einum þriðja útistand-
andi skattfjárhæðar þá teljist það 
verulegur hluti skattfjárhæðar og 
þar með litið svo á að framangreint 
fésektarlágmark eigi ekki við.

Nýleg lög um greiðsluuppgjör á 
opinberum gjöldum lögaðila og ein-
staklinga í atvinnurekstri, er nýtt 
úrræði. Samkvæmt lögunum geta 
aðilar sem eru í vanskilum með til-
tekna vörsluskatta sem hafa gjald-
fallið fyrir 1. janúar 2010, sótt um 
frest til greiðsluuppgjörs á þeim 
vanskilum til 1. júlí 2011. Ýmis 
skilyrði eru sett fyrir því að heim-
ilt sé að nýta sér frest til greiðslu-
uppgjörs. Uppfylli umsækjandi 
öll skilyrði er tollstjóra heimilt að 
samþykkja útgáfu skuldabréfs til 
greiðslu þeirra skatta og gjalda sem 
voru í fresti til greiðsluuppgjörs. 
Skuldabréfið skal vera til fimm ára, 
verðtryggt án vaxta, með jöfnum 
mánaðarlegum afborgunum.

Því ættu forsvarsmenn fyrir-
tækja og aðilar í eigin rekstri sem 
skulda vörsluskatta að leita allra 
leiða til að greiða umræddar fjár-
hæðir, semja við innheimtumenn 
ríkissjóðs eða leita eftir gjaldfresti. 
Hægt er að leita liðsinnis lögmanna 
við að semja við innheimtumenn 
opinberra gjalda, eða til að meta 
hvort fyrirtæki uppfylli skilyrði 
laga um greiðsluuppgjör  Ef þess er 
ekki að vænta að greiðsluörðugleik-
ar muni líða hjá innan skamms tíma 
er ráðlegast að grípa til viðeigandi 
úrræða, t.d. að gefa fyrirtækið upp 
til gjaldþrotaskipta, eða leita aðstoð-
ar áður en vandinn verður óyfirstíg-
anlegur eða þeir kunna að baka sér 
frekari refsiábyrgð.

Vanskil á vörslusköttum 
Skattmál

Grétar 
Hannesson 
lögmaður 

Það er800 7000 • siminn.is

Facebook, YouTube, Google, tölvupóstur og 
fréttamiðlarnir fylgja þér á ferðalaginu í gegnum 
stærsta 3G dreifikerfi landsins.

Farðu á netið í
glænýjum 3G síma
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Guðbrandur Sveinsson
Unhól, Þykkvabæ,

lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Lundi, 
Hellu, þriðjudaginn 15. júní. Útförin fer fram frá 
Þykkvabæjarkirkju laugardaginn 26. júní, kl. 14.00. 
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir, en þeim sem 
vildu minnast hans er bent á Krabbameinsfélagið í 
Rangárvallasýslu.

Sigurfinna Pálmarsdóttir
Pálína Svanhvít Guðbrandsdóttir  Birgir Óskarsson
Pálmar Hörður Guðbrandsson   Jóna Elísabet Sverrisdóttir
Heiðrún Björk Guðbrandsdóttir  Kristján Ólafur Hilmarsson
Sigríður Guðbrandsdóttir  Valtýr Georgsson
Sveinn Guðbrandsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samhug og hlýhug við and-
lát og útför ástkærs eiginmanns míns og 
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Tómasar  P. Óskarssonar
Sóltúni 13, Reykjavík.

Karitas Jensen
Steinunn Margrét Tómasdóttir   Aðalsteinn Karlsson
Þórunn Elín Tómasdóttir   Kjartan Jónsson
Bryndís María Tómasdóttir   Thomas Möller
Lára Anna Tómasdóttir   Hörður Jón Gærdbo
Óskar Már Tómasson   Auður Pálmadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

MOSAIK  

Guðmundur Vignir Þórðarson og 
Birgir Axelsson, nýútskrifaðir skrúð-
garðyrkjufræðingar frá Landbúnaðar-
háskóla Íslands, unnu fyrstu verðlaun 
í keppni í skrúðgarðyrkju í Finnlandi í 
síðustu viku. Félagarnir öttu kappi við  
fimm nemendalið frá finnska skólanum 
Axxell Överby og eitt kennaralið frá 
sama skóla en þeir voru einu Íslending-
arnir í keppninni. Þetta var jafnframt 
í fyrsta sinn sem Íslendingar keppa í 
þessu fagi erlendis. 

„Við tókum þátt í Skills Iceland-
keppninni hér á landi í mars þar sem 
ég varð í 1. sæti og Birgir í 2. sæti af 
fimm keppendum,“ útskýrir Guðmund-
ur. „Í framhaldinu var okkur boðið að 
taka þátt í keppninni í Finnlandi en 
þeir voru að setja saman keppni fyrir 
eldri aðila en komast að í skills-keppn-
unum.“

Keppnin fólst í því að allir hóparn-
ir fengu sömu teikninguna af 25 fer-
metra grunnsvæði sem þeir áttu síðan 
að helluleggja eftir kúnstarinnar regl-
um, leggja þrep og gróðursetja blóm. 
Guðmundur segir þá félaga hafa unnið 
vel saman og það hafi skipt máli í stiga-
gjöfinni. 

„Verkefnið fólst meðal annars í að 
leggja úr sápusteini sem er mjúk-
ur steinn sem rispast auðveldlega en 
er mjög fallegur. Svo gátum við valið 
okkur stóra náttúruflögu af grjóti 
óreglulega í laginu sem við þurftum að 
fella inn í svæðið og höggva í kringum 
hana. Finnsku liðin voru búin að læra 
meira um blómin en við en við vorum 
hins vegar mjög snöggir og vissum 
hvernig við áttum að gera þetta og 
vorum nákvæmir. Við gerðum þó ein-
hverjar smá vitleysur í munstrinu í 
hellulögninni og gerðum annað munst-
ur. En það var líka fallegt svo við feng-
um ekki mikinn mínus fyrir það.“

Námið í skrúðgarðyrkju tekur tvö 
ár við Landbúnaðarháskóla Íslands og 
eftir það tekur við 17 mánaða starfs-
nám hjá skrúðgarðyrkjumeistara. Und-
anfarin ár hafa útskrifast um fjórir 
nemendur en í ár útskrifuðust níu úr 
faginu og fleiri munu útskrifast um 
áramótin. Guðmundur segir fagið í 
sókn og þakkar það góðu umhaldi og 
markvissri kennsluskrá. Hann segir 
vöntun á faglærðum skrúðgarðyrkju-
fræðingum og nóg sé um atvinnu.

„Ég rek sjálfur eigið fyrirtæki og 
vantar fleiri klukkustundir í sólar-

hringinn svo það er nóg að gera. Í 
náminu lærum við allt í sambandi við 
gerð lóða og gróður. Stór hluti náms-
ins er um hellulagnir og hleðslur og 
til dæmis lærum við gamlar aðferðir 
við torfhleðslur og grjóthleðslur. Það 
er frábært að fá tækifæri til aðlæra 
gamalt íslenskt handverk sem má ekki 
gleymast.“

Spurður um þýðingu verðlaunanna 

segir Guðmundur þau segja til um hvar 
íslensk skrúðgarðyrkja standi í saman-
burði við það sem best gerist erlendis.

„Þetta sýnir að við erum mjög fram-
arlega og skilum af okkur góðum 
vinnubrögðum. Vonandi verður gert 
meira af því að fara utan í svona keppn-
ir því við lærðum á að sjá hvernig aðrir 
gera hlutina.“ heida@frettabladid.is

SKRÚÐGARÐAKEPPNI Í FINNLANDI:  FENGU FYRSTU VERÐLAUN

Skrúðgarðyrkja æ vinsælli

UNNUM VEL SAMAN Guðmundur Vignir Þórðarson og Birgir Axelsson nýútskrifaðir skrúðgarð-
yrkjufræðingar unnu fyrstu verðlaun í keppni í Finnlandi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

STEFÁN BALDURSSON ÓPERU-
STJÓRI ER 66 ÁRA

„Látum eftir okkur að 
staldra við stund og stund.“

Stefán hefur starfað sem 
leikstjóri í yfir þrjá áratugi. 

Á árunum 1980 til 87 gegndi 
hann leikhússtjóra leikfé-

lags Reykjavíkur í Iðnó og var 
síðar þjóðleikhússtjóri 1991 

til 2005. Stefán tók við starfi 
óperustjóra  Íslensku óper-

unnar árið 2007.

MERKISATBURÐIR
1000  Kristniboðarnir Gissur 

hvíti Teitsson og Hjalti 
Skeggjason taka land í 
Heimaey og skipa upp 
viði í kirkju sem Ólafur 
konungur boðaði að reist 
skyldi þar sem þeir kæmu 
fyrst í land.

1815 Napóleon er gersigraður 
við Waterloo.

1940 Hitler og Mussolini funda í 
München.

1955 Þrír bræður frá Hvítárbakka 
í Biskupstungum kvænast 
þremur systrum úr Aust-
urhlíð í sömu sveit.

1983 Fyrsta bandaríska konan 
flýgur út í geim tuttugu 
árum eftir að fyrsta rúss-
neska konan fór út í geim.

Kristján 10. Danakonungur kom til Reykjavíkur 
þennan dag fyrir 64 árum með fríðu föruneyti. 
Þetta var síðasta heimsókn konungshjónanna 
til landsins en í þessari ferð fóru þau víðar um 
landið, meðal annars norður í land.

Kristján var konungur Danmerkur 
frá 1912 til 1947 og var einnig konung-
ur Íslands þar til Íslendingar stofnuðu 
lýðveldi árið 1944. Sagan segir að 
Kristjáni hafi sárnað mjög að Íslend-
ingar skyldu lýsa yfir sjálfstæði meðan 
Danmörk var hernumin af Þjóðverjum 
en sendi þó skeyti þar sem hann 
óskaði landi og þjóð velfarnaðar.

Kristján var bróðir Karls Danaprins, 
sem varð Hákon 7. Noregskonung-

ur árið 1905. Kristján þótti skyldurækinn en 
jafnframt alvörugefinn og mynduglegur. Hann var 
fyrstur Danakonunga til að ljúka stúdentsprófi 
en því lauk hann árið 1889. Hann gegndi einnig 

herþjónustu í ýmsum herdeildum 
og varð krónprins árið 1906 þegar 
faðir hans, Friðrik 8. varð kon-
ungur. Sjálfur var hann krýndur 
konungur árið 1912 eftir að faðir 
hans lést.  

Kristján þótti stórlyndur og 
upptekinn af virðingu konungs-
dæmisins. Þrátt fyrir það var hann 
virtur af þegnum sínum og var 
vinsælastur Danakonunga. Hann 
lést árið 1947.

ÞETTA GERÐIST:  18. JÚNÍ ÁRIÐ 1936

Konungur kemur í heimsókn

Heimiliskonurnar á Hrafnistu ætla 
fara sitt árlega kvennahlaup í dag 
klukkan 13. Þær leggja af stað degi 
fyrr heldur en konur í kvennahlaupi 
ÍSÍ og Sjóvár. 

Á Hrafnistu í Hafnarfirði verð-
ur boðið upp á þrjár mismunandi 
vegalengdir, þrjú hundruð metra, 
einn kílómetra og svo einn og hálf-
an. Í Reykjavík verða hins vegar í 
boði tvær vegalengdir, þrjú hundruð 
metrar og einn kílómetri. Að loknu 
hlaupinu verður boðið upp á hress-
ingu.

Þátttaka í kvennahlaupi Hrafnistu 
hefur ávallt verið mjög góð og í fyrra 
tóku vel á annað hundrað konur þátt, 
sumar voru að nálgast hundrað árin.
 - mmf

Kvennahlaup frá Hrafnistu

KVENNAHLAUP Hrafnistukonur í Hafnarfirði voru um áttatíu í hlaupinu í fyrra. MYND/HRAFNISTA

Sendi innilegar þakkir til þeirra 
fjölmörgu góðu vina sem glöddu mig 
með margvíslegum hætti á afmæli 

mínu , þ. 14. apríl sl.

Hjartanlegar kveðjur til ykkar allra

Ólöf Pálsdóttir

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 

útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 512 5000.
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„Við erum með salat, brauð og 
svo pönnukökur í eftirrétt. Þetta 
er sumarsalat en á sumrin er gott 
að borða eitthvað annað en kjöt 
og fisk,“ segir Gígja Svavarsdótt-
ir, skólastjóri Tungumálaskólans. 
„Við nemendur og kennarar borð-
um alltaf saman á fimmtudög-
um og þá reynum við að elda eitt-
hvað íslenskt. Við reynum að hafa 
fulla máltíð þannig að við borð-
um í klukkutíma og þá er verið að 
spjalla og læra íslensku í tengslum 
við það.“

Gígja segir að nýrnabaunirnar í 
salatinu hafi slegið í gegn. „Fyrst 
fannst fólki mjög skrýtið að fá ekki 
salatolíu eða eitthvað út á,“ segir 
Gígja og bætir við að dressing-
in hafi verið á baununum en þær 
eru marineraðar áður. „Ég veit 
að kennararnir mínir sem höfðu 
aldrei smakkað salatið fyrr gerðu 
það þegar þau komu heim.“

Gígja segir að uppskriftin að 
brauðbollunni sé fengin frá mann-
inum hennar, Agli Gunnarssyni, 
sem er einn af stofnendum skól-
ans. Skólinn er starfræktur á heim-

Læra íslensku við borðið
Gígja Svavarsdóttir var grænmetisæta í mörg ár og býr því til sumarlegt salat eftir sinni eigin uppskrift. 
Hún ákvað að hætta að vera grænmetisæta þar sem henni fannst oft flókið að fara í matarboð.

Gígja segist eitt sinn hafa verið grænmetisæta og býr því til sumarsalat með marineruðum nýrnabaunum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Salat
1 poki nýrnabaunir
1 haus jöklasalat
2 paprikur
Tómatar eftir smekk
5 hvítlauksrif
2 dl ólívuolía
Salt og pipar

Leggið nýrnabaunirnar 
í bleyti yfir nótt. Sjóðið 
nýrnabaunirnar í 45 
mínútur.

Pressið hvítlauksrif og 
blandið saman við 
ólívuolíu. Kryddið með 
salti og pipar. Hellið yfir 
nýrnabaunirnar. Látið 
standa í einn klukku-
tíma.

Skerið jöklasalat, papr-
ikur og tómata. Hellið 
nýrnabaununum yfir sal-
atið og berið fram með 
ólívuolíu, salti og pipar.

Brauðbollur
2 bollar hveiti
1 bolli heilhveiti
1,5 bolli vatn
2,5 msk. sykur
1 tsk. salt
12 g þurrger

Hnoðið deigið. Mótið 
litlar bollur og setjið á 
bökunarplötu. Látið hef-
ast í 25 mínútur undir 
viskastykki. Penslið 
bollurnar með mjólk 

og stráið sesamfræjum 
eða sólblómafræjum yfir 
bollurnar. Bakið í þrjátíu 
mínútur.

SUMARSALAT GÍGJU
með brauðbollum  Fyrir 8

ili þeirra hjóna. „Við búum á neðri 
hæðinni en deilum eldhúsi og stofu. 
Hugmyndin er að missa ekki heim-
ilislega andrúmsloftið. Við höfum 

náð þessu afslappaða andrúmslofti 
og stundum gleymir fólk að það er 
að læra og þá er markmiðinu náð.“
 martaf@frettabladid.is

SUMARSÓLSTÖÐUGANGA  á Snæfellsjökul 

verður farin í kvöld á vegum Ferðafélags Íslands. Brott-

för er frá Mörkinni 6 klukkan 17 og ekið vestur að jökli 

þar sem gangan hefst klukkan 21. Upplýsingar á fi.is.

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is

4ra rétta

 
Góð tækifærisgjöf!

Kryddlegin bleikja
með rússneskri pönnuköku, dillrjóma og piparrótarsósu

Humarsúpa
rjómalöguð, með Madeira og grilluðum humarhölum

Fiskur dagsins
það ferskasta hverju sinni; útfærður 

af matreiðslumönnum Perlunnar

*** eða / Or ***

Lambatvenna
með steinseljurótarmauki, aspas, rófu, 

soðkartöflu og basil-myntu gljáa

Kókoshnetu Tapioca
með steiktu mangói og lychee sorbet 

Verð aðeins 7.290 kr.

tilboðsseðill

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Jóhanna og Þórarinn fara helst um 
hverja sumarhelgi í útilegu ef þau 
geta. Þau voru nýlega á bæjarhá-
tíðinni Sjóaranum síkáta í Grinda-
vík og bráðlega er stefnan sett á 
Þjórsárdal. Eftir það er ferðalag 
um allt land á dagskránni fram að 
20. júlí og svo ætla þau á ættarmót 
í Hornafirði í ágúst. 

Þau láta fara vel um sig í hús-
bílnum sem þau keyptu árið 2005 
og hafa gjarnan fleiri úr fjölskyld-
unni með enda nóg pláss.  

„Við höfðum átt húsbíla í fjölda 
ára og vantaði orðið stóran bíl fyrir 
okkur og barnabörnin sem eru ell-
efu. Því lágum við í bandarískum 
netsíðum og buðum í nokkra en svo 
nenntum við því ekki heldur fórum 
til Bandaríkjanna og keyptum 
þennan með öllum innréttingum. 
Keyrðum hann frá Boston til Fíla-

delfíu til að koma honum um borð 
í skip og stoppuðum víða. Síðan 
eru liðin fimm ár og bíllinn hefur 
reynst okkur sérstaklega vel. Við 
erum búin að fara á honum nánast 
um allt land.“ 

Í fyrrasumar leigðu þau hjón 
bílinn vegna töku myndarinn-
ar Kóngavegur 7. Þar með komst 
hann á hvíta tjaldið. Þórarinn segir 

stöku sinnum hafa komið upp hug-
myndir um að selja gripinn þegar 
olíureikningarnir blasi við þeim. 
„En svo tímum við því ekki,“ segir 
hann. 

„Krakkarnir kalla bílinn blokk-
ina. Hann er samkomustaður fjöl-
skyldunnar og við hlökkum alltaf 
til sumarsins og ferðalaganna.“

 gun@frettabladid.is

Bíllinn samkomustaður
Húsbíll hjónanna Jóhönnu Jóhannesdóttur og Þórarins Sigvaldasonar er líkastur meðalstórri rútu að 
utan en vel búnu hefðarheimili að innanverðu. Barnabörnin þeirra kalla hann blokkina.

Eldhúsið er búið bestu græjum. Bíllinn vekur víða athygli á tjaldstæðum 
vegna stærðar sinnar.

Þau Jóhanna og Þórarinn verða meira og minna á flakkinu í sumar á farkostinum góða.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

JÓNSMESSUHÁTÍÐ  á Hofsósi hefst í dag. Íbúar Hofs-

óss bjóða til ævintýradaga með skemmtilegri og afslappaðri 

dagskrá fyrir alla fjölskylduna fram á sunnudag.

    

   

Opið frá kl. 11–19 í Smáralind

Full búð af nýjum vörum

Hinn sívinsæli kjóll komin a ur
3990 kr. s–xl. Klútar l í öllum 
litum og gerðum.
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GRILLUM
Meðal þess sem vinsælt er um þess-
ar mundir á grillið eru alls kyns 
grindur fyrir hráefnið þar sem festa 
má fisk, pitsur og kjúkling í þar til 
gerðum stálgrindum. Hin klassísku 
grilláhöld eru alltaf nauðsynleg og 
grillarar hafa líka áttað sig á því 
hve þægilegt er að hafa sér pipar- 
og saltkvörn í „grillhorninu“ 
utandyra. Fréttablaðið tíndi til 
nokkra hluti fyrir grillmeist-
ara heimilisins. 
 juliam@frettabladid.is Þarfaþing 

fiskifólks. 
Grillgrind til 
að festa ferskt 
sjávarfang í. 
BYKO, Breidd-
inni. Verð: 
570 krónur.

Stílhreint Weber Genesis-stálgasgrill 
með þremur ryðfríum brennurum og 
innfelldum hitamæli. Húsasmiðjan, 
Skútuvogi. Verð: 199.600 krónur. 

18 sentimetra Global-kokkahnífur fyrir góðan græn-
metisskurð. Duka, Kringlunni. Verð: 17.500 krónur. 

Salt og piparsett frá Normann Copenhag-
en, með sérstaklega þægilegu gripi. Epal, 
Skeifunni 6. Verð: 6.350 krónur. 

Fínerí fyrir grillarann
Það skemmtilega við það að hefja grillbúskap er, utan þess að kaupa sjálft grillið, að bæta alls kyns 
fylgihlutum smám saman í safnið. Af nógu er að taka fyrir þá sem ætla að huga að grillinu um helgina.

Rauður og sumarlegur 
grillpensill. IKEA, Kaup-

túni 4. Verð: 295 krónur. 

FYLLT GRÆNMETI  er frábært meðlæti með grill-

kjötinu. Grillaðir sveppir, tómatar og paprika með alls 

konar ostafyllingu gera gæfumuninn.
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Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447



SLÆR TIGER ALLT ÚT?

ALLIR KEPPNISDAGARNIR
FJÓRIR Á STÖÐ 2 SPORT

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

ÞAÐ GUSTAR UM STJÖRNURNAR Á PEBBLE BEACH Í KALIFORNÍU 
ÞAR SEM ALLT ER LAGT Í SÖLURNAR. ALLIR BESTU KYLFINGARNIR 
ÚR EVRÓPSKU OG BANDARÍSKU MÓTARÖÐINNI MÆTAST Á 
ÖÐRU RISAMÓTI ÁRSINS. TIGER WOODS HEFUR SIGRAÐ Á 
MÓTINU ÞRISVAR SINNUM FRÁ ÁRINU 2000. HVAÐ GERIST Í ÁR? 

FIMMTUDAG KL. 20:00
FÖSTUDAG KL. 20:00
LAUGARDAG KL. 19:00
SUNNUDAG KL. 17:30



föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS  18. júní 2010

VAMPÍRUFÁR  +  TÍSKUÞÁTTUR UPPRENNANDI FATAHÖNNUÐA  + FORYNJA 
OPNAR Á LAUGAVEGI  +  NÝTT KAFFIHÚS Á TÝSGÖTU

TAKTU SJÓNVARPSAÐGANGINN MEÐ Í FRÍIÐ

14.950Kr.

SKRÁSETUR 
SKEMMTANALÍFIÐ

Ljósmyndarinn Jói Kjartans á meira en þúsund filmur sem 
geyma skemmtileg augnablik frá undanförnum fimm árum. 
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núna
 líf í miðbænum

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Valgarður Gíslason 
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir 
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

þetta
HELST

Vampírufár á 17. júní
Fólk fagnaði þjóðhátíðardegin-
um með mismunandi hætti í gær. 
Á meðan sumir fóru í skrúðgöngu 
og veifuðu íslenska fánanum söfn-
uðust heitir aðdáendur True Blood-
þáttaraðarinnar saman á skemmti-
staðnum Austur til að fagna því að 
þriðja sería þessa vinsæla vamp-
írudrama er að hefjast. Það var 
tískupésinn Stefán Svan, hin íðil-

fagra dj Sóley og 
dansdrottningin 
Aðalheiður Sveins-
dóttir, sem stóðu 
fyrir kvöldinu. Sér-
stök tilboð voru á 

blóðugum steikum, 
Bloody Mary og rauð-
víni. Að sýningu lok-

inni tóku plötusnúð-
arnir Jón Atli og 
Margeir völdin 
og héldu uppi 
trylltri stemn-
ingu.

KRISTÍN KRISTJÁNSDÓTTIR, STARFSMAÐUR SÍM
Helgin mín verður lituð af heimkomu Sigríðar, systur og gleðigjafa, og afkvæmis henn-
ar. Vinnan göfgar og gleður og því ætla ég að vinna á föstudaginn, svo sinna barni 
og fara í balletttíma. Pabbahelgi á Kaffibarnum hljómar freistandi á laugardaginn fyrir 
hressa danspésa. Sunnudagar fara svo í menningarrölt í miðbænum og heimsóknir.

V afalaust hefur það ekki farið fram hjá 
sí svöngum og kaffiþyrstum miðbæjarmús-

um að nýtt kaffihús hefur verið opnað á Týs-
götunni. Fólkið á bak við það er pólska kær-
ustuparið Agnieszka og Stanislaw. 

„Það hefur verið draumur minn alla ævi að 
opna mitt eigið kaffihús,“ segir Agnieszka, 
á meðan hún býr til kaffibolla handa blaða-
konu, með fallegu blómamunstri í froðunni. 
Það er greinilegt að hún kann til verka, enda 
hefur hún unnið á veitinga- og kaffihúsum 
víða, meðal annars á kaffihúsinu Tíu dropum 
á Laugaveginum í þrjú ár þaðan sem margir 

muna eftir henni.
Agnieszka kom til Íslands í maí árið 

2007. „Ég var að elta ástina í lífi mínu, 
en Stanislaw kom hingað ári á undan 
mér. Þá vissi ég ekki margt um Ísland 

en féll fljótt fyrir því. Þetta er mitt heim-
ili núna.“ 

Stolt Agnieszku og ástríða eru kökurnar 
hennar, en allt bakkelsið sem til sölu er á kaffi-
húsinu bakar hún sjálf. Og það eru ekki bara 
kræsingarnar sem eru heimagerðar. Fallegar 
myndir á veggjunum eru úr smiðju Stanislaws, 
sem einnig starfar sem ljósmyndari. 

Þau Agnieszka og Stanislaw eru enn að vinna 
í að innrétta staðinn, en þau leggja mikið upp 
úr því að hann hafi yfir sér persónulegan blæ. 
„Okkur langaði að opna stað sem væri hlýleg-
ur. Við viljum að fólki líði svo vel hérna að það 
langi til að sitja hér í marga klukkutíma og 
sötra kaffið sitt,“ segir Agnieszka.  

Til þess að skapa þessa stemningu hafa þau 

meðal annars komið upp bókahillu, fullri af 
eftirlætisbókum parsins, en svo vill til að þau 
eru einnig bókasafnsfræðingar bæði tvö, svo 
bækurnar eiga vel við persónulega þemað.  

Agnieszka er himinlifandi með viðtökurn-
ar fyrstu vikurnar. „Við höfum fengið jákvæð-
ar og hlýlegar viðtökur. Flestir viðskiptavina 
okkar hingað til eru nágrannar okkar úr næstu 
húsum. Þeir hafa margir hverjir komið yfir, 

óskað okkur góðs gengis og jafnvel fært okkur 
blóm. Þetta er ein ástæðan fyrir því hvað ég 
elska Ísland mikið, hvað fólkið er indælt og 
vinalegt.“

Nafn kaffihússins er nokkuð sérstakt. C is for 
Cookies. Hvaðan kemur það? „Það er úr Prúðu-
leikurunum! Kökuskrímslið syngur þetta lag. Ef 
ég er í vondu skapi spila ég bara þetta lag, syng 
með og þá verður allt gott aftur.“ - hhs

Pólsku bókasafnsfræðingarnir Agnieszka og Stanislaw hafa opnað kaffihúsið C is for Cookie á Týsgötu:

UNDIR ÁHRIFUM  
KÖKUSKRÍMSLISINS

Fjölhæft par Agnieszka og Stanislaw opnuðu nýverið kaffihúsið C is for Cookie á Týsgötu, þar sem þeirra hand-
bragð er að finna á öllu, allt frá kökunum til myndanna á veggjunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sara María Júlíudóttir hefur 
opnað nýja tískuverslun við 

Laugaveg 12 ásamt Lindu Mjöll 
Þorsteinsdóttur.

Sara María hætti með rekstur 
Nakta apans í janúar á þessu ári. 
Fríið stóð þó ekki lengi því hún 
hefur opnað verslunina Forynju 
ásamt Lindu Mjöll. „Þetta datt eig-
inlega upp í hendurnar á mér. Mig 

hafði lengi langað að fara í rekst-
ur með öðrum þannig að þegar 
þetta bauðst þá ákvað ég að slá 
til,“ segir Sara María og bætir við 
að verslunin þyki þó mjög ólík 
Nakta apanum, en þar  verður að 
sjálfsögðu fáanleg hönnun eftir 
Söru Maríu sjálfa auk hárspanga 
frá Thelmu Design og fylgihluta 
frá Go With Jan.   - sm

Sara María og Linda Mjöll opna verslun:

Lætur draum rætast

SKRAUTLEG UNDIRFÖT
Þessi fagra fyrirsæta var í dulargervi 
mótorfáks á alþjóðlegu undirfata-
hönnunarkeppni Triumph sem haldin 
var í Mumbai á Indlandi á dögunum.

MYND / GETTY

Baráttutónleikar
Tónleikar til styrktar Tónlistar-
þróunarmiðstöðinni fara fram 
á tónleikastaðnum Sódómu í 
kvöld. Ókeypis er inn á tónleikana 
og ekkert aldurstakmark er á gesti. 
Meðal þeirra hljóm-
sveita sem munu 
koma fram og þar 
með leggja TÞM lið 
eru Feldberg, Lay 
Low, Nolo, Bio gen 
og Sudd-
en Weath-
er Change. 
Tónleik-
arnir hefj-
ast klukkan 
22.00. 

helgin
MÍN

Skemmtileg Forynja Sara María Júlíudóttir segir innviði verslunarinnar Forynju mjög 
skemmtilega. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Jóhannes Kjart-
ansson, betur þekktur 
sem Jói Kjartans, hefur 
skrásett skemmtanalíf 
Reykvíkinga með ljós-
myndum sínum undan-
farin fimm ár. Áhugi 
hans á ljósmyndun 
kviknaði í menntaskóla 
og nú á hann yfir þúsund 
filmur sem geyma ýmsar 
skemmtilegar myndir.

Viðtal:  Sara McMahon

Ljósmyndir: Valgarður Gíslason

J
óhannes Kjartans-
son er borinn og barn-
fæddur í Reykjavík, 
hann hóf skólagöngu 
sína í Ísaksskóla fimm 

ára gamall, því næst lá leið hans 
í Laugarlækjaskóla og mennta-
skólaárunum eyddi hann í Verzl-
unarskóla Íslands. „Flestir bekkj-
arfélagar mínir úr grunnskóla 
fóru í Menntaskólann við Sund 
en ég heillaðist svo af félagslíf-
inu í Versló að ég ákvað að sækja 
um nám þar. Ég tók nokkuð virk-
an þátt í félagslífinu á námsárum 
mínum og strax á öðru ári náði 
ég að pota mér inn í skólablaðið 
og þar byrjaði ég fyrst að grúska í 
grafískri hönnun. Á þriðja ári mínu 
sá ég um að hanna alla bækl inga, 
plaköt og þess háttar fyrir skól-
ann og á síðasta skólaárinu varð 
ég ritstjóri Verzlunarskólablaðsins 
V69,“ segir Jóhannes.

DÝRT ÁHUGAMÁL
Að stúdentsprófi loknu sótti Jó-
hannes um í Listaháskóla Íslands 
þar sem hann hóf nám í grafískri 
hönnun. Hann smitaðist af ljós-
myndabakteríunni á öðru ári sínu 
í LHÍ og byrjaði þá að taka mynd-
ir á filmu og hefur að eigin sögn 
ekki hætt að mynda síðan þá. Jó-
hannes tekur einungis myndir á 
filmuvélar og viðurkennir að það 
geti verið afskaplega dýrt áhuga-
mál. „Jú, þetta kostar sitt. Ætli ég 
hafi ekki tekið yfir þúsund film-
ur á þessum fimm árum og eytt 
kannski um tveimur og hálfri 
milljón í filmur og framköllunar-
kostnað. Ég á orðið ótrúlega stórt 
safn af myndum og er um þess-
ar mundir að leggja drög bæði að 
ljósmyndabók sem mig langar að 
gefa út í sumar og sýningu tengda 
henni.“ Jóhannes segir það heldur 
tímafrekt starf að velja ljósmyndir 
í bókina og dvaldi hann nýverið í 
Hrísey í heila viku til að sinna því 
verkefni. „Ég fór þangað því þar 
var ekkert internet til að stela at-
hyglinni. Ætli ég þurfi ekki að fara 
aftur seinna í sumar til að fá frið 
til að klára bókina. Ég býst við að 
hún verði um fimm hundruð síður 
og byggist upp þannig að það 
verða um átta til sextán myndir 
úr hverjum mánuði ársins allt frá 
árinu 2005,“ segir hann. 

MYNDAR ALLT 
Jóhannes mundar vélina ekki að-
eins til að mynda næturlífið í 
Reykjavík, hann hefur einnig mik-
inn áhuga á að mynda ýmiss konar 
borgarlandslag auk þess sem hann 
hefur reynt fyrir sér sem tískuljós-
myndari. „Mér finnst jafn gaman 

að mynda borgarlandslag og að 
mynda fólk. Menn verða kannski 
meira varir við djammmyndirn-
ar því þær eru mikið á Netinu, en 
ég er alveg jafn mikið í hinu og 
hef til dæmis mjög gaman af því 
að mynda skrítin skilti, bláa bíla 
og annað sem mér finnst áhuga-
vert.“ Inntur eftir því hvort fólk 
taki því illa að það sé myndað á 
skemmtistað segir Jóhannes svo 
ekki vera. „Flestir taka mjög vel í 
þetta. Ég hef meira að segja lent 
í því að menn hafi bankað í mig 
og beðið mig um að mynda sig 
þannig að mörgum virðist finn-
ast það orðið eðlilegt að ég sé með 
myndavélina á djamminu,“ segir 
Jóhannes sem fer helst ekki út úr 
húsi án myndavélarinnar. „Það er 
fátt eins pirrandi og að rekast á 
flott myndefni einhvers staðar og 
vera ekki með myndavélina með 
sér. Þess vegna fer ég helst ekki 
út án þess að hafa hana meðferð-
is. Auk þess þá neyðir myndavélin 
mann til að horfa öðruvísi á um-
hverfi sitt, maður er stanslaust að 
leita að einhverju skemmtilegu 
til að mynda og oft eru það hlut-
ir sem þú mundir undir venjuleg-
um kringumstæðum bara ganga 
fram hjá.“

Þegar Jóhannes er spurður að 
því hvers vegna hann kjósi gamla 
filmuvél fram yfir starfræna 
myndavél segist hann vera hrif-
inn af hinni hráu áferð sem hlýst 
af filmunni. „Ég hef alveg átt staf-

ræna myndavél en gallinn var 
að þá tók ég allt að sjö hundruð 
myndir á kvöldi og margar voru 
alls ekki góðar. Með filmuvél tek 
ég færri myndir og pæli betur í 
hverri mynd. Ég eignaðist reyndar 
starfræna myndavél síðasta laug-
ardag, þá unnum við kærastan 
mín myndavél í ljósmyndasam-
keppni á vegum Toyota. Það getur 
vel verið að ég prófi mig eitthvað 
áfram með hana, maður getur 
kannski ekki endalaust verið að 
snobba fyrir filmunni. Það eru 
örfáar alvöru framköllunarstof-

ur eftir á höfuðborgarsvæðinu og 
maður getur ekki lengur gengið 
inn í sjoppu og keypt filmur. Ég 
fór inn í 10-11 um daginn og bað 
um filmu en afgreiðslumaðurinn, 
sem var um tvítugt, horfði bara á 
mig  og var eitt stórt spurningar-
merki.“

VINNUR MEÐ KÆRUSTUNNI
Jóhannes er meðal þeirra íslensku 
listamanna sem taka þátt í verk-
efninu Lykkjum – Prjónalist sem 
opnaði í Norræna húsinu í gær og 
myndar hann nokkur verk lista-
konunnar Patriciu Waller ásamt 
kærustu sinni, Hildi Hermanns-

dóttur. „Ilmur Dögg Gísladóttir, 
verkefnastjóri hjá Norræna hús-
inu, hafði samband við mig og 
kærustu mína og bað okkur um að 
taka þátt í verkefninu. Við áttum 
að mynda stór hekluð skordýr 
í náttúrulegum híbýlum þeirra, 
finna heiti á þau, útskýra hvernig 
þau fjölga sér og hvað þau borða.“ 
Parið fékk skemmtilegar heklað-
ar flugur til að ljósmynda og segir 
Jóhannes að verkefnið hafi verið 
mjög hressandi og að gaman hafi 
verið að vinna með kærustunni. 
„Við máttum túlka þessi dýr á 

hvern þann veg sem við vildum. 
Við Hildur fórum í ávaxtatorgið 
í Hagkaupum og náðum að taka 
nokkrar myndir af fígúrunum þar 
áður en öryggisvörðurinn kom æð-
andi í áttina að okkur. Myndirnar 
verða svo sýndar ásamt skordýr-
unum sjálfum í Norræna húsinu 
á meðan á sýningunni stendur.“ 
Hann bætir við að gaman hafi 
verið að vinna verkefnið með Hildi 
og telur að þetta verði ekki í síð-
asta sinn sem þau vinni saman.

MISSTI AF ÍSLENSKU SUMRI
Jóhannes segist hafa mikinn 
áhuga á tískuljósmyndun og 

tekur gjarnan að sér slík verk-
efni. „Ég hélt einu sinni að ég 
vildi starfa sem tískuljósmyndari. 
Ég ákvað að fara til New York og 
vinna sem aðstoðarmaður Magn-
úsar Unnars tískuljósmyndara og 
fá smá nasaþef af bransanum. Ég 
fór tvisvar til New York og dvaldi 
í þrjá mánuði í senn og þó mér 
hafi þótt þetta mjög spennandi 
þá komst ég að því að þetta var 
kannski ekki alveg það sem ég 
vildi gera. Ég dvaldi meðal ann-
ars í New York síðasta sumar og 
fannst eiginlega of heitt og lítið 
um að vera. Mér fannst líka leið-
inlegt að hafa misst af sumrinu 
hér heima, því þá næ ég oft bestu 
myndunum mínum og hlakka 
þess vegna mikið til sumarsins 
núna,“ segir hann.

HELST VEL Í HENDUR
Jóhannes hefur starfað sem graf-
ískur hönnuður undanfarin ár 
og vinnur nú hjá Hvíta húsinu. 
Hann segir grafíska hönnun og 
ljósmyndun haldast vel í hendur 
og segir hönnunina engu minna 
áhugamál en ljósmyndunina. 
Spurður út í framtíðaráform sín 
segist Jóhannes lengi hafa geng-
ið með þann draum að gefa út 
tímarit. „Ég hef alltaf haft mikinn 
áhuga á blaðaútgáfu og mig hefur 
lengi langað til að gefa út götublað 
sem fjallar um það sem er að ger-
ast í listalífinu hér á Íslandi,“ segir 
Jóhannes að lokum. 

MYNDAR ALLT SEM FYRIR AUG

Jói Kjartans Skilur helst aldrei við sig myndavélina af ótta við að missa af góðu myndefni. 

Það er fátt eins pirrandi og að rekast 
á flott myndefni einhvers staðar og 
vera ekki með myndavélina með sér.
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GU BER

Notkun: Lóritín inniheldur virka efnið lóratadín 10 mg og er ætlað til meðferðar á einkennum ofnæmiskvefs og langvarandi 
ofsakláða af óþekktum toga. Skömmtun: Fullorðnir og börn yfir 12 ára aldri: 1 tafla á dag. Börn 2 - 12 ára: Með líkamsþyngd 
meiri en 30 kg: 1 tafla (10 mg) á dag. Börn með líkamsþyngd undir 30 kg: 1/2 tafla (5 mg) á dag. Lyfið er ekki ætlað börnum 
yngri en 2 ára. Töfluna má taka hvenær sem er, án tillits til matmálstíma. Hefja ætti meðferð hjá sjúklingum með verulega 
skerta lifrarstarfsemi með minni skammti. Frábendingar: Ofnæmi fyrir virka efninu eða hjálparefnum. Varúðarreglur: Gæta 
skal varúðar ef Lóritín er gefið sjúklingum með mikið skerta lifrarstarfsemi. Lyfið inniheldur laktósa. Langvarandi notkun 
getur leitt til aukinnar hættu á tannskemmdum vegna munnþurrks. Notkun Lóritíns á meðgöngu og við brjóstagjöf er ekki 
ráðlögð. Í einstaka tilfellum finnur fólk fyrir syfju sem getur haft áhrif á hæfni þeirra til aksturs eða notkunar véla. 
Aukaverkanir: Lóritín þolist almennt vel en algengustu aukaverkanirnar hjá börnum á aldrinum 2-12 ára eru höfuðverkur, 
taugaveiklun og þreyta. Algengustu aukaverkanirnar hjá 12 ára og eldri eru svefnhöfgi, höfuðverkur, aukin matarlyst og 
svefnleysi. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Sérlyfjaskrártexti samþykktur í desember 2005.

Gleðilegt sumar!

Þekkir þú helstu einkenni ofnæmiskvefs?

Lóritín®
– Kröftugt ofnæmislyf án lyfseðils

·  Kláði í augum og nefi
·  Síendurteknir hnerrar
·  Nefrennsli/stíflað nef
·  Rauð, fljótandi augu

Einkennin geta líkst venjulegu kvefi og margir þjást af “kvefi” á hverju 
sumri áður en þeir átta sig á að um ofnæmiskvef er að ræða.
Lóritín er ætlað til meðferðar á einkennum ofnæmiskvefs og langvarandi 
ofsakláða af óþekktum toga.

�

Myndirnar hansJóa

Myndirnar hansJóa
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✽  íslenskur stíll 
tíska

Í sama húsi og Bílaapótek 
fyrir ofan Smáralind.

SANSERUÐ AUGU  Nýju blautu augnskuggarnir frá Bobbi Brown 
koma í fjórum himneskum pastellitum. Eitt lag á augnlokin gefur þér frísk-
legt útlit en tvöfalt lag gefur dramatískari áhrif. 

FYRIRSÆTUR:
Liv Elísabet
Ragnheiður Skúladóttir
Stílistar: 
Gígja Ísis
Sigga Mæja

HÁR OG FÖRÐUN:
Tinna Empera

SKÓR:
Verslunin Manía
Ljósmyndir:
Stefán Karlsson

Hönnun nemenda úr fatahönnunardeild Listaháskóla Íslands:

FATAHÖNNUÐIR 
FRAMTÍÐARINNAR

Gígja Ísis

Guðrún Tara 
Sveinsdóttir

Erla 
Stefánsdóttir

Eva Brá 
Barkardóttir

1Sólarvörn er nauðsyn-
leg fyrir sumarið. Marg-
ir gleyma því að hægt er að 
brenna í íslenskri sumarsól 
og því betra að hafa varann 
á og verja húðina fyrir heitri 
sólinni.

2Leggðu bílnum í 
sumar og ferðastu um 

á hjóli, það er bæði róm-
antískt og skemmtilegt. 
Hjólatúrar með fjölskyldu 
og vinum á góðu sumar-
kvöldi er einnig dásamleg 
skemmtun.

3Nestiskarfa fyrir laut-
arferðirnar. Það er um 
að gera að breyta til í 
sumar og njóta matar-
ins undir berum himni, 
stemningin er einstök 
og maturinn bragðast 
einhvern veginn betur.

algjört möst Sigga M
æ

ja

Gyða 
Sigfinnsdóttir

Jenný Halla 
Lárusdóttir

Rakel Sólrós



Krestina Lauridsen 
24 ára frá Helsingör
Krestina Lauridsen 
24 ára frá Helsingör

KUREN er mjög 
áhrifaríkleið til 
úthreinsunar”

“  

FÉKK AFTUR 
SLÉTTAN MAGA

HVAÐ GETUR KUREN
GERT FYRIR ÞIG?

„Á morgnana var maginn á mér sléttur og 
fínn! En þegar það fór að líða á daginn blés 
hann meira og meira út og leit hann stundum 
út eins og ég hefði gleypt stóra blöðru. 
Börnin á frístundaheimilinu þar sem ég starfa 
spurðu mig oft hvort ég ætti von á barni.
 
Gott fyrir meltinguna
Hin 24 ára gamla Krestina Laurisen átti 
lengi í þessari uppþembu:
-Ég rakst á auglýsingu í vikublaði um 
KUREN, sem er fljótleg og auðveld úthrein-
sun. KUREN er unninn úr náttúrulegum 
jurtum sem hjálpa meltingunni af stað og 
hjálpa líkamanum í leiðinni að losa sig við 
uppsöfnuð úrgangsefni. Þetta fannst mér 
hin hreinasta snilld og ákvað ég því að drífa 
mig á næsta sölustað og fjárfesta í KUREN. 
Afgreiðslukonan í heilsubúðinni var mjög 
upplýst og staðfesti hvað KUREN væri 

áhrifaríkur þegar kemur að því að hreinsa 
líkamann og einnig að hann væri 
bragðgóður og auðveldur í notkun. Ég 
blandaði KUREN í vatn og mikið rétt,  
KUREN smakkaðist vel en ég mæli með að 
drukkið sé ríkulega af vatni með inntöku á 
KUREN, því það eykur virkni úthreinsunar.

Maginn á mér aftur 
sléttur og fínn

”KUREN virkaði fljótt og vel.  Maginn varð 
sléttur á ný og uppþembu tilfinningin hvarf 
algjörlega. Og sem betur fer er ég hætt að 
heyra frá þeim sem í kringum mig eru hvort 
að ég sé barnshafandi. Þetta var svo auðvel-
dur kúr í aðeins 10 daga. Ef ég fer að blása 
út aftur þá er bara málið að taka aftur 
annan kúr á KUREN.“

Orðið „hreinsikúr” eða „detox“ fær suma til að 
hugsa um svelti, að drekka einungis vatn og safa 
eða huggulega og afslappandi dvöl í Póllandi, 
Indlandi, Þýskalandi eða Reykjanesbæ. Hjá 
flestum er þetta draumur sem rætist oftast ekki 
í amstri dagsins. 
Í grunninn byggist hreinsikúr upp á því að virkja 
úthreinsibúnað líkamans ef svo má að orði 
komast. Þar er átt við nýru, svita og meltingu. 
Samsetning jurtanna í KUREN byggist á því að 
örva þennan hreinsibúnað.
 
Inulin – trefjar sem gagnast meltingunni
KUREN er eini danski hreinsikúrinn sem inniheldur 
Inulin í hæfilegu magni en Inulin eru plöntu-
ættaðar trefjar. Vísindalegar rannsóknir hafa 
staðfest gagnsemi þeirra fyrir lífsnauðsynlegu 
mjólkursýrubakteríurnar (góðgerlana) í meltin-
garfærunum, en aðeins ef tekin eru inn 4 til 5 
grömm á dag eins og KUREN inniheldur. Við 
inntöku á KUREN örvast hægðarlosun sem 
margir, sérstaklega þeir eldri, eru ánægðir með.
Birkiblöð, klóelting og brenninetla eru afar 
hjálplegar plöntur þegar kemur að örvun 
nýrnastarfseminnar. Það er mjög mikilvægt að 
drekka ríkulega af vatni á meðan 10 daga hrein-
sikúr KUREN stendur yfir. Þegar kemur að því 
að losa úrgangsefni í gegnum svitaholurnar er 
hreyfing áhrifaríkust en einnig geta króklappa 
og svartyllir eflt úthreinsiferlið til muna. 

Innihaldsefni KUREN eru: 
Inulin (oligofructose), agerpaddeerokke 
(klóelting), glat burre (króklappa), hyldeblomst 
(svartyllir), birkiblöð og brenninetla.

Útsölustaðir: flest apótek, heilsubúðir og heilsuhillur stórmarkaðanna 

Þriðja sending 
af Kuren 

var að koma í hús!



2
Skunda í bröns með 
mínum ástkæru vinkonum. Það 
er besta helgarstartið að hitta 
þessi yndi og hlæja með þeim.

föstudagur FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Selma Rut Þorsteinsdóttir, 
hönnunarstjóri hjá PIPAR\
TBWA

1

4
5

 18. JÚNÍ 2010

Draumaföstudagurinn hlýtur að 
byrja á því að fá að sofa út og 
svo smá kúr með krökkunum 
áður en ég færi á fætur.

3
Södd og sæl færi ég síðan með 
fjölskyldunni í Hljómskálagarð-
inn í sól og blíðu, þar sem nýja 
borgarstjórnin væri búin að 
setja niður falleg leiktæki, borð 
og bekki.

Dekur með öllum mínum systr-
um og móður, láta hnoða bakið 
og maska andlit, svo minnst 5 
ár af þreytu hverfi á nóinu.

Enda í NY með betri helmingn-
um. Þar myndum við fá okkur 
að borða á Le Bernadin og enda 
daginn með gönguferð í kvöld-
sólinni í Central Park. 

Tíska, fegurð, hönnun, 
lífi ð, fólkið, menning 
og allt um helgina framundan

Fylgstu meðAuglýsendur vinsamlegast hafi ð samband:
Sigríður Dagný í síma 512 5462 eða sigridurdagny@365.is

föstudagur
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XC90 2,5 TURBO
Nýskráður 5/2005, ekinn 39 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur. 
Verð kr. 4.290.000

VOLVO

COROLLA VERSO VVTi
Nýskráður 9/2006, ekinn 55 þ.km, 

bensín, sjálfskiptur. 
Verð kr. 2.390.000

TOYOTA

IMPREZA WAGON GX 4WD
Nýskráður 2/2005, ekinn 44 þ.km, 

bensín, sjálfskiptur.
Verð kr. 1.490.000

SUBARU

206 PERFORMANCE S 1.6i
Nýskráður 11/2005, ekinn 47 þ.km, 

bensín, 5 gírar. 
Verð kr. 1.350.000

PEUGEOT

CIVIC LS 1.6 i-VTEC
Nýskráður 1/2006, ekinn 41 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur. 
Verð kr. 1.690.000

HONDA

JAZZ LS 1.4i 
Nýskráður 6/2005, ekinn 110 þ.km, 

bensín, 5 gírar. 
Verð kr. 1.150.000

HONDA

CR-V PANORAMA
Nýskráður 9/2009, ekinn 4 þ.km,

bensín, sjálfskiptur. 
Reynsluakstursbíll hjá umboði.

Verð kr. 5.390.000

HONDA

RAV 4
Nýskráður 8/2000, ekinn 138 þ.km, 

bensín, sjálfskiptur. 
Verð kr. 980.000

TOYOTA

Bílakjarnanum  Eirhöfða 11
Sími 551 7171  www.bernhard.is

Skoðaðu úrvalið af notuðum bílum á 

www.bernhard.is/notadir

Vegna mikillar sölu 

undanfarið óskum 

við eftir bílum á skrá

BÍLAR &
FARATÆKI

Í tilefni af HM 2010 ætlum við að gefa 
öllum sem koma til okkar og skrá bíl 
til sölu glæsilega HM treyju. Diesel.is. 
Kletthálsi 15. Sími 578-5252. www.
diesel.is

VW Caddy 4/2001 ekinn 99 þ.km ný 
skoðaður Verð 290.000.-

Toyota Yaris 5/2006 ekinn 125 þ.km 3 
dyra, beinskiptur Verð 695.000.-

Toyota Avensis SOL 5/2006 ekinn 
72 þ.km sjálfskiptur TILBOÐSVERÐ 
1.790.000.-

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

HARLEY DAVIDSON SCREAMIN EAGLE 
FLHTCUSE ULTRA CLASSIC CVO. Árg 
2006, ekinn 5 þ.km, SCREAMIN EAGLE 
púst, rase tuner, CVO.. eitt með öllu !!!!. 
Verð 4.990.000. Rnr.111409

VICTORY VEGAS JACKPOT. Árgerð 2006, 
ekinn 1 þ.km Skoðar öll skifti jafvel á 
dýrari bíl . Verð 2.990.000. Rnr.111026

CAN-AM LIMITED. Árg 2008, ekinn 4 
þ.km, Topp eintak gler töskur GPS auka 
felgur og dekk . spil dráttarbeysli klár-
lega öflugustu hjólin á götunni. Verð 
2.590.000. Rnr.132564

hjól.is
Sími: 577 4565

www.hjol.is

HARLEY DAVIDSON VRSC NIGHT ROD 
SPECIAL. Árgerð 2007, ekinn 1 þ.mílur 
1300cc 5 gírar. Það flottasta.... eins og 
nýtt! Verð 2.950þ áhvl. 2.200þ afb. 50þ 
Rnr.151785 Er á staðnum

CHEVROLET SILVERADO Z71 
1500. Árg. 2005, ekinn 95 þ.km 
Sjálfskiptur.Tvöfalt púst, satinmatt-
ar álfelgur, , k&n Sían , ný dekk, 
nýlega uppt. sjálfskiptng, hýjar 
heddpakkningar, nýtt í bremsum. 
Verðtilboð 2.450. þús. Lán 1.900. 
þús Rnr.127772.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Sumartilboð í öráa daga á þessum 
frábæru 50 cc vespum 50‘Look. Sem 
slógu svona rækilega í gegn í fyrra. 
Búið að setja í þær racing kveijku CDI. 
Til 1stk beinhvítu og nokkur stk í svörtu. 
Verð nú 278 þús., áður 298 þús.

Sumartilboð í aðeins örfáa daga á þess-
um stóru og rúmgóðu 50cc vespum á 
16“ dekkjum með racing kveikju CDI. Í 
tveimur litum, rauðum og bláum. Verð 
nú 298 þús. áður 329 þús.

Eigum eingöngu 2stk, Hybride 50cc 
vespur, sem ganga bæði fyrir rafmagni 
og bensíni, litur svart/grá/rauðar. Verð 
298.000.- Eigum eftir fá einar Róbot 
ryksugur og Heimaþjófavarnarkerfi.

Eigum einn rauðan hippa. Ásett verð 
390 þús. Fæst nú á tilboði.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
 

Toyota Tundra Limited crewmax, 
árg.9/2007, ek. 44þús.km, sjálfsk, 
382hö, „35 dekk, leður, rafmagn, JBL 
hljómkerfi, lok á palli, krókur, omfl, 
Mjög flottur bíll! Ásett verð 5200þús.kr, 
er á staðnum

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Einn spes !!!
Grand Wagoneer 4x4 ‚1987 ek. 
155.000km, V8 360, Dana44. Einn með 
öllu, gott kram, þarfnast smá lagfæring-
ar. Verð 450þús. Uppl. s. 867 8797

Toyota Corolla árg‘98, 1600 vél ek. 
196þ. Nýsk ‚11. V: 290þ. Uppl í S. 
693 4021

Lexus IS200, árg „05, leður/escain, 
sóllúga, sjálfsk. 17“ heilsársdekk, ek. 
29.000 frábært eintak. Verð 2.6m S-
8946562

Til sýnis og sölu hjólhýsi 
á Laugarvatni

Adria classic koju hús. m. öllum hugs-
anlegum fylgihlutum. Pallur, geymslu-
hús, fortjald. Hús m. öllu. Vel staðsett 
á leigulóð á Laugarvatni. s. 618 4039 & 
antonkh@simnet.is

 0-250 þús.

Verð 155 ÞÚS! Sk.‘11
MMC LANCER GLXI‘94 ek.185 
þús,ssk,skoðaður,2011,cd,sumar og 
vetradekk,verð 155 þús,S.841 8955

Suzuki Tilboð. 195þ.
Suzuki baleno 1600 sedan árg. ‚98. 5 
gíra, ek. 170þ., sk. ‚11. S. 891 9847.

Bíllinn minn er til sölu núna. Lancer 
‚92 klár í skoðun. Verð 100þús. S: 777 
5066.

 500-999 þús.

Yamaha Virago 535,2000 ekið 8800 
km. Skemmtilegt hjól fyrir byrjendur 
jafnt sem lengra komna. Eins og nýtt. 
Verð 575 þús. S 6648190

VW Polo hvítur, 1.2 beinsk., ekinn 
108þús. V.550þús. eða tilboð. S:698-
5707

 1-2 milljónir

Kawasaki Meanstreak 1500/03 ek 
11.000 Aukakróm-töskur+HWPEG. 
V:1250Þ S:843 5801

Skoda Octavia 2005 ekinn 85 þ.km 
sjálfskiptur, nýskoðaður án ath. verð 
1850 þús. uppl í síma 6905239

 Bílar óskast

Óska eftir bíl, 30-150 þús. Má þarfnast 
lagfæringar. Uppl. í s. 868 8565.

 Jeppar

TIL LEIGU 3herb.íbúð 101RVK. 
Verð 115þús. Langtímaleiga. Uppl. í 
s:6659204 e.kl.12 eða ghy@bonus.is

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Varahlutir -Varahlutir
Nýjir, uppgerðir og einnig notaðir vara-
hlutir fyrir flestar gerðir vinnuvéla og 
vörubíla. Útvegunarþjónusta, lagervör-
ur, áratuga reynsla S: 897-1050 -696-
1050. okspares.os@simnet.is

MAN TGA 41-440, 8x4, 03/07, Meiller 
pallur Aukaljós, Ek. 29þ. Km. Verð 
10.500.000 Skipti möguleg, uppl. í 
síma 824 1840

 Mótorhjól

Til sölu

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Hjólhýsi

Hobby Prestige 650KFU kojuhús,skráð 
05/2007,mjög vel með farið,einstak-
lega gott skipulag,gólfhiti,bakarofn,mar-
kísa,sjónvarpsloftnet,12V tengi,ásett 
verð: 4.100 þús.Uppl í s:8609255

Stöðuhýsi til sölu.
27 fm stöðuhýsi til sölu, árgerð 1999. 
Tvö svefnherbergi og stór stofa, eldhús, 
WC með sturtu. Verð: 2.6 milljónir. 
Góður og hagkvæmur sumarbústaður. 
Myndir á http://www.gerdar.tk/ Nánari 
upplýsingar: 567 1905 & 699 6107.

 Fellihýsi

A-liner. Sofabed 2007 mjög lítið notað, 
lítur út sem nýtt. Uppl í s: 8980217

 Vinnuvélar

Óska eftir að kaupa byggingakrana og 
mótabakka. Uppl. í s. 895 7887.

 Bátar

Eigum 3,60, verð 190.000 og 3,80, verð 
210.000 Upplýsingar í síma 866 6610.

 Flug

Hlutur í flugklúbb til sölu. Ódýrir flug-
tímar og góðar vélar. Frábært fyrir einka-
flugmenn og tímasafnara. Upplýsingar í 
s:6968707

 Hjólbarðar

4 dekk á 22“ álfel. (305x45) + 1 nýtt 
varad. Passar á flesta jeppa. V. 200þ. 
S. 690 3323.

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

 PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði.

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

 Hröð og ódýr þjónusta.
Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og 
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf 
S:517-2010 Smiðjuvegi 11

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Startarar og alternatorar
Fyrir f lestar gerðir 
Fólksbíla,jeppa,vörubíla og vinnuvélar, 
varahluta og viðgerðaþjónusta. Gerum 
föst verðtilboð í viðgerðir þér að kostn-
aðarlausu. Ljósboginn yfir 50ár í þjón-
ustu við bíleigendur! Bíldshöfða 14 sími 
553-1244.

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt 
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 615 0888. Hvaleyrarbraut 20 
Hafnarfirði.

Bílapartar og þjónusta. S. 
555 3560

Sérhæfum okkur í Subaru, Nissan, 
Toyota o.fl. Kaupum bíla til niðurrifs 
eða uppgerðar. Tökum alla bíla til förg-
unar gegn skilagjaldi. Dalshrun 20.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, 
Suðurhella 10, Hfj.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Kangoo 
& Skoda Oktavia ‚02. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Óska eftir tramp-
ólíni. Uppl. í s. 892 7852.

partabílar.is 770-6400
Er að rífa bmw 525d 02, daewoo lanos 
98-03, dodge carvan 97, dodge neon 
01, fiesta 97, civic 97, getz 04-09, jeep 
grand 99, kia sport 99, m.benz 230 80, 
terrano 00, peugot 306 98, kangoo 99-
01, twingo 99, felisa 99, swift 05-09, 
xl7 05, yaris 05, vn lt 98, almera 00, 
primera 99. Kaupum bíla í niðurrif.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif regluleg ræsting sam-
eigna verðtilboð. Sími 512 4010 www.
vy.is

 Garðyrkja

Garðaúðun s. 553 2999
Garðaúðun. Örugg þjónusta í yfir 35 
ár. ÚÐI, Brandur Gíslason skrúðgarða-
meistari.

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar smíða-
vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir 
menn, snör handtök. Sælugarðar s. 
824 1238.

Trjáklippingar / fellingar 
/ sláttur

Öll almenn lóðaumhirða. Sláttu-og 
garðaþjónustan. S. 577 4444 & 892 
9999.

Garðaumsjón: Vanti þig slátt, úðun eða 
aðra þjónustu í garðinum er ég tilbúinn 
uppl: 698 1215 Halldór

Garðsláttur
ATH! Tökum að okkur garðslátt f. ein-
staklinga, fyrirtæki og húsfélög. Vönduð 
vinna, gott verð. S. 618 3469.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og öll almenn garðavinna. 
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 
848 1723.

HELLULAGNIR - 
LÓÐAGERÐ

Láttu fagmann vinna verkið, yfir 20 ára 
reynsla, þekking, ráðgjöf og vönduð 
vinna. Uppl. 771 3030, Trausti.

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

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

 Málarar

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Málari 661 4519 Tek að mér minniverk, 
áratuga reynsla.

Málari getur bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, hagstæð kjör! 
Uppl. í s. 773 0317.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Steingæði ehf viðhalds-
þjónusta

 

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, málingu, pípu-
lögn, glerísetningum og fleira. 
Sérhæfum okkur í lekavanda-

málum. Fljót og góð vinnu-
brögð. Komum og gerum tilboð 

að kostnaðarlausu.
 

Steingæði Uppl. í síma 899 
2924 

VISA - EURO - MASTER

Sólpallar / Skjólveggir
Áratuga reynsla. Gerum tilboð 

þér að kostnaðarlausu.
Nýsmíði S. 899 4666 & 699 

2919

www.smidaland.is
Nýsmíði - viðhald - gluggar -pallar - öll 
smíði. S. 772 0040.

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA 
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, 
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar 
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra 
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 
Ólafur.

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar og smiðir með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt 
við sig verkum. Allt viðhald fasteigna. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

N & V Verktakar ehf
Flísar - parket - mála - múrarar - smið-
ir setjum upp eldhúsinnréttingar og 
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi 
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. 
í s. 661 3149.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin.

 Nudd

Gott nudd - good massage. S. 857 
4850 & 844 0329.

Fantastic whole body massage S. 692 
4599, Maria.

Eðalnudd! Veldu það besta! Frábær 
tilboðsverð í dag. S. 659 6019.

NEW!!! LUXURY, WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN! Available 
NOW!! 869 8602.

 Spádómar

Þjónusta

Aðlögungreiðslu

Aðstoð við nauðasamninga
umsókn um greiðsluaðlögun og 
ábendingar um önnur úrræði 
sem gætu komið að gagni

615 1522 
adlogun@adlogun.is
www.adlogun.is

Er bankinn erfiður?

hamraborg 10 // 200 kópavogur

Þjónusta
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Steinunn 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát 

skal höfð í nærveru sálar.
Opið 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

Dulspekisíminn 908-6414
Símaspá og draumaráðningar. Spák. 
Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

 Skemmtanir

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

Sumarhúsa og garðeig-
endur!

Getum bætt við okkur jarðvegsvinnu 
- útvegum mold, sand ofl. Höfum öll 
tæki. Uppl. í s. 893 4495.

Sjóstöng, Sjóstöng.
Bjóðum uppá sjóstangveiði frá 
Reykjavíkurhöfn. Sérferðir ehf S:892-
0099.

KEYPT
& SELT

 Til sölu
Erlendur gjaldeyrir til sölu, USA dollarar 
og Evrur, uppl. í síma 659 4221.

 Óskast keypt

Kaupi gull !

Ég, Magnús Steinþórsson 
gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 

í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

Staðgreiðum gull, dem-
anta og úr.

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

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

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Óska eftir að kaupa DVD diska, PS2 
leiki og vínyl hljómplötur. Uppl. í s. 
698 8629.

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

Óska eftir að kaupa byggingakrana og 
mótabakka. Uppl. í s. 895 7887.

Fjölbreytt úrval! Krossviður-
Gipsplötur- Einangrun-Þakpappi-MDF-
Pallettutimbur. www.ulfurinn.is - s: 555 
7905.

 Verslun

Full búð af nýjum vörum frá London.
Emilía Bláu húsin Faxafeni 
 s: 588-9925 emilia.is

 Fyrirtæki

Bónstöð til sölu í Faxafeni, öll tæki 
til staðar, góð staðsetning,vefsíða og 
hlutafélag fylgir, 80 fm gott húsnæði, 
ýmis skipti möguleg. verð 1.400 þ. uppl 
í síma 692 2180

 Ýmislegt

Gochair rafskutla. Tæplega 1 árs en 
ónotuð. Verð 280.000 kr. Uppl. í síma 
6151023

HEILSA

 Heilsuvörur

HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf 
og þyngdarstjórnun. Einstaklingar 
og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla.
is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 
5920.

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

Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is
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Bylgjan þakkar Selfyssingum frábærar móttökur um síðustu helgi. 
Um þessa helgi er Bylgjan á Akureyri í sól og sumaryl.Á AKUREYRI UM HELGINA

25. - 26. Júní
Sólseturshátíð í Garði á Reykjanesi
2. - 3. Júlí
Humarhátíð á Höfn í Hornafirði
9. - 10. Júlí 
Ísafjörður

NÆSTU VIÐKOMUSTAÐIR
Hjá Hemma og Svansí verða á meðal gesta söng-og leikkonan 
Bryndís Ásmundsdóttur, Magni Ásgeirs og félagar í Queen-stuði
og Papar leika stuð og óskalög hlustenda.
Dregið um spennandi vinninga í Ævintýraeyju Olís.

Hemmi og Svansí – laugardag kl. 12.20  - 16

HEMMI GUNN OG SVANSÍ
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 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

 SPA - DREAM OASIS 
 Fáðu kort og nudd frítt.

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb, 
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567-
6666 og 862-0941. http://dreamoasis.
magix.net

NUDD - Tilboð - NUDD
 Nudd kr. 3500,-

Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr. 
9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar 
teg. nudds, alhliða snyrting, slökun, 
veitingar, heilsu, vítamín, næringarráð-
gjöf. Ekkert sex nudd. No sex massage. 
Uppl. - pantanir s. 4455000 & 57 8 57 
57 JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 
12-18 mán-lau.

NUDD
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

 Námskeið

Lærðu að hlaupa á léttari máta á 
hlaupastíls námskeiði www.smartmot-
ion.org Smári s 896 2300

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Kenni á Ford Focus tdci disel ‚07 Uppl. 
í s. 892 9490 & 557 9387, Guðný I. 
Einarsdóttir.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Yndislegir dverg 
Schnauzer hvolpar til 

sölu.
 Afhendast ættbókafærðir frá HRFÍ, 
heilsufarsskoðaðir, örmerktir og bólu-
settir. Foreldrar hafa unnið til verðlauna 
á sýningum. Upplýsingar í 697 8333.

Hreinræktaðir rottweiler hvolpar til 
sölu! Afhendast heilsufarssk, örmerktir 
og með ættbók s: 662-3860

Dvergschnauzer hvolpar til sölu. Ættbók 
HRFÍ. Eigum eftir tíkur. sími 8996555

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðalög

Sveitadvöl í Vatnsholti 20-25 Júní eða 
27-02 Júlí fyrir krakka 6-13 ára. Uppl. S. 
899 7748 Margrét.

 Fyrir veiðimenn

Góðir maðkar
Til sölu! Silungs og Laxa. Margra ára 
reynsla. S. 692 5133 & 841 7139.

 Ýmislegt

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Nýstandsett 48fm íbúð til leigu að 
Súðarvogi 7 3ja hæð. Ekki með húsa-
leigubótum. Laus strax. Uppl. í s. 862 
6679 & 824 3040.

Glæsileg 3-4 herb lúxusíbúð í 
Skuggahverfinu til leigu. Uppl: skuggai-
bud@gmail.com, 694 3113

Íbúð til leigu í Kaupmannahöfn í júlí og 
ágúst andri_gudlaugss@hotmail.com

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4 herbergja íbúð í langtíma-
leigu í Kórahverfinu flutningur@visir.is

 Sumarbústaðir

Til sölu 15,5 m2 gestahús. Húsin 
eru smíðuð af nemendum 
Byggingartækniskólans og eru vönduð 
í alla staði. Verð frá 1.050.000. Uppl. í 
s. 824 6515 / ghr@tskoli.is. Sjá mynd-
ir inn á http://www.flickr.com/phot-
os/51177310@N07/

Til leigu glæsilegur sumarbústaður í 
Vaðlaborgum gegnt Akureyri.Gisting 
fyrir 8 manns.Uppl. í síma 869 6190 
eða netfang disa@bogt.is

Sumarhús á Seyðisfirði til leigu. Viku í 
senn, hægt að sjá nánar á facebook-
sumarhús á Seyðisfirði. Uppl. 895 4948 
& 846 1206.

Til leigu sumarhús í Borgarbyggð, gist-
ing fyrir allt að 10.manns, skjólgóður 
garður, heitur pottur,veiði. V. kr 30þ. 
vikan. Uppl hjá eignaland@gmail.com

 Atvinnuhúsnæði

Skrifstofu húsnæði til leigu að Súðarvogi 
7 á fyrstu hæð. Er um 50fm skriftstofu/
verslunarhúsnæði til leigu. Á annari 
hæð eru tvö 18fm skrifstofuherbergi 
í sameign með aðgang að fundarsal. 
Uppl. í S. 824 3040 & 862 6679

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis-
myndavélar. S. 555 3464.

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

ATVINNA

 Atvinna í boði

Höfðabílar óskar eftir sölumanni. Uppl. 
gefur Bæring eða Högni á staðnum 
Fossháls 27, 110 hofdabilar@hofda-
bilar.is

Íbúða hótel í miðbæ Reykjavíkur óskar 
eftir fólki í þrif á íbúðum og til móttöku 
gesta. Viðkomandi þarf að hafa ríka 
þjónustulund og góða ensku kunn-
áttu. Reynsla af hótelstörfum æskileg. 
Framtíðarstörf og summarstörf eru í 
boði. Vaktavinna. Vinsamlega sendið 
umsóknir til: home@this.is

Nýr skemmtistaður óskar eftir fólki í 
allar stöður. Þarf að geta hafið störf 
sem fyrst. Umsóknir með mynd sendist 
á steinisax@gmail.com

Veitingahús í HFJ ó.e fólki í hlutastarf 
í sal. Íslenska skilyrði. Uppl. í S. 822 
5229

 Atvinna óskast

Maður um sextugt ó.e vinnu við akstur. 
Er með öll ökuréttindi. Uppl. í S. 843 
8915

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Spjalldömur 908 1616

Opið þegar þér hentar.

908 1616.

Símavinkonur Dömurnar á Rauða 
Torginu eru yndislegur og síbreytilegur 
hópur kvenna sem elska símadaður. 
Hver verður vinkona þín í kvöld? Símar 
908-6000 (símatorg) og 535-9999 
(kreditkort).

Karlmaður sem er alveg gríðarlega 
spenntur vill kynnast karlmanni. Augl. 
hans er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8925.

PurpleRabbit.eu
Íslenzk náttúra! Heit stefnumót, djörf 
samskipti, og sífellt flottari og fjöl-
breyttari myndir! Hefur þú heimsótt 
kanínuna...í dag?

Kona á besta aldri vill kynnast manni 
með náin kynni í huga, 57 ára og 
eldri. Augl. hennar er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8941.

47 ára stelpustrákur vill hitta eldri karl-
mann. Augl. hans er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8158.

ER Á LANDINU NÚNA !!!!!! 

 SAMA NÚMER...... 

 ÁSTARKVEÐJA, VIAGGA.

Til sölu Hilux 94‘ 2,4 bensin ek, 210 
þús,32“dekk,nýleg kúpling,verð 390 
þús, sími 863 0206.

Tilkynningar

Skemmtanir

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn
bíður þín



Gildir til 20. júní á meðan birgðir endast.

TILBOÐ

afsláttur við kassa
25 %        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
25 %        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30 %        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
35 %        

JÓI FEL
GRILLSÓSUR
Dijon hunangssósa
Basil & hvítlaukssósa
Rósapiparsósa

25% meira magn

Handklæði fylgir!

1.724kr/kg.

Merkt verð 2.298.-

1.747kr/kg.

Merkt verð 2.495.-

647kr/kg.

Merkt verð 995.-

Grilllambalæri Hagkaups 
að hætti landsliðs matreiðslumeistara

Svínalundir
kryddlegnar

Kjúklingalundir
ferskar

Kjúklingaleggir
í Texas kryddlegi

899kr/pk.

COKE 2 LTR.
4 Í PAKKA

399kr/pk.

KJÚKLINGA
VÆNGIR 2 TEG.

1.098kr

16" PIZZA 
+ 2 LTR. COKE

1.946kr/kg.

Merkt verð 2.595.-

199kr/stk.

RISA
BRAUÐ

129kr/stk.

MYLLU 
MÖFFINS

399kr/stk.

CADBURY
SÚKKULAÐI

293kr/pk.

MYLLU 
KANILSNÚÐAR

TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐTILBOÐ

TILBOÐTILBOÐTILBOÐ

+
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BAKÞANKAR 
Brynhildar 

Björnsdóttur

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ó-keeeeei!
Kyrr!

 Ekki hreyfa 
þig!

Hvað ertu að 
reyna að segja 
með þessum 

risasíma, Pierce?

Ég er að 
mótmæla, 

maður!

Ég er að gera grín að 
samskiptabrjálæðinu sem ríður 
yfir heiminn með því að ganga 

með fáránlega stóran 
og úreltan síma.

Andspyrn-
umaður án 
gramms af 

fitu.

Og ég fæ 
líka vöðva 
þegar ég 
nota sím-

ann!

Megum við 
fá snakk?

Nei, en þið 
megið fá 

banana, app-
elsínu eða 
gulrætur.

NEI! 
Við viljum snakk!

Hvers 
vegna ert 
þú svona 
ánægð-

ur?

Ég var að 
uppgvöta að 
ég vil frekar 
sjá þig lenda 
í vandræðum 

en borða 
snakk.

KORPUTORGIKORPUTORGI

Opið: Mán.-lau. 11 til 18
Sun. 12 til 18 • Sími 578 9400

 HM
BÚNINGAR 
                 GOTT VERÐ

VERÐ kr. 3.500

TILBOÐIN GILDA FRÁ
FÖSTUDEGI TIL SUNNUDAGS

20%
AFSLÁTTUR

AF CHAMPION
SPORTFATNAÐI
OG NORTH ROCK 
FLÍSPEYSUM OG 
SOFTSHELL JÖKKUM

H
M

-b
ún

in
ga

r 
fy

ri
r 

bö
rn

Fyrir 2ja til 12 ára

Í dag er átjándi júní um allt land. Sem 
þýðir að í gær var sautjándi júní um 

allt land og gott ef ekki allan heim líka. 
Ísland var örugglega víðgóma um heim-
inn þveran og endilangan í gær. Ég sé 
fyrir mér umræðurnar á kaffistofunum á 

vinnustöðum utan landsteinanna þar 
sem var auðvitað ekki frí held-

ur bara venjulegur vinnudag-
ur: „Hey, það er þjóðhátíðar-
dagur Íslendinga í dag. Skyldi 
vera hætt að gjósa hjá þeim? 
En hrynja? Eiga þeir enn þá 
fallegustu konurnar og besta 
fiskinn?

HEITASTA vatnið? Eigum 
við að taka þá inn í félagið? 
Best að kíkja aðeins aftur á 
myndbandið sem ég fékk um 

daginn frá Íslandi,  dansinn 
við frumskógartromm-

una. Eru frumskógar á 
Íslandi?“

AÐ bera á góma er 
annars sérkenni-
legt orðatiltæki 
og merkir að vera 
í umræðunni. En 
hvað þýðir það eig-

inlega? Þýðir það að 
orðin liggi á tann-

gómunum, svona eins og þegar  þau eru á 
allra vörum? Eða eru það fingurgómarn-
ir sem orðin eru borin á og hvort eru þau 
þá borin á eins og krem eða borin á fing-
urgómum sér eins og dýrmætt postulín? 
Orðtök eru vandskilin en kannski er það 
einmitt þess vegna sem gaman er að nota 
þau og jafnvel snúa út úr þeim.

OG ljóð geta verið torræð líka. Ég eyddi 
gærdeginum í að syngja Öxar við ána 
með fjögurra ára dóttur minni sem 
finnst lagið það skemmtilegasta í heimi 
og kann allan textann mjög samvisku-
samlega en hefur ekki hugmynd um hvað 
hann þýðir. Sjálf man ég eftir að hafa séð 
fyrir mér umfangsmikið skógarhögg við 
ónefnda á og það einnig löngu eftir að 
ég vissi að sögnin að öxa væri ekki til og 
hefði aldrei verið til í íslensku máli. Það 
var líka þetta með að skjóta fánanum í 
geimflaug til tunglsins. Og svo þetta með 
að stríða vinum sínum. Hvers konar boð-
skapur er það eiginlega í ljóði sem einna 
helst er sungið í skrúðgöngu á sautjánda 
júní?

ÍSLENSK tunga er dásamleg. Svo full 
af orðum og hljóðum og blæbrigðum 
og litum og myndum. Og ekkert mál að 
skilja eða misskilja málið eins og hverj-
um og einum hentar. Þannig læra börnin 
að fyrir þeim sé haft.

Stríðum vinum
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„Þetta snýst um að halda lífi í 
Kvosinni og gefa ungum og upp-
rennandi tónlistarmönnum tæki-
færi til að koma fram,“ segir 
Teitur Björgvinsson, einn af skipu-
leggjendum tónlistarhátíðarinnar 
Músmos.

Músmos verður haldin í þriðja 
skipti í Kvosinni í Mosfellsbæ 
klukkan 15 á morgun. Fjölmargar 
hljómsveitir koma fram og flestar 
eiga þær sameiginlegt að tengjast 
Mosfellsbæ á einn eða annan hátt, 
en þessar hljómsveitir eru: Mystur, 
Snjólugt, Cancer City, St. Peter the 
Leader, Endless Dark, Of Monsters 
and Men, For a Minor Reflection og 

söngkonunar María Ólafsdóttir og 
Hreindís Ylfa.

„Eina hljómsveitin sem hefur 
ekki tengingu við Mosfellsbæ 
er Endless Dark,“ segir Teitur. 
„Okkur langaði að hafa þekktari og 
stærri hljómsveit með til að þessar 
ungu og upprennandi hljómsveitir 
fái tækifæri til að spila með þeim. 
Svo að þetta sé meiri spenna fyrir 
ungu hljómsveitirnar. Hljómsveit-
irnar hafa iðulega haft einhverja 
tengingu – þó að það sé ekki algjör 
skylda. Við höfum gaman af því 
að styðja við unga tónlistarmenn í 
Mosfellsbæ.“

Teitur hefur sjálfur komið fram 

í Kvosinni. Hann segir svæðið full-
komið fyrir tónleikahald og Kvos-
in sé uppáhaldstónleikasvæði 
hljómsveitarinnar We Made God, 
en meðlimir hennar hafa mært 
Kvosina í viðtölum við erlenda 
fjölmiðla.

En er ekki hátíðin opin fólki frá 
öllum landsvæðum?

„Algjörlega. Við hvetjum sem 
flesta til að koma,“ segir Teitur. 

 - afb

WWW.SJOVA.IS

KONUR
ERU KONUM BESTAR

VIÐ TRYGGJUM 
STÓRA SEM SMÁA

Í tilefni af Sjóvá kvennahlaupi ÍSÍ býðst þátttakendum að taka þátt í 

skemmtilegum leik þar sem glæsilegir vinningar eru í boði. Allar konur 

sem taka þátt í leiknum fá 50% afslátt af Barnatryggingu og 

Líftryggingu hjá Sjóvá. Það eina sem þú þarft að gera er að fylla út 

umsókn á þínum hlaupastað og þú gætir unnið 30.000 kr. gjafakort 

að eigin vali, dekurdag í Laugum Spa eða aðra veglega aukavinninga. 

Sjóvá er stolt af því að vera aðal styrktaraðili 

Sjóvá kvennahlaups ÍSÍ 18. árið í röð.

50% afsláttur af Barnatryggingu og Líftryggingu hjá Sjóvá 

ÞÉTTIR Endless Dark kemur fram á 
tónlistarhátíðinni Músmos í Kvosinni í 

Mosfellsbæ á morgun.

Snýst um að halda lífi í Kvosinni

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
á dögunum þá stendur til að bera 
starfsemi Tónlistarþróunarmið-
stöðvarinnar (TÞM) úti á Granda 
út vegna fjárhagsvandræða. 
TÞM hýsir fjölmarga tónlistar-
menn og hefur gert síðustu ár. 

Tvennir tónleikar verða haldn-
ir í kvöld og á morgun til að 
styrkja TÞM og leggja barátt-
unni um að fá Reykjavíkurborg 
til að koma til móts við aðstand-
endur hússins lið. Fyrri tónleik-
arnir eru styrktartónleikar og 
hefjast klukkan 22 á Sódómu í 
kvöld. 1.000 krónur kostar inn á 
tónleikana og DJ Vector, Sykur, 
Quadruplos og Gus Gus koma 
fram.

Baráttu- og mótmælatónleikar 
TÞM fara svo fram á bílastæðinu 
fyrir framan húsið á Hólmaslóð 
2 á morgun klukkan 22. Frítt er á 
tónleikana og ekkert aldurstak-
mark. Þeir sem koma fram eru:
Feldberg, Nolo, Legend, Lay Low, 
Móri, Marlon og Beatur, Future-
grapher, Biogen, Quadruplos, 
Sudden Weather Change, Dark 
Harvest og Momentum.

Baráttutón-
leikar TÞM

STYRKJA TÞM GusGus kemur fram á 
Sódómu í kvöld til styrktar TÞM.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 18. júní 2010 

➜ Sýningar
22.00 Í Valaskjálf, Egilsstöðum, verður 
leikritið Hellisbúinn sýnt, með leikar-
anum Jóhannesi Hauki Jóhannessyni í 
fararbroddi. Aðeins er um eina sýningu 
að ræða. Miðasala er á www.midi.is
Páll Haukur Björnsson frumsýnir verk 
sitt „Hin þráláta endurtekning og 
Kúreki“, en verkið er hreyfanlegur list-
viðburður sem ýtir undir notkun dreif-
ingarmiðla. Til að fá nánari upplýsingar 
um verkið og sýningar má senda fyrir-
spurn á frafl@frafl.is

➜ Dansleikir
23.00 Á Akureyri spila Papar fyrir dansi 
í Vélsmiðjunni. Húsið opnar kl. 23.00, 
en konur fá frítt inn til miðnættis í til-
efni kvennréttindadagsins. Nánari upp-
lýsingar má finna á www.prime.is og í 
Vélsmiðjunni, Akureyri.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is og einnig er 
hægt að skrá þá inni á visir.is.



Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.

Gæða gasgrill 
Burny Sizzler 200
10.0 kW
Grillflötur 44x50 sm.
Hitagrind 44x14 sm
2 ryðfríir brennarar
Flame tamer hlíf 
yfir brennurum
Postulínsemelerað 
lok, grill og grillgrind 
sem varnar ryðmyndun.
3000272

499

Flíspeysur
Dömu, svartar, rauðar og hvítar
Herra,  svartar, grænar & gráar
5863738 - 5863740 & 5863750 - 5863752

22.900
27.990

Garðsett
80 sm borð með 4 stólum
3899138

AF ÖLLUM 
LEIKFÖNGUM

20%
1.799

AF ÖLLUM 
BURNY GRILLUM

20%

47.900
59.900

25.490
29.990

Tilboð gilda um helgina 
Timburmiðstöð Grafarholti opið til 18:00 alla daga
Verslun Skútuvogi, opið til 21:00 alla daga

Plastborðbúnaður 
í tösku 24 stk.
fáanlegt í 4 litum
2005394

Vatnsglös 6 stk
2000908

16.990

Garðborð
Með áföstum bekkjum.
Ósamsett.
600242

AF ÖLLUM 
GRILLÁHÖLDUM

20%

Regn & vindjakki
Nokkrir litir dömu, herra og barna. 
Vindbuxur í stíl aðeins 3.999 kr.
5868030 - 88

4.999
5.999

AF ÖLLUM 
GARÐHÚSGÖGNUM

15%

Rafmagnssláttuvél 
B&D
35 ltr. safnara, 1200 W. 
Miðlæg hæðarstilling. 
34 sm sláttubreidd
5085134

G A R Ð  P A R T Ý
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TAX FREE ALLAR GARÐPLÖNTUR MIKIÐ ÚRVAL! 
TRJÁPLÖNTUR • SUMARBLÓM • MATJURTIR • FJÖLÆRAR PLÖNTUR

TA
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E

TAX FR
EE

AF VÖLDUM 
ÚTIPOTTUM
(FROSTÞOLNIR)

30%

WWW.BLOMAVAL.IS

...saman í4 ár

Gildir ekki af öðrum tilboðum og að sjálfsögðu stendur Blómaval skil á 
virðisaukaskatti til ríkissjóðs

GARÐÁLFAR
VERÐ FRÁ

1499

ALLAR GARÐPLÖNTUR
TAX FREE

AÐEINS UM HELGINA
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folk@frettabladid.is

Elísabet var orðin leið á 
hinum hörðu og köldu tísku-
straumum. Hún ákvað því 
að lífga upp á þetta, hann-
aði eigin tískulínu sem hún 
selur í eigin netverslun á 
slóðinni: Babette.is.

„Ég var komin með ógeð á öllum 
svörtu skónum mínum og langaði 
að flikka upp á skóskápinn minn. 
Það má eiginlega kalla þetta skart-
gripi fyrir skó,“ segir Elísabet 
Björgvinsdóttir sem nýverið opn-
aði búð á Netinu þar sem hún sýnir 
sitt eigið merki, Babette.

Hún hannar jakka, slár, sokka 
og fleira samhliða skóskartinu. 
Babette er bein þýðing af nafninu 
Elísabet á frönsku, en innblástur 
hönnunarinnar kemur frá París-
artískunni sem Elísabet er mjög 
heilluð af. Fallegir litir og munst-
ur einkenna hönnunina og Elísabet 
notar kanínuskinn, leður, kögur 

og blúndur í skóskartið. Innblást-
urinn er komin frá skóhlífunum 
sem herramenn notuðu í upphafi 
19. aldar til að verja skóna sína. 
Skóskartið er hins vegar meira til 
skrauts en varnar.

„Ég var orðin leið á því hvað 
íslensk hönnun er oft grá og dimm. 
Allt of mikið um svartar flíkur og 
harða, kalda tískustrauma. Mig 
langaði að lífga aðeins upp þetta 
og koma með smá rómantík inn á 
markaðinn. Okkur á Íslandi veit-
ir ekki af.“

Mikil gróska er í íslenskri hönn-
un um þessar mundir og fingrafim-
ir einstaklingar farnir að hleypa 
hönnun sinni út fyrir veggi heim-
ilisins. Elísabet hræðist hvorki 
samkeppni né samdrátt. „Ég er 
bjartsýnismanneskja að eðlisfari 
og hugsaði bara af hverju ég ætti 
ekki að geta gert þetta eins og 
aðrir. Það er mjög gaman að sjá 
hvað það er mikið um hæfileika-

ríkt fólk á Íslandi,“ segir hún. 
Verslunin KronKron er í sérstöku 
uppáhaldi hjá henni. 

Elísabet er heimavinnandi með 
tvo litla stráka og finnst yndis-
legt að geta sinnt áhugamáli sínu 

að vild en stefnir jafnframt langt. 
Hún ætlar að taka þátt í hinum 
geysivinsæla Pop Up-markaði 
síðar í sumar þar sem nálgast má 
hönnun hennar.

  alfrun@frettabladid.is

Selur rómantískt skóskart 
í eigin verslun á Netinu

RÓMANTÍK 
Hér má sjá hluta af því sem 

Elísabet selur í verslun sem hún 
opnaði nýlega á netinu.

fyrir

24002

Úrval vinsælla bóka á 2 fyrir 2400 tilboði
Gleðilegt sumarfrí!

Falleg og 
skemmtileg saga

handa litlum börnum
sem hafa gaman

af músum og
ævintýrum

þeirra.

Þessi saga byrjar
við friðsæla götu í
lítilli borg og endar 

með rosalegum hvelli.
Sló öll sölumet

í heimalandi
sínu.

Mig langaði að lífga 
aðeins upp þetta og 

koma með smá rómantík inn 
á markaðinn.

ELÍSABET BJÖRGVINSDÓTTIR

>KORTINU HAFNAÐ

Skötuhjúin Ashton Kutcher 
og Demi Moore brugðu sér 
í bíó á dögunum. Þegar 
þau ætluðu að greiða fyrir 
poppið og nammið var 
kortinu þeirra hafnað. 
Það er gott að vera fræg-
ur og vaktstjóri bíós-
ins rauk til og gaf þeim 
góssið.

Ofurskutlan Cameron Diaz 
leysir frá skjóðunni í nýjasta 
tölublaði tímaritsins Playboy. 

„Guð minn almáttugur. Ég 
get ekki einu sinni talið hversu 
oft ég hef hoppað upp í flugvél 
fyrir ástina,“ segir hún. „Það 
er ekki óvenjulegt í þessum 
bransa. Lífsstíll minn krefst 
þess. Ég er alltaf að ferðast 
fyrir kynlíf. Maður verður að 
fara þangað sem það er.“

Cameron hætti ekki þarna 
og bætti við að dýrseðlið væri 
ríkt í henni. „Ég er algjör 
fornkona. Lemdu mig í haus-
inn, hentu mér yfir axlir þínar 
– þú maður, ég kona,“ sagði 
þessi sérstaka leikkona. „Það 
eru ekki allir með þetta eðli í 
sér, en ég elska snertingu. Ég 
verð að vera sífellt snertandi 
elskhuga minn. Hann hefur 
ekkert val.“

Flýgur hvert sem er fyrir kynlíf

DÝRSEÐLI Cameron Diaz segist sífellt þurfa að 
snerta elskhuga sína. Hún er á lausu í dag.

Táningsstjarnan Miley Cyrus hefur 
hneykslað marga með klæðaburði 
sínum á sviði undanfarið, en hann 
þykir afar ögrandi. Þá hefur farið fyrir 
brjóstið á mörgum þegar hún rekur 
kvenkyns dansara rembingskoss á 
munninn á sviði.

„Ég er ekki að reyna að vera 
glyðruleg,“ segir Cyrus í nýju við-
tali. „Ég fer ekki á skemmtistaði til 
að ná mér í fullt af gaurum.“

Miley kemst reyndar ekki enn þá 
inn á skemmtistaði þar sem hún er 
aðeins 17 ára gömul. Hún segist vilja 
að klæðaburðurinn á sviði rími við 

nýju plötuna hennar sem kemur út í 
júní. Platan heitir Can‘t Be Tamed eða 

Ótemja. „Mér líður vel í líkamanum 
og ég eyði mikilli orku í að vera í góðu 
formi svo ég geti klætt mig þannig að 
mér líði vel. Mér líður betur þegar ég 
er fáklædd, þannig hef ég alltaf verið. 
Nú hef ég meira frelsi en áður enda 
klæddi ég mig ekki svona fyrir fimm 
árum.“

Cyrus segist aðeins vera að reyna 
að selja plötur, en þvertekur fyrir að 
klæðaburðurinn einn eigi að sjá um 
það. „Ég vil að fólk kaupi plötuna mína 
vegna tónlistarinnar,“ segir hún.

Ég er engin glyðra

ÖGRANDI Miley Cyrus sendir frá sér plötu á 
árinu, en hún hefur kynnt hana með því að 

koma fram á afar ögrandi hátt.
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MISSIÐ EKKI AF FYRSTU 
STÓRMYND SUMARSINS!STÓRMYND SUMARSINS!
MISSIÐ EKKI AF FYRSTU 

STÓRMYND SUMARSINS!

SÍMI 564 0000
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12
L
12 SÍMI 462 3500

12
12
14
L

THE A-TEAM   kl.  5.45 - 8 - 10.15
GET HIM TO THE GREEK  kl.  8
YOUTH IN REVOLT kl.  10
SKÓGARDÝRIÐ HÚGÓ 3  kl.  5.45

SÍMI 530 1919

12
L

12
16

THE A-TEAM   kl.  5.20 - 8 - 10.40
THE A-TEAM LÚXUS kl.  5.20 - 8 - 10.40
LEIKFANGASAGA 3D íslenskt tal kl.  3.30 - 5.45
TOY STORY 3 3D  enskt tal                  kl.  5.45 - 8 
STREETDANCE 3D kl.  3.30 - 10.20
GET HIM TO THE GREEK kl.  5.30 - 8 - 10.25
SKÓGARDÝRIÐ HÚGÓ 3 kl.  4
ROBIN HOOD kl.  8

THE A-TEAM kl.  6 - 9
STREETDANCE 3D kl.  6 - 9
GET HIM TO THE GREEK kl.  6 - 9
SNABBA CASH kl.  6 - 9

.com/smarabio

ÞEIR VORU PLATAÐIR - ÞEIR VORU SVIKNIRÞEIR VORU PLATAÐIR - ÞEIR VORU SVIKNIR
HEFNDIN ER ÞEIRRA!HEFNDIN ER ÞEIRRA!

ÞEIR VORU PLATAÐIR - ÞEIR VORU SVIKNIR
HEFNDIN ER ÞEIRRA!

YRSTUYRSTU
NÝTT Í BÍÓ!

ÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSSI
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LEIKFANGASAGA 3 - 3D ísl. 1(3D) - 3:20(3D) - 5:40(3D)

LEIKFANGASAGA 3 M/ ísl. Tali kl. 1 - 3:20 - 5:40
TOY STORY 3 M/ ensku Tali kl. 8(3D) - 10:20(3D)

SEX AND THE CITY 2 kl. 2:30-5:30-8 - 8:30 - 10:45
SEX AND THE CITY 2 kl. 2 - 5 - 8 - 10:45
THE LOSERS kl. 5:50 - 8 - 10:10 
PRINCE OF PERSIA          kl. 3:20 - 5:40 - 8  - 10:20
THE LAST SONG kl. 1 - 3:20
AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Tali kl. 1:20

LEIKFANGASAGA 3 - 3D ísl. Tali kl. 3:20(3D) - 5:40(3D)

TOY STORY 3 M/ ensku Tali kl. 8(3D) - 11(3D)

SEX AND THE CITY 2 kl. 5D - 8D - 10:20D

PRINCE OF PERSIA : SANDS OF TIME kl. 3 - 5:30 - 8
IRON MAN 2 kl. 10:30
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali kl. 3

LEIKFANGASAGA 3 M/ ísl. Tali kl. 5:50 - 8
BROOKLYN‘S FINEST kl. 10:10
SEX AND THE CITY 2 kl. 6 - 9

LEIKFANGASAGA 3 - 3D ísl tal kl. 5:40
TOY STORY 3 - 3D ensku tal kl. 8
THE LOSERS kl. 10:20
PRINCE OF PERSIA : SANDS OF TIME kl  6
SEX AND THE CITY 2 kl. 9

VIDDI, BÓSI LJÓSÁR OG HIN LEIKFÖNGIN ERU KOMIN AFTUR Í STÆRSTU OG BESTU TOY STORY MYND TIL ÞESSA.

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

 STÆRSTA LEIKFANGASAGA 
FRÁ UPPHAFI!

EIN STÆRSTA MYND ÁRSINS!

- bara lúxus
Sími: 553 2075

A-TEAM 5.40, 8 og 10.20(POWER) 16
STREET DANCE 3-D 4(900 kr), 6 og 8  7
GET HIM TO THE GREEK 3.50(600kr), 5.50, 8 og 10.10 12
ROBIN HOOD 10 12

SKÓGARDÝRIÐ HÚGÓ 4(600 kr)  L

TILBOÐ í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Þ.Þ. -FBL

T.V. -Kvikmyndir.isÓ.H.T. -Rás 2

S.V. -MBL

T.V. -Kvikmyndir.is S.V. - MBL

POWERSÝNING
 

KL. 10.20

Snoop Dogg er þekktur 
fyrir ást sína á plöntunni 
grænu – rétt eins og réttar-
kerfi Hollands. Honum var 
samt meinað að koma fram 
á fjölskylduhátíð þar í landi, 
en hyggst engu að síður 
heimsækja Holland árlega.

Bandaríska rapparanum Snoop 
Dogg hefur verið meinað að koma 
fram á tónleikum í Haag í Hol-
landi sem hann hafði verið bók-
aður á. Samkvæmt hollenskum 
fjölmiðlum er Snoop ekki nógu 
fjölskylduvænn fyrir hátíðina 
Parkpop sem fer fram í enda júní.

Yfirvöld í Haag ásamt lög-
reglunni þrýstu á aðstandendur 
hátíðarinnar að afbóka Snoop, 
en á meðal annarra listamanna 
á hátíðinni eru hin þýska Nena, 
sem sló gegn með laginu 99 Red 

Balloons og leik- og söngkonan 
Juliette Lews, sem spilaði eitt 
sinn á Iceland Airwaves-hátíð-
inni.

Parkpop-hátíðin leitar nú að 
listamanni til að fylla skarð 
Snoops, sem var þekktasta nafn 
hátíðarinnar. Hátíðin ku vera ein 
stærsta fjölskylduvæna tónlist-

arhátíð Evrópu en bandarísk-
ir fjölmiðlar furða sig á þessari 
ákvörðun þar sem ímynd Snoops 
þar í landi er frekar fjöl-
skylduvæn. Hann hefur til 
að mynda stofnað amer-
íska fótboltadeild fyrir 
börn. Það má því gera 
ráð fyrir að stórbrotinn 
áhugi Snoops á grænu 
plöntunni hafi truflað 
lögreglu og yfirvöld 
– þrátt fyrir frjáls-
lyndi Hollendinga á 
því sviði.

Þetta er ekki í 
fyrsta skipti sem 
dyrum er lokað á trýn-
ið á Snoop. Honum 
var bannað að 
koma til Bret-
lands fyrir 
tveimur 
árum, eftir 
að hafa 
valdið vand-
ræðum á 
Heathrow-
flugvellin-
um í London 
árið 2006. 
Eiturlyfja- 
og vopna-
burðarbrot 
í Los Angel-
es hafa einn-

ig orðið til þess að honum hefur 
verið meinað að ferðast til Ástr-

alíu.
En hinn 38 ára gamli 

Snoop ferðast reglulega 
til Hollands af augljós-
um ástæðum og hyggst 
halda tónleika þar 
árlega, þó að hann fái 
ekki að koma fram á 
fjölskylduhátíðinni í 
Haag. 

Snoop of reyktur fyrir 
hollenska tónlistarhátíð

plötur hefur 
Snoop Dogg gefið 
út sem sólótón-

listarmaður frá árinu 1993.

10

LOK LOK OG LÆS Snoop 
Dogg má ekki koma fram á 

fjölskylduvænni tónlistarhátíð 
í Hollandi.

Systurnar Kim, Kourtney og Khloe 
Kardashian vinna nú saman að 
bók. Í bókinni verður kafað djúpt 
ofan í óþrjótandi viskubrunna 
systranna ásamt því að fjölmargar 
myndir af þeim munu gleðja augu 
lesenda.

„Það verða fullt af skemmti-
legum ábendingum og sögum 
ásamt öllu um sambönd,“ sagði 

Kim, frægasta systirin, þegar 
útgáfa bókarinnar var kynnt. 

„Það verður líka kafað djúpt ofan 
í líf okkar systranna, jafnvel þó 
að fólk telji sig örugglega vita allt 
um okkur. Við ætlum að láta allt 
flakka og deila með fólki fullt af 
myndum og öðru skemmtilegu.“

Kardashian-systurnar eru af 
þeirri tegund að vera frægar fyrir 
að vera frægar. Þær sýna sig í sjón-
varpsþættinum Keeping Up With 
the Kardashians sem hin metnað-
arfulla E!-sjónvarpsstöð sýnir.

Kardashian-systur 
gefa góð ráð í bók

GEFUR GÓÐ RÁÐ Kim Kardashian segir kannski lesendum hvernig skal halda á 
ketti í bókinni.

Ein skrýtnasta pörun í sögu 
Hollywood átti sér stað á dögun-
um. Þá sást gríngosinn 
smávaxni, David Spade, 
ásamt ofurskutlunni og 
matargyðjunni Padma 
Lakshimi.

David Spade er 
þekktastur fyrir hlut-
verk sín í alls kyns 
gamanþáttum 
sem hafa ekki 
notið mikilla vin-
sælda. Stjarna 
hans skein skær-
ar fyrir meira 
en áratug en lítið 
sést til hans í 
dag. Padma hefur 
sést í íslensku sjón-
varpi í þættinum 
Top Chef. Hún er 
stórglæsileg og 
góð að elda. Hin 
fullkomna kona. 

Spade og Padma 
gripu sér kvöldverð í 
Hollywood í vikunni 
og ljósmyndarar náðu 
því að sjálfsögðu á 
minniskort. Þau héld-
ust þó ekki í hendur 
þannig að kannski 
voru þau að sinna 
viðskiptaerindum.

David Spade 
með skutlu

DUGLEGUR David Spade 
gerir mikið úr litlu.



Tifandi tilboðssprengja
      aðeins 4 dagar

 föstudag -  laugardag -  sunnudag -  mánudag eða meðan birgðir  endast



30  18. júní 2010  FÖSTUDAGUR

sport@frettabladid.is

> Geir og Kristján með Gróttu?

Þó svo Grótta hafi fallið úr efstu deild karla í handbolta 
síðasta vetur hafa forráðamenn félagsins ekki lagt árar í 
bát. Liðið ætlar sér beint upp aftur og á að leggja mikinn 
metnað í starfið næsta vetur þó svo liðið sé 
í 1. deildinni. Félagið er í viðræðum við Geir 
Sveinsson um að halda áfram 
þjálfun liðsins og samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins 
hefur félagið hug á að ráða 
Kristján Halldórsson sem 
aðstoðarmann hans. Kristján 
er þaulreyndur þjálfari sem 
þjálfaði í mörg ár í Noregi.

FÓTBOLTI Í gær var dregið í töfl-
uröð fyrir ensku úrvalsdeildina. 
Það er risaleikur strax í fyrstu 
umferð er Liverpool tekur á móti 
Arsenal.

Enska úrvalsdeildin hefst 14. 
ágúst og Englandsmeistarar 
Chelsea taka þá á móti nýliðum 
WBA. Man. Utd fær einnig nýliða 
í heimsókn því Newcastle þarf 
að fara á Old Trafford í fyrstu 
umferðinni. 

Leikur Tottenham og Man. City 
í fyrstu umferðinni verður einnig 
afar áhugaverður. 

Tímabilið byrjar annars með 
látum hjá Liverpool því liðið þarf 
að sækja Man. City heim í ann-
arri umferð.    - hbg

Enska úrvalsdeildin:

Risaleikur í 
fyrstu umferð

ERFIÐ BYRJUN Torres og félagar byrja 
tímabilið á tveimur stórleikjum.

NORDIC PHOTOS/GETTY

Enska úrvalsdeildin
1. umferð:
Aston Villa - West Ham
Blackburn - Everton
Blackpool - Wigan
Bolton - Fulham
Chelsea - WBA
Liverpool - Arsenal
Man. Utd - Newcastle
Sunderland - Birmingham
Tottenham - Man. City
Wolves - Stoke City

Valsmenn hafa misst enn einn burðarásinn úr sínu liði því 
hinn stórskemmtilegi miðjumaður liðsins, Sigurður Eggerts-
son, hefur ákveðið að söðla um og spila með 1. deildarliði 
Gróttu á næstu leiktíð. Hjá Gróttu hittir Sigurður fyrir 
nokkra fyrrum félaga sína hjá Gróttu sem oft er 
kallað B-lið Vals.

„Mér finnst leiðinlegt að það séu 
margir farnir frá Val og svo eru í Gróttu 
tveir af mínum bestu vinum, Hjalti 
Pálmason og Ægir Hrafn Jónsson. 
Þetta er áhugamálið mitt og ég 
vil hafa gaman. Nú er ég kominn 
í bumbuboltann og þá er ólíðandi 
að spila með leiðinlegum gaurum,“ 
sagði Sigurður og hittir naglann þar á höfuðið 
enda eru þó nokkrir leikmenn Gróttuliðsins í 
þéttari kantinum.

„Ég stefni nú ekki að því að safna spiki þarna. Það er nauðsyn-
legt að hafa einn leikmann í hverju liði með þvottabretti. Hinir 
eru með þvottabala en þeir verða að taka sér mig til fyrirmynd-

ar,“ sagði Sigurður spaugsamur sem fyrr. Hann er ekki bara að fara 
í Gróttu út af félagsskapnum.

„Hnén á mér eru ónýt og hafa verið síðustu átta ár eða síðan 
ég var tvítugur. Ég hef ekki enn leikið heilt tímabil án þess að 
fara í aðgerð. Ég hef alls farið í ellefu aðgerðir sem er nokkuð 
vel af sér vikið. Í fyrra brotnaði ég tvisvar. Bæði bringubeins-
brotnaði og handarbrotnaði. Ég er að vonast til þess að geta 
stýrt álaginu enn betur í 1. deildinni. Ég vona að það gangi 

eftir.“
Sigurður segir einnig nauðsynlegt að minnka álagið þar sem 

margt sé að breytast í hans lífi. Hann verður faðir í fyrsta skipti í 
ágúst, var að selja íbúðina sína og er varavaraborgarfulltrúi hjá 

Besta flokknum. „Þetta er hagsmunamál. Ég má ekki spila með 
liði í Reykjavík þar sem ég er nú viðloðandi borgarmálin.“

SIGURÐUR EGGERTSSON:  FARINN FRÁ VAL YFIR Í BUMBUBOLTANN HJÁ GRÓTTU Í 1. DEILDINNI:

Hinir með þvottabala en ég er með þvottabretti

FÓTBOLTI Þóra Björg Helgadóttir og 
félagar í LdB FC Malmö eru með 
átta stiga forskot á toppi sænsku 
deildarinnar þegar deildin fór í 
landsleikjahlé og íslenski lands-
liðsmarkvörðurinn hefur hald-
ið hreinu í 7 af 12 leikjum, aðeins 
fengið á sig 7 mörk og varið 88 pró-
sent skota sem hafa komið á hana. 
Þóra er ekki aðeins í lykilhlutverki 
með félagsliði sínu því hún verður 
væntanlega í marki íslenska lands-
liðsins sem mætir Norður-Írlandi 
á laugardaginn og Króatíu á mið-
vikudaginn í undankeppni HM.

„Hver leikur er úrslitaleikur 
núna. Það er okkar eini möguleiki 
að vinna þessa báða leiki. Ég hef 
fulla trú á því að við áttum okkur 
alveg á því að ef að við missum 
stig núna þá er þetta einfaldlega 
búið,“ segir Þóra en íslenska liðið 
er í öðru sæti riðilsins þremur 
stigum á eftir Frökkum sem unnu 
2-0 sigur í leik liðanna úti í Frakk-
landi síðasta haust. 

„Við höfum átt tvo slaka leiki í 
þessari undankeppni HM og það 
voru útileikirnir á móti Frakk-
landi og Norður-Írlandi. Ég held 
að við munum alveg eftir þessum 
Norður-Íra leik þar sem við vorum 
ótrúlega heppnar að fara heim með 
þrjú stig,“ segir Þóra sem jafnfram 
er á því að íslenska landsliðið hafi 
ekki verið að sýna sitt besta í síð-
ustu leikjum sínum.  

Þóra hefur ekki fengið á sig 
mark á Laugardalsvellinum und-
anfarin þrjú ár og allir leikir liðs-
ins á vellinum undir stjórn Sig-
urðar Ragnars Eyjólfssonar hafa 
unnist. „Við erum gríðarlega glað-
ar með að vera að spila heima því 
það er langt síðan að við höfum 
spilað hérna,“ segir Þóra en hún 
hefur haldið hreinu í 544 mínútur 
í Laugardalnum. 

„Við vildum helst fá HM á Ísland 

því þá yrðum við heimsmeistar-
ar,“ segir Þóra í léttum tón. „Ég 
vil meina að við getum ekki tapað 
á Laugardalsvellinum en til þess 
að halda þeirri hefð sem við höfum 
skapað þá verðum við að mæta til 
leiks,“ segir Þóra. 

Þóra hefur átt frábæra innkomu 
í lið Malmö sem hefur unnið 11 af 
fyrstu 12 leikjum tímabilsins. 
„Þetta er búið að vera eins 
og í góðri lygasögu. Malmö 
hefur alltaf verið með 
sterkt lið en það hefur allt-
af vantað einhvern neista. 
Við erum aftur með gríð-
arlega sterkt lið en núna 
fundum við taktinn 
strax í fyrsta leik. Ef við 
höldum svona áfram þá 
held ég að enginn stoppi 
okkur en kúnstin er að 
halda stemmingunni 
uppi og halda þess-
um dampi,“ segir Þóra. 
„Ástæðan fyrir því að 
við erum á toppnum er 
að við vinnum hreinlega 
meira en hin liðin. Það 
er miklu skemmtilegra 
að vinna þannig því það 
er ekkert skemmtilegt að 
vinna á einhverjum grís,“ 
segir Þóra.

Það hefur verið nóg að 
gera hjá Þóru þrátt fyrir 
alla sigrana því hún hefur 
varið 52 skot í leikjum tólf 
eða 4,3 að meðaltali í leik. 

„Við spiluðum svolítið sér-
stakan bolta því við erum 

gríðarlega sókndjarfar og sækjum 
á yfirleitt sjö mönnum. Það reyn-
ir svolítið á okkur fyrir aftan, við 
erum oft í undirtölu og fáum mikið 
af skyndisóknum á okkur. Það 
hefur því verið fullt að gera þó að 
við höfum unnið leikina tiltölulega 
öruggt,“ segir Þóra sem hefur ekki 
hleypt mörgum boltið í netið. „Ég 
er búin að kryfja þessi sjö mörk og 
ég hefði viljað að þetta væru svona 
fimm mörk ef ég er alveg hrein-
skilin,“ segir Þóra.

Hún segir samkeppnina hafa 
verið erfiða enda að keppa um 
byrjunarliðssætið við danska 
landsliðsmarkvörðinn. „Þetta var 
rosalega erfitt í byrjun og ég held 
að ég hafi staðið frekar tæpt með 
að verða fyrsti markvörður. Svo 
náði ég að finna taktinn og koma 
mér í réttann gír. Ég var svolítið 
hrædd í byrjun en það gerir þetta 
enn þá skemmtilegra núna að að 
rífa sig upp,“ segir Þóra og bætir 
við: „Í Malmö lenti ég í lang-

mestu samkeppni sem ég hef 
nokkurn tímann lent í,“ segir 

Þóra.
Þóra glímdi við erfið 

veikindi fyrir einu og 
hálfu ári en hefur 
komið gríðarlega 
sterk til baka. „Ég 
hef sjaldan verið 
í betra formi enda 
hef ég hef aldrei æft 
jafnmikið og ég geri 

núna. Það sem skiptir 
mestu máli í þessu er að 

ég hætti að vinna og er bara í 
fótbolta. Þá hefur maður gríð-
arlega mikinn tíma til þess að 
hvíla sig, kannski of mikinn. Ég 
hefði ekki náð því að koma til 
baka svona fljótt ef að ég hefði 
verið að vinna með fótboltan-
um,“ segir Þóra að lokum. 

 ooj@frettabladid.is

Aldrei lent í meiri samkeppni
Þóra Björg Helgadóttir hefur staðið sig frábærlega með toppliði Malmö í sænsku deildinni og heldur 
danska landsliðsmarkverðinum á bekknum. Hún er nú komin til móts við kvennalandsliðið sem mætir 
Norður-Írum og Króatíu á Laugardalsvellinum á næstu dögum í tveimur leikjum í undankeppni HM. 

544 MÍNÚTUR Það er langt síðan að 
það var skorað hjá Þóru á Laugardals-
vellinum. 

Við vildum helst fá 
HM á Ísland því þá 

yrðum við heimsmeistarar.

ÞÓRA BJÖRG HELGADÓTTIR
LANDSLIÐSMARKVÖRÐUR

Prófaðu Heimaöryggi

án skuldbindingar.*

* Kynntu þér málið á oryggi.is

– frítt í 2 mánuði – 

570 2400
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BT SKEIFAN  - BT GLERÁRTORG S: 550-4444 - www.bt.is  

Verbatim Full HD 
sjónvarpsflakkari
Með upptöku og DVB-T tuner.
Spilar FULL HD skrár
(h.265,mkv o.s.frv.)
10/100 Ethernet
2x USB tengi
HDMI

ion 
ljósmyndaskanni
Skannar ljósmyndir og slides
Einfaldur hugbúnaður fylgir
Skannar í hárri upplausn
5.1 MP (3600 DPI)
Tengist með USB við tölvuna
Tekur aðeins 1-2 sek 
að skanna ljósmynd

69. 999

49.999

Zanussi 7kg þvottavél
HZ91 904 801

Þvottahæfni: A
Þeytivinduafköst: B
Orkuflokkur: A 
Hljóð : 56(db)/ 77(db)
Vindingarhraði : 1200 snúningar
Ryðfrí tromla,skjár,sparnaðarkerfi
Stærð: 85x60x60 (HxBxD)
Íslenskur leiðarvísir

Zanussi uppþvottavél
HZ911 549 032

Stærð: 12 manna
Hæð: 85 cm
Breidd: 60 cm
Dýpt: 61 cm
Orkunotku: A/A/A
Hljóð: 47db(a)
Hvít

Barkalaus þurrkari 
með rakaskynjara
Hljóð: 64 (db)
Orkuflokkur: C
Taumagn: 7 KG
Annað: Ryðfrí 
tromla,krumpuvörn, 6 kerfi
Stærð: 85x60x58 (HxBxD)

Logic 3 
LOPSU449

Virkar fyrir PS2
PS3 OG PC

3 
PS2

s

a

14. 999

9.999

89.99979. 999

69.999
99. 999

89.999

27. 999

17.999

120GB
69.999

Fylgir

Acer 5532-5509
Athlon 64 TF-36 2.0Ghz
320 GB, Serial ATA
2 GB DDR2 SDRAM, 667 MHz
ATI Mobility Radeon HD 3200
15.6" TFT (1366 x 768)
Vefmyndavél og kortalesari
Microsoft Windows 7 Home Premium
 

Packard Bell 
TJ65-225
Intel Dual Core T4300 örgjörvi
4GB DDR2 667MHz vinnsluminni
500GB SATA 5400RPM harðdiskur
15.6'' HD LED Diamond View skjár
512MB GeForce GT210M Hybrid-SLI skjákort 
með 16 CUDA örgjörvum
300Mbps Draft-N þráðlaust 802.11 b/g/n net
Vefmyndavél, kortalesari o.fl.
4xUSB2, VGA, HDMI HDCP, kortalesari o.fl.
Windows 7 Home Premium 64-bit

emium

99. 999

79.999
ort 

net

l.

169. 999

149.999

144. 999

119.999

Toshiba T135-S1305
Intel Pentium Dual-Core SU4100
3GB DDR3-1066MHz memory 
13.3" WXGA HD TruBrite LED 720p  
Intel GMA 4500M Graphics 
320GB 5400rpm SATA 
802.11b/g/n þráðlaust net  
3x USB 2.0 ; 1x HDMI; 1x VGA 
Kortalesari ,Vefmyndavél 

11.999
13. 49911. 499

9.999

Fylgir

19. 999

14.999

19. 999

14.999

19. 999

14.999

11.499 11.499
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B-RIÐILL
Argentína - Suður-Kórea 4-1
1-0 Sjálfsmark (16.), 2-0 Gonzalo Higuain 
(33.), 2-1 Lee Chung-Yong (45.+1), 3-1 Gonz-
alo Higuain (76.), 4-1 Gonzalo Higuain (80.)
Grikkland - Nígería 2-1
0-1 Kalu Oche (16.), 1-1 Dimitrios Salpingidis 
(44.), 2-1 Vasileios Torosidis (71.).
STAÐAN
Argentína 2 2 0 0 5-1 6
Suður-Kórea 2 1 0 1 3-4 3
Grikkland 2 1 0 1 2-3 3
Nígería 2 0 0 2 1-3 0

NÆSTU LEIKIR
Nígería - Suður-Kórea þriðjudag. kl. 18.30
Grikkland-Argentína þriðjudagur kl. 18.30

A-RIÐILL
Frakkland - Mexíkó 0-2
0-1 Javier Hernandez (64.), 0-2 Cuauhtemoc 
Blanco, víti (79.)  

STAÐAN
Úrúgvæ 2 1 1 0 3-0 4
Mexíkó 2 1 1 0 3-1 4
Frakkland 2 0 1 1 0-2 1
Suður-Afríka 2 0 1 1 1-4 1

NÆSTU LEIKIR
Mexikó - Úrúgvæ  þriðjudag kl. 14.00
Frakkland - Suður-Afríka þriðjudag kl. 14.00

LEIKIR DAGSINS
Þýskaland - Serbía kl. 11.30
Slóvenía - Bandaríkin kl. 14.00
England - Alsír kl. 18.30

HM Í GÆR

HANDBOLTI Fyrri vináttuleikur 
Íslands og Brasilíu fór fram í 
fyrrinótt og lauk með naumum 
sigri íslenska liðsins, 30-33.

Íslenska liðið hóf leikinn 
hörmulega, lenti 4-0 undir en náði 
að rífa sig upp fyrir hlé en þá 
leiddi liðið, 13-16.

Íslenska liðið hafði síðan öll 
völd á vellinum í síðari hálfleik 
og náði mest sjö marka forskoti.
Síðari vináttuleikur þjóðanna fer 
fram í dag.

Mörk Íslands: Arnór Þór Gunn-
arsson 6, Oddur Gretarsson 6, 
Rúnar Kárason 6, Ólafur Guð-
mundsson 4, Vignir Svavarsson 
3, Kári Kristján Kristjánsson 2, 
Sturla Ásgeirsson 2, Þórir Ólafs-
son 2, Arnór Atlason 1, Snorri 
Steinn Guðjónsson 1.

Varin skot: Björgvin Páll Gúst-
avsson 16, þar af eitt vítakast. 
Pálmar Pétursson 2, þar af eitt 
vítakast. Pálmar var í markinu 
síðustu fimm mínútur leiksins 
annars stóð Björgvin Páll vakt-
ina.   - hbg

Íslenska handboltalandsliðið:

Íslenskur sigur í 
Brasilíu

STERKUR Björgvin Páll stóð lengstum 
vaktina í markinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Argentína komst með 
annan fótinn í sextán liða úrslit 
Heimsmeistarakeppninnar í knatt-
spyrnu með stórsigri á Suður-
Kóreu. Argentína hefur þar með 
unnið báða sína leiki á HM og er að 
styrkjast ef mið er tekið af leikn-
um í gær.

Argentínumenn léku oft á tíðum 
frábæran fótbolta en Kóreumenn 
voru seigir og alltaf hættulegir. 
Fyrsta markið var slysalegt sjálfs-
mark hjá Kóreu. Sending inn í 
teiginn sem fór í fót varnarmanns 
Kóreu og þaðan í netið. Gonzalo 
Higuain, leikmaður Real Madrid, 
tók svo við keflinu kom Argentínu 
í 2-0.

Kóreumenn neituðu að gefast 
upp og náðu marki til baka fyrir 
hlé og allt opið fyrir síðari hálf-
leikinn. Hann var mjög líflegur. 
Argentína réð ferðinni en sókn-
artilburðir Kóreumanna góðir og 
tókst þeim að skapa usla í vörn 
Argentínu.

Það voru aftur á móti Argentínu-
menn sem sáu um markaskorun-
ina eða réttara sagt Higuain. Hann 
skoraði tvívegis áður en blásið var 
til leiksloka og varð þar með fyrsti 
leikmaðurinn síðan á HM 2002 
sem tekst að skora þrennu í loka-
keppni Heimsmeistaramóts.

Síðastir til að skora þrennu á 
HM voru Portúgalinn Pauleta (á 
móti Pólverjum 10. júní 2002) og 
Þjóðverjinn Miroslav Klose (á móti 
Sádi-Arabíu 1. júní 2002). Þrenna 
Higuains var sú 49. í sögu keppn-
innar. 

Diego Armando Maradona, þjálf-
ari Argentínu, var sem fyrr afar 

líflegur í jakkafötunum á hliðar-
línunni. Hann brosti síðan allan 
hringinn eftir leikinn.

„Leikmennirnir stóðu sig frá-
bærlega. Þeir gerðu nákvæmlega 
það sem við töluðum um að gera 
fyrir leikinn. Þessir strákar eru 
stoltir af því að klæðast lands-
liðs treyjunni og það leynir sér 
ekki. Ég er afar hamingjusam-
ur og rólegur eftir þennan leik,“ 
sagði hinn skeggjaði Maradona 
en hann sagði sigurinn vera afar 
sanngjarnan.

„Við vorum með yfirburði nánast 
allan tímann í leiknum og áttum 
því skilið að vinna. Leikur okkar 

gegn Nígeríu sýndi hvað við getum 
og við stóðum undir öllum vænt-
ingum í þessum leik. Mistök Dem-
ichelis var eina skiptið þar sem við 
vorum ekki betri í leiknum.“

Maradona er ánægður með stíg-
andann í leik liðsins og vonast eftir 
meiru frá strákunum sínum.

„Við vorum vissulega mun betri 
en í fyrsta leiknum og við viljum 
sýna að við getum enn meira. Við 
erum á réttri leið og munum ekk-
ert velta okkur upp úr því sem er 
að gerast í öðrum riðlum. Við feng-
um að spila okkar bolta í þessum 
leik og munum gera það áfram.

 henry@frettabladid.is

Higuain með fyrstu þrennu HM
Argentína vann stórsigur á Suður-Kóreu, 4-1. Leikurinn var þó jafnari en lokatölurnar gefa til kynna. Arg-
entína á leið í sextán liða úrslit. Þrenna Gonzalo Higuain var sú fyrsta á HM síðan árið 2002.

TVEIR GÓÐIR Maradona fagnar hér 
Messi sem átti flottan leik þó svo hann 
hafi ekki skorað að þessu sinni.   
 NORDIC PHOTOS/AFP

ÞRENNU FAGNAÐ Lionel Messi og félagar fagna hér Gonzalo Higuain sem skoraði mörkin fyrir Argentínu í gær.  NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Enska landsliðið spilar 
sinn annan leik á HM í Suður-Afr-
íku í kvöld þegar liðið mætir Alsír. 
Englendingar mega alls ekki við 
því að tapa stigum í þessum leik 
eftir jafnteflið í fyrsta leiknum 
á móti Bandaríkjamönnum en 
Alsír ingar eru hins vegar endan-
lega úr leik eftir 0-1 tap á móti Sló-
veníu í sínum fyrsta leik. 

Bæði lið komu illa út úr slæmum 
markvarðarmistökum í fyrsta leik. 
Robert Green, markvörður enska 
liðsins, gaf Bandaríkjunum jöfn-
unarmark eins og frægt er orðið 
og Faouzi Chaouchi, markvörður 
Alsírs, átti líka að verja auðveld-
lega sigurmark Slóvena. 

Fabio Capello á 64 ára afmæli í 
dag og gæti því fengið sinn fyrsta 
sigur sem þjálfari á HM í afmæl-
isgjöf frá leikmönnum sínum í 
enska landsliðinu. Það lítur allt 
út fyrir það að Capello ætli að 
halda tryggð við Green og Cha-
ouchi verður líka í marki Alsírs 

verði hann orðinn góður af sínum 
meiðslum. Þeir fá því tækifæri til 
bæta fyrir mistökin í kvöld.

Capello gaf það upp á blaða-
mannafundi fyrir leikinn að hann 
ætlar að setja Gareth Barry á 
miðjuna við hliðina á Frank Lamp-
ard og færa fyrirliðann Steven 
Gerrard upp í frjálsari og sókn-
djarfari stöðu á vinstri vængn-
um.  

„Gareth mun spila þennan leik. 
Hann er orðinn góður af meiðslun-
um og hefur æft vel. Hann gerir 
það vel að spila fyrir framan mið-
verðina þar sem hann les leikinn 
mjög vel,“ sagði Capello sem var 
þó ánægður með miðjuna. 

„Steve og Frank stóðu sig vel á 
móti Bandaríkjunum en þeir eru 
hættulegri framar á vellinum. 
Þess vegna er ég mjög ánægður 
með að Gareth geti spilað á móti 
Alsír,“ sagði Capello sem hefur 
einnig talað um að hann sé að 
melta það að nota Jermaine Defoe 

í staðinn fyrir Emile Heskey í 
framlínunni með Wayne Rooney. 

Capello er bjartsýnn á leikinn 
í kvöld en enska liðið stóðst hans 
kröfur í jafnteflinu á móti Banda-
ríkjunum þótt liðið hafi verið gagn-
rýnt úr öllum áttum. 

„Við erum í góðum gír, enduðum 
Bandaríkjaleikinn mjög vel. Flest 
lið gefa eftir í lokin á móti þeim 
en við enduðum leikinn vel,“ sagði 
Capello og bætti við: 

„Ég er afslappaður fyrir þenn-
an leik. Við verðum þó að vinna en 
við erum tilbúnir í að mæta Alsír,” 
sagði Capello.

Englendingar þurfa væntan-
lega ekki að hafa mikla áhyggj-
ur af sóknarleik Alsírs sem átti 
aðeins tvö skot á móti Slóveníu og 
eina markið þeirra í síðustu sex 
leikjum kom úr víti. Enska lands-
liðið hefur aldrei tapað fyrir Afr-
íkuþjóð og ætti að flestra mati að 
vinna öruggan sigur í leiknum í 
kvöld. - óój

Enski þjálfarinn treystir á Gareth Barry í leiknum á móti Alsír á HM í Suður-Afríku sem fer fram í kvöld:

Fær Capello afmælisgjöf frá enska liðinu?

FABIO CAPELLO Landsliðsþjálfari Eng-
lendinga fæddist þennan dag fyrir 64 
árum.  MYND/AP

SÖGULEGUR SIGUR Grikkir unnu sinn 
fyrsta sigur í úrslitakeppn HM þegar þeir 
unnu Nígeríu í gær. MYND/AP

FÓTBOLTI Varamennirnir Javier 
Hernandez og Cuauhtemoc Blan-
co tryggðu Mexíkó 2-0 sigur á 
Frökkum í A-riðli í gærkvöldi. 
Sigur Mexíkó var mjög sannfær-
andi en Frakkar hafa nú ekki skor-
að mark í tveimur fyrstu leikjum 
sínum á HM, eru aðeins með eitt 
stig og á leiðinni úr keppni nema 
allt falli með þeim í lokaumferð-
inni. Eftir aðra umferðina í riðlin-
um eru Úrúgvæ og Mexíkó í lykil-
stöðu í riðlinum og nægir jafntefli 
þegar þau mætast í lokaleiknum. 

Mexíkó er með frammi-
stöðu sinni í gær orðið eitt allra 
skemmtilegasta lið keppninnar 

enda vinnusemin og léttleikandi 
spil einkennismerki liðsins undir 
stjórn þjálfarans Javier Aguirre 
sem átti snilldarskiptingar í gær. 

„Við verðum að fá að njóta þessa 
sigurs en við munum samt taka 
eitt skref í einu og halda ró okkar,“ 
sagði Rafael Marquez, sem tók við 
fyrirliðabandi Mexíkó fyrir leik-
inn. Hannn átti stoðsendinguna á 
fyrra markinu sem hinn nýi leik-
maður Manchester United, Javier 
Hernandez, skoraði á 64. mínútu, 
níu mínútum eftir að hann kom inn 
á sem varamaður.  

Seinna markið skoraði Cuauht-
emoc Blanco af öryggi úr víta-

spyrnu á 79. mínútu eftir að Eric 
Abidal felldi Pablo Barrera sem 
hafði líka komið inn á sem vara-
maður. Blanco hafi komið inn á 
sem varamaður á 62. mínútu eða 
skömmu áður en liðið skoraði fyrra 
markið. Blanco var 37 ára og 151 
dags gamall í gær og varð þarna 
þriðji elsti markaskorari á HM frá 
upphafi. 

„Við förum ekki út úr þessari 
keppni án þess að vinna leik. Það 
er til skammar að tapa svona og 
nú snýst þetta bara um að bjarga 
heiðrinum,“ sagði Frakkinn Flor-
ent Malouda eftir leikinn.

 - óój

Frakkar eiga enn eftir að skora á HM í Suður-Afríku og eiga ekki mikla möguleika á að komast í 16 liða úrslit:

Snilldarskiptingar lykillinn að sigri Mexíkó

AÐEINS TVEIR ELDRI Blanco fagnar 
marki sínu í gær orðinn 37 ára og 151 
dags gamall. MYND/AP





SPA R A ÐU  ME Ð  BÓN U S

F Ö S T U D A G U R

FERSKUR KJÚKLINGUR  FERSKUR KJÚKLINGUR  FERSKUR KJÚKLINGUR  FERSKUR KJÚKLINGUR  FERSKUR KJÚKLINGUR  

GRILL -LAMBALÆRISSNEIÐAR 1 .FL.GRILL BLANDAÐAR LAMBALÆRISSNEIÐAR 

G

VINSÆLT Á GRILLIÐÞURRKRYDDAÐ

BÓNUS ÞURRKRYDDAÐAR GRÍSAKÓTILETTUR BÓNUS ÞURRKRYDDAÐUR GRÍSAHNAKKI

GRILL BLA
FERSKUR

KS FROSNAR LAMBA SIRLOIN-SNEIÐAR KS FROSIÐ LAMBA FILLETKS FROSIÐ LAMBALÆRI Í SNEIÐUM

VINSÆLAST 
Á G RILL IÐ

Í  BÓN US

KJÖRFUGL FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR
MERKT VERÐ 1998 KR.KG. 

HOLTA PIRI PIRI KJÚKLINGABRINGUR
MERKT VERÐ 1995 KR.KG.  

KJÖRFUGL FERSKIR KJÚKLINGAVÆNGIR
MERKT VERÐ 298 KR.KG.  

FJÓRIR FERSKIR UNGNAUTAHAMBORGARAR
4 STK M/BRAUÐI  

100% HREINIR
HAMBORGARAR

ÐÐ

KF FROSNIR UNGNAUTA-
HAMBORGARAR  10 STK.

120 GRÖMM

BÓNUS PYLSUBRAUÐ
5 STK

4 STÓR BÓNUS
HAMBORGARABRAUÐ

N.V FERSKT HAKK

FRÁBÆRT OG FYRSTA FLOKKS
HAMBO RGARAHAKK



N Ý T T  KORTAT ÍM A BIL

F Ö S T U D A G U R

HEILL STEIKTUR KJÚKLINGUR (KALDUR) 
 CA 1100G

BÓNUS KALDAR GRILLSÓSURBÓNUS HRÁSALAT 350g

NÝIR ÍSLENSKIR         TÓMATAR
K.J GULRÓTARKAKA 440g

498 kr.

DILETTO LÚXUS KAFFI
400g  MALAÐ EÐA BAUNIR 

MJÚKÍS FRÁ KJÖRÍS 2 LTR. 
 SÚKKULAÐI OG VANILLU 

BÓNUS ÍS BRAGÐAREFUR 2 LTR. 

BÓNUS ÍSPINNAR 24 STK
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11.15 Þýskaland - Serbía, bein 
úts.   STÖÐ 2 SPORT 2

20.00 Stardust   STÖÐ 2 BÍÓ

20.10 The Biggest Loser  
  SKJÁR EINN

21.20 The Banger Sisters  
  STÖÐ 2

22.35 Uppvöxtur Hannibals 
  SJÓNVARPIÐ

SJÓNVARPIÐ SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

13.30 HM-stofa  Hitað upp fyrir leik á 
HM í fótbolta.

14.00 HM í fótbolta  Slóvenía - Banda-
ríkin, bein útsending frá leik í úrslitakeppni 
HM í fótbolta í Suður-Afríku.

16.00 Mörk vikunnar  Í þættinum er fjall-
að um íslenska kvennafótboltann.

16.30 Fyndin og furðuleg dýr  (16:26)

16.35 Manni meistari  (2:13)

17.00 Leó  (13:52)

17.05 Táknmálsfréttir

17.15 HM-stofa  Hitað upp fyrir leik á HM 
í fótbolta.

18.00 Fréttir

18.20 HM í fótbolta  England - Alsír, bein 
útsending frá leik í úrslitakeppni HM.

20.30 HM-kvöld  Í þættinum er fjallað 
um leiki dagsins á HM í fótbolta.

21.00 Veðurfréttir

21.05 Gönguferð í garðinum  (Just a 
Walk in the Park) Bandarísk fjölskyldumynd 
frá 2002. Manni sem vinnur við að fara út 
að ganga með hunda býðst að vakta fína 
þakíbúð fyrir ríkan viðskiptavin sinn. 

22.35 Uppvöxtur Hannibals  (Hanni-
bal Rising) Bresk bíómynd frá 2007. Eftir lát 
foreldra Hannibals Lechters í seinni heims-
styrjöld flyst hann til frænku sinnar og hygg-
ur á hefndir gegm villimönnunum sem bera 
ábyrgð á dauða systur hans. Atriði í mynd-
inni eru ekki við hæfi barna.

00.45 HM-kvöld  (e)

01.10 HM í fótbolta  Þýskaland - Serbía, 
upptaka af leik í úrslitakeppni HM.

03.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.30 Stardust 

08.35 Journey to the Center of the 
Earth 

10.05 School for Scoundrels 

12.00 The Sandlot 3 

14.00 Journey to the Center of the 
Earth 

16.00 School for Scoundrels 

18.00 The Sandlot 3 

20.00 Stardust 

22.05 Reno 911!. Miami 

00.00 Girl, Interrupted

02.05 Raising Arizona 

04.00 Reno 911!. Miami 

06.00 Nine Months

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.35  Sumarhvellurinn  (1:9) (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Rachael Ray  (e)

09.30 Óstöðvandi tónlist

12.00 Sumarhvellurinn  (1:9) (e)

12.20 Pepsi MAX tónlist

16.45 Rachael Ray

17.30  Dr. Phil

18.15  Three Rivers  (2:13) (e)

19.00 Being Erica  (6:13)

19.45  King of Queens  (11:22)

20.10 Biggest Loser  (8:18) Bandarísk 
raunveruleikasería um baráttuna við mittis-
málið. Liðin taka þátt í matreiðslukeppni 
þar sem sjónvarpskokkurinn Rocco DiSpirito 
er dómari. Sigurliðið fær heilsusamlega og 
ljúffenga máltíð frá Rocco að launum og 
óvæntan glaðning að heiman. Eitt lið verð-
ur fyrir áfalli þegar einn keppandi meiðist og 
annar keppandi fær óvænta heimsókn.

21.35 The Bachelor  (4:10) Raunveru-
leikaþáttur þar sem rómantíkin ræður 
ríkjum.

23.00 Parks & Recreation  (7:24) (e)

23.25  Law & Order UK  (6:13) (e)

00.15 Life  (9:21) (e) Bandarísk þáttaröð 
um lögreglumann í Los Angeles sem sat 
saklaus í fangelsi í tólf ár en leitar nú þeirra 
sem komu á hann sök. 

01.05  Saturday Night Live  (21:24) (e)

01.55  King of Queens  (11:22) (e)

02.25 Heroes  ( 1:19) (e)

03.05 Heroes  (2:19) (e)

03.50 Heroes  (3:19) (e)

04.35 Heroes  (4:19) (e)

05.20 Girlfriends  (4:22) (e)

05.45 Pepsi MAX tónlist

06.30 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Flintstone 
krakkarnir, Elías, Hvellur keppnisbíll, Lalli, Kalli 
litli kanína og vinir.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.15 The Moment of Truth (18:25) 
11.00 Extreme Makeover. Home Edit-
ion (23:25) 

11.50 Chuck (18:22) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Project Runway (2:14)

13.45 La Fea Más Bella (186:300)

14.30 La Fea Más Bella (187:300)

15.30 Wonder Years (5:6) 

16.00 Barnatími Stöðvar 2 Camp Lazlo, 
Aðalkötturinn, Kalli litli kanína og vinir.

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar

17.58 The Simpsons

18.23 Veður Markaðurinn

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 Auddi og Sveppi

20.00 Wipeout USA 

20.50 The Power of One 

21.20 Steindinn okkar 

21.45 The Banger Sisters Gaman-
mynd um tvær vinkonur og óbilandi vináttu 
þeirra. Gengilbeinan Suzette er komin á miðj-
an aldur. Þegar hún óvænt missir vinnuna 
ákveður Suzette að heimsækja bestu vinkonu 
sína hér í eina tíð, Vinnie. 

23.20 Wind Chill Spennandi hrollvekja 
um tvo háskólanema sem ferðast þvert yfir 
Bandaríkin á leið heim í skólafrí. 

00.50 Zodiac Magnþrungin sannsögu-
leg spennumynd sem fjallar um rannsókn 
lögreglumanns og myndasagnahöfundar á 
hrottafengnum fjöldamorðum – hinum svo-
kölluðu Zodiac-morðum sem hræddu líftór-
una úr íbúum San Francisco á 8. áratug síð-
ustu aldar. 

03.25 Dead Silence Hörkuspennandi 
hrollvekja.

04.50 The Power of One 

05.15 The Simpsons

05.40 Fréttir og Ísland í dag

08.00 NBA-körfuboltinn: LA Lakers 
- Boston 

15.40 US Open 2010 Útsending frá US 
Open mótinu í golfi en mótið er eitt af fjór-
um risamótunum í golfi.

18.40 St. Jude Classic Skyggnst á bak við 
tjöldin í PGA-mótaröðinni í golfi. 

19.35 Inside the PGA Tour 2010 
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA-mótaröð-
inni í golfi. 

20.00 US Open 2010 Bein útsending frá 
US Open í golfi en mótið er eitt af fjórum 
risamótunum í golfi.

23.00 Main Event. Day 6 Sýnt frá World 
Series of Poker 2009 en þangað voru mætt-
ir til leiks allir bestu og snjöllustu pókerspil-
arar heims.

23.50 Poker After Dark Margir af snjöll-
ustu pókerspilurum heims mæta til leiks í 
Texas Holdem. 

00.35 Poker After Dark Margir af snjöll-
ustu pókerspilurum heims mæta til leiks í 
Texas Holdem.

07.00 HM 4 4 2

07.45 HM 4 4 2 

08.30 Frakkland - Mexikó HM 2010.

10.30 HM 4 4 2 

11.15 Þýskaland - Serbía Bein útsend-
ing frá leik Þýskalands og Serbíu á HM 2010.

13.25 Grikkland - Nígería HM 2010.

15.20 Argentína - S-Kórea HM 2010.

17.10 Slóvenía - Bandaríkin HM 2010.

19.05 Þýskaland - Serbía HM 2010.

21.00 HM 4 4 2 

21.45 England - Alsír HM 2010.

23.40 Slóvenía - Bandaríkin HM 2010.

01.35 Þýskaland - Serbía HM 2010.

03.30 HM 4 4 2 

04.15 HM 4 4 2 

05.00 HM 4 4 2 

05.45 HM 4 4 2  

20.00 Hrafnaþing  Heimastjórn ÍNN: Jón 
Kristinn Snæhólm, Guðlaugur Þór Þórðarson 
og gestaráðherra ræða um það sem er efst 
á baugi í þjóðfélaginu í dag.   

21.00 Golf fyrir alla  Golfþáttur með 
Ólafi Má og Brynjari Geirssyni.   

21.30 Grínland

> Michelle Pfeiffer
„Að standa kyrr og vera falleg er 
leiðinlegt til lengdar“.
Michelle Pfeiffer fer með eitt aðalhlut-
verkanna í ævintýramyndinni Stardust 
á Stöð2 Bíó kl. 20.00 í kvöld.

▼

▼

▼

▼
▼

Kvikmyndin High Fidelity var á Bíórásinni um daginn. 
Ég hafði séð hana fyrir löngu og fannst hún góð en var 
búin að gleyma um hvað hún snýst. Las nefnilega aldrei 
bókina. Ég hef líka alltaf verið skotin í John Cusack og 
kom mér því vel fyrir í sófanum með heimapoppað popp 
og púða undir fótum. Myndin segir frá Rob sem gengur í 
gegnum tilvistarkreppu þegar kærastan hans Laura slítur 
sambandi þeirra. Með hlutverk í myndinni fara meðal 
annars Jack Black, Cathrene Zeta Jones og Tim Robbins 
en ég uppgötvaði hins vegar mér til ánægju að með hlut-
verk Lauru fer danska leikkonan Iben Hjejle. Til hennar 
þekkti ég ekki þegar ég sá myndina fyrst en eftir að hafa 
búið í Köben og horft á gamanþættina Klovn og séð hana 
í hlutverki lögreglukonunnar Mikala í Anna Pihl, fannst 
mér ég hitta fyrir gamla vinkonu. Stolt sveitamannsins 

kom upp í mér og ég lyftist öll upp yfir að sjá hana „Iben 
mína“ í Hollywoodmynd með frægum leikurum. Ég stóð 
mig allt í einu að því að verða stressuð fyrir hennar hönd. 
Í hvert sinn sem hún fór með línurnar sínar hélt ég niðri 
í mér andanum, skyldi danski hreimurinn læðast í gegn? 
Enska með dönskum hreim hljómar nefnilega alltaf svo 
lúðalega. 
Þessar áhyggjur voru hins vegar óþarfar. Hún stóð sig 
vel stelpan. Í einu atriðanna sem fer fram á heimili 
Lauru sést meira að segja glitta í danska fánann á lítilli 
fánastöng á arinhillu. Það sagði mér að Iben hafði fallið 
í hópinn.
Myndin endar síðan svo dæmalaust vel að þegar ég stóð 
upp úr sófanum var ég meyr í gegn, ekki yfir því hvað 
John Cusack var sætur heldur af monti yfir „minni“ konu.

VIÐ TÆKIÐ RAGNHEIÐUR TRYGGVADÓTTIR UPPLIFIR STOLT SVEITAMANNSINS

Hjejle tekur Hollywood í nefið

Danska leikkonan Iben 
Hjejle með John Cusack í 
High Fidelity.
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▼Í KVÖLD

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7FM957
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 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

12.05 Blackadder Goes Forth  12.35 My Hero  
13.05 My Hero  13.35 Life of Riley  14.05 Life of 
Riley  14.35 The Weakest Link  15.20 Inspector 
Lynley Mysteries  16.00 Doctor Who  16.45 
The Weakest Link  17.30 Only Fools and Horses  
18.00 Benidorm  18.25 Hustle  19.15 Dalziel and 
Pascoe  20.10 Benidorm  20.30 The Jonathan 
Ross Show  21.20 Doctor Who  22.10 Benidorm  
22.35 Benidorm  22.55 The Jonathan Ross Show  
23.45 The Visitor  

11.50 Heksemissionen med Mascha Vang  12.00 
Mine elskede møgunger  12.30 Dyrehospitalet  
13.00 DR Update - nyheder og vejr  13.10 Boogie  
15.05 Landet for længe siden  15.30 Palle Gris på 
eventyr  15.55 Molly Monster  16.00 VM Studiet  
16.25 3. Halvleg ved Krabbe &amp; Mølby  16.30 
TV Avisen med Sport og Vejret  17.00 Disney 
Sjov  18.00 Kronprinsessen og kongeriget  19.00 
TV Avisen  19.30 Daddy Day Care  21.00 Gloria  
22.45 Heksemissionen med Mascha Vang  22.55 
Boogie   

12.10 Par i hjerter  13.00 NRK nyheter  13.10 
Dallas  14.00 Derrick  15.00 NRK nyheter  15.10 
Elixir  15.40 Oddasat  15.55 Nyheter på tegnspråk  
16.00 Tinas mat  16.40 Distriktsnyheter  17.00 
Dagsrevyen  17.40 Norge rundt  18.05 Dei blå 
hav  18.55 VG-lista Topp 20 - Rådhusplassen 
2008  21.00 Kveldsnytt  21.15 En velutstyrt mann  
21.45 For en Melody!  22.40 Brura blei lura  23.40 
Country jukeboks u/chat  

12.35 Gomorron Sverige  13.25 Rapport  13.30 
Fotbolls-VM  16.00 Rapport med A-ekonomi  
16.10 Regionala nyheter  16.15 Det kungliga 
bröllopet  17.00 Kulturnyheterna  17.15 Regionala 
nyheter  17.30 Rapport med A-ekonomi  18.00 
Det kungliga bröllopet  18.30 Festföreställning 
Konserthuset  20.10 Vimmel i Grünewaldsalen  
21.00 Fotbolls-VM. Höjdpunkter  21.45 Five Days  
22.50 Sverige!  23.20 Taking Lives

19.25 The Doctors The Doctors eru glæ-
nýir spjallþættir framleiddir af Opruh Winfrey 
þar sem fjórir framúrskarandi læknar - sér-
fræðingar á fjórum ólíkum sviðum - veita afar 
aðgengilegar og gagnlegar upplýsingar um 
þau heilsufarsmál sem hvað helst brenna 
á okkur.

20.10 Lois and Clark. The New 
Adventure (17:21) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.45 NCIS (24:25) Spennuþáttaröð sem 
er í röð þeirra allra vinsælustu í Bandaríkj-
unum og fjallar um sérsveit lögreglumanna 
sem starfar í Washington og rannsakar glæpi 
tengda hernum eða hermönnum á einn eða 
annan hátt. Verkefnin eru orðin bæði flóknari 
og hættulegri í þessari sjöttu seríu.

22.30 Fringe (18:23) Önnur þáttaröðin 
um Oliviu Dunham, sérfræðing FBI í málum 
sem grunur leikur á að eigi sér yfirnáttúruleg-
ar skýringar. Ásamt hinum umdeilda vísinda-
manni Dr. Walter Bishop og syni hans Peter 
rannsaka þau röð dularfullra atvika.

23.15 The Wire (3:10) Fimmta syrpan í 
hörkuspennandi myndaflokki sem gerist á 
strætum Baltimore í Bandaríkjunum. Eitur-
lyf eru mikið vandamál og glæpaklíkur vaða 
uppi.

00.15 Auddi og Sveppi 

00.50 Steindinn okkar 

01.20 The Doctors 

02.05 Lois and Clark. The New 
Adventure (17:21) 

02.50 Fréttir Stöðvar 2 

03.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.39 Morgunútvarp hefst
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Af minnisstæðu fólki

11.03 Samfélagið í nærmynd
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Hraustir sveinar og hor-
skar meyjar
14.03 Girni, grúsk og gloríur
15.03 Útvarpssagan: Hér
15.25 List og losti
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Fnykur
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir

18.22 Syrpan
 18.50 Veðurfregnir
19.00 Tónlist fólksins
20.00 Leynifélagið
20.30 Hringsól
21.30 Kvöldsagan: Konan í 
dalnum og dæturnar sjö
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.15 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.05 Næturtónar

STÖÐ 2 KL. 21.10

Steindinn okkar
Lokaþátturinn af þessum drepfyndna sketsaþætti með 

ný stirninu Steinda Jr. Í þessum þætti verða 
sýndir sketsarnir sem þóttu of grófir 
fyrir hina þættina. Að vanda er það 
Steindi sem sér um grínið, en nýtur 

einnig stuðnings frá heilum haug 
af þjóðþekktum Íslendingum, 

jafnt þeim sem þegar hafa 
getið sér gott orð í gríninu og 
hinum sem þekktir eru fyrir 
allt annað en að leika og 
grínast. Þátturinn er strang-
lega bannaður innan 16 ára.

    VIÐ MÆLUM MEÐ
Auddi og Sveppi

Stöð 2 kl. 19.15
Auddi og Sveppi eru mættir aftur hress-
ari og uppátækjasamari en nokkru sinni 

fyrr í gamanþætti þar sem 
allt er leyfilegt. 
Sýnt í opinni 

dagskrá.

Svooona sterk

Því lengi býr að fyrstu gerð

Sumt breytist aldrei
Enn sem fyrr býður Gerber upp á mikið úrval af næringarríkum, 
hollum og góðum barnamat. Veldu aðeins það besta fyrir barnið þitt, 
því lengi býr að fyrstu gerð.
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LÁRÉTT
2. létu, 6. kringum, 8. flan, 9. sefa, 11. 
í röð, 12. kortabók, 14. dútla, 16. hef 
leyfi, 17. stígandi, 18. ari, 20. grískur 
bókstafur, 21. land í asíu.

LÓÐRÉTT
1. barrtré, 3. tímabil, 4. flutningaskip, 
5. suss, 7. andmæli, 10. fæða, 13. for, 
15. heimsálfu, 16. grús, 19. skst.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gáfu, 6. um, 8. ras, 9. róa, 
11. rs, 12. atlas, 14. bauka, 16. má, 17. 
ris, 18. örn, 20. pí, 21. laos. 

LÓÐRÉTT: 1. fura, 3. ár, 4. farskip, 5. 
uss, 7. mótbára, 10. ala, 13. aur, 15. 
asíu, 16. möl, 19. no. 

„Myndir eftir mig hafa áður birst 
í erlendum bókum og tímaritum 
og ég geri ráð fyrir því að bóka-
útgáfan hafi fundið mig annað 
hvort í gegnum það eða heimasíð-
una mína,“ segir grafíski hönnuð-
urinn Ólöf Erla Einarsdóttir, sem 
mun hanna kápur þriggja bóka í 
bókaflokknum Creature Court. 

Bækurnar verða gefnar út bæði 
í Bandaríkjunum og í Ástralíu. 
Ólöf Erla viðurkennir að henni 
hafi þótt tilboðið spennandi og því 
ákvað hún að slá til. 

Fyrsta bókin í bókaflokknum 
kom út í febrúar síðastliðnum og 
kemur önnur bókin út nú í haust, 
en útvarpskonan Margrét Erla 
Maack mun prýða forsíðu henn-
ar. „Þegar þau lýstu næstu bók 
fyrir mér, innihaldi hennar og 
persónum þá sá ég strax Margréti 
Erlu fyrir mér. Ég spurði hana 
hvort hún væri til í að sitja fyrir 

og henni fannst það ekkert mál,“ 
útskýrir Ólöf Erla, en báðar starfa 
þær hjá Ríkisútvarpinu. Ólöf Erla 
myndar viðföng sín sjálf og vinn-

ur ljósmyndina því næst í Photo-
shop og verður lokaútkoman oftar 
en ekki ævintýralega falleg. „Ég 
er ekki mikið menntuð í ljósmynd-
un en ég get galdrað ýmislegt með 
Photoshop og á til dæmis eftir að 
gera allan kjólinn hennar Margrét-

ar Erlu í því forriti. Ég mun bæta 
í hann efni, litum og gera hann 
íburðameiri en hann hefði annars 
verið.“

Þetta ku ekki vera í fyrsta sinn 
sem þær stöllur vinna saman því 
Margrét Erla hefur áður setið 
fyrir á myndum Ólafar. Aðspurð 
segist Margrét Erla mjög spennt 
fyrir verkefninu og hyggst hún 
panta sér eintak af bókinni þegar 
hún kemur út. „Mér finnst þetta 
mjög skemmtileg tilhugsun, sér-
staklega af því að ég á vini í Ástr-
alíu og hlakka mikið til að geta 
sagt þeim frá þessu. Ég mun svo 
að sjálfsögðu panta mér eitt ein-
tak líka og geyma það fyrir barn-
börnin, enda skemmtileg saga að 
segja,“ segir útvarpskonan kampa-
kát. 

Hægt er að skoða verk Ólafar 
Erlu á síðunni www.oloferla.com. 
 sara@frettabladid.is

ÓLÖF ERLA EINARSDÓTTIR: HANNAR BÓKARKÁPUR FYRIR CREATURE COURT

Magga Maack á kápunni 
í tveimur heimsálfum

SITUR FYRIR Útvarpskonan Margrét Erla Maack situr fyrir á bókarkápu sem Ólöf Erla Einarsdóttir mun hanna fyrir bókaflokkinn 
Creature Court. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Ég fæ mér ab-mjólk með 
múslíi. Stundum breyti ég til og 
fæ mér ristað brauð með smjöri 
og osti.“

Silja Hrund Einarsdóttir, eigandi fata-
merkisins SHE.

„Þetta er einstaklega skemmtilegt handrit. Ég 
leik spilltan yfirlækni á spítalanum í bænum. 
Í samstarfi við konu í bæjarstjórn vill hann 
rífa leikhúsið niður og byggja lúxus sjúkra-
hótel. Þeir sem starfa með leikfélaginu eru 
ekki sáttir við það plan. Þar af leiðandi verður 
mikið drama, gleði og glens,“ segir Bjartmar 
Þórðarson leikari.

Hrunið hefur farið illa með kvikmynda-
bransann en fólk er engu að síður enn þá að 
framleiða kvikmyndir. Bjartmar er um þess-
ar mundir að undirbúa sig fyrir tökur á kvik-
myndinni L7 - Hrafnar, Sóleyjar og Myrra 
sem byrja seinna í sumar. Myndin er fjöl-
skyldusaga og fjallar hún um unga stelpu úr 
Hafnarfirði, sem hefur nýlega misst föður 
sinn. Í kjölfarið leitar hún sáluhjálpar í starfi 

með leikfélagi bæjarins. Hún flýr erfiðar 
aðstæður heimilisins með því að fara að vinna 
með miðaldra og gömlu fólki í leikfélaginu. 

Eyrún Ósk Jónsdóttir og Helgi Sverrisson 
eru bæði handritshöfundar og leikstjórar sög-
unnar. „Það er líka mjög skemmtilegt að segja 
frá því að þetta handrit verður bæði bíómynd-
arhandrit og skáldsaga,“ segir Bjartmar, sem 
hefur í nægu að snúast í sumar.  - ls

Bjartmar Þórðar leikur spilltan lækni

SPILLTUR LÆKNIR Bjartmar er um þessar mundir 
í upptökum á nýrri kvikmynd þar sem hann leikur 

spilltan lækni.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Mér finnst þetta mjög 
skemmtileg tilhugsun, sér-
staklega af því að ég á vini í 
Ástralíu og hlakka mikið til að 
geta sagt þeim frá þessu.

MARGRÉT ERLA MAACK

„Í þessu rosalega bókaflóði finnst 
mér mikil ánægja að fá að stinga 
höfðinu aðeins upp úr, þótt það sé 
ekki meira,“ segir rithöfundurinn 
Yrsa Sigurðardóttir.

Yrsa er á meðal þeirra höfunda 
sem bandarískir lesendur munu 
fylgjast með á næstunni, úr því 
að fleiri verka er ekki að vænta úr 
smiðju Stiegs Larsson. Hann lést 
sem kunnugt er árið 2004. Þetta 
kemur fram í forsíðugrein dag-
blaðsins  New York Times á mið-
vikudag Í greininni er fjallað um 
mikla velgengni þríleiks Larssons 
um Mikael Blomkvist og Lisbeth 
Salander og sagt að útgefendur 
og lesendur leiti nú að arftökum 
Larssons í hópi norrænna höfunda. 

Þar er Yrsa nefnd sem hugsan-
legur kyndilberi, ásamt Henning 
Mank ell, Karin Fossum, Jo Nesbo 
og Kjell Eriksson. 

Yrsa er ánægð með umfjöllun-
ina en segir annað mál hverju hún 
skili. En er hún aðdáandi Stiegs 

Larsson? „Mér finnst hann mjög 
skemmtilegur,“ segir hún og bætir 
við að karakterinn Lisbeth Saland-
er höfði sérstaklega vel til Íslend-

inga í dag. Yrsa er einnig nefnd 
í nýrri ævisögu Larssons, Man 
Who Left Too Soon, þegar höfund-
urinn Barry Forshaw veltir fyrir 
sér hvaða norrænu höfundar muni 
taka við keflinu frá Larsson.

Yrsa er um þessar mundir upp-
tekin við að skrifa nýja skáldsögu 
sem hún segir vera hrollvekju. 
„Mig langaði í tilbreytingu, ég 
virðist hafa þol fyrir fimm bókum í 
einu,“ segir hún. „Ég skrifaði fimm 
barnabækur, fimm glæpasögur og 
nú ætla ég að skrifa draugasögu.“ 
 - afb

Yrsa sögð ein af arftökum Larssons

HROLLVEKJA NÆST Yrsa er að skrifa 
skáldsögu um þessar mundir en 

hún verður ekki glæpasaga.

milljón eintök af 
bókum Larssons 
hafa selst í yfir 40 

löndum. HEIMILD: THE ECONOMIST
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VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á blaðsíðu 8

 1 Setja upp leikvöll 

 2 Ívar Björnsson

 3 Gunni og Felix

Leikkonan Tinna Hrafnsdóttir er 
með mörg járn í eldinum þessa 
dagana. Hún undirbýr nú sjálf-
stæða leiksýningu og hefur tekið 
að sér framleiðslustarf á Alþjóð-
legri kvikmyndahátíð í Reykja-
vík. Starfið felur meðal annars 
í sér skipulagningu hinna ýmsu 
viðburða í tengslum 
við hátíðina. Tinna 
hefur vakið athygli 
fyrir hin ýmsu 
hlutverk, nú síðast í 
sjónvarpsþættinum 
Hamrinum, en hún 
var tilnefnd til 
Edduverðlauna 
fyrir þá frammi-
stöðu.

Lokaþáttur Steindans okkar verður 
á Stöð 2 í kvöld. Þátturinn verður 
stranglega bannaður börnum og 

með rauðu merki í horninu 
sem þýðir að börn undir 
16 ára þurfa sérstakt 
leyfi frá foreldrum til 
þess að fá að horfa. 

Þátturinn ku vera afar 
grófur og innihalda 
atriði sem þeir 

félagar Steindi og 
Bent, sem eru á 
bak við þáttinn, 
fengu ekki að 
sýna í upphafi. 
Steindinn 
okkar hefur 
hins vegar 
slegið rækilega 
í gegn og þeir 
þrjóskuðust í 
toppunum á 

Stöð 2 til að fá að 
sýna atriðin.

Steindi hefur fengið ýmis fræg nöfn 
til að fara með hlutverk í þáttun-
um. Eftirminnilegt var 
þegar Páll Óskar og Jói 
Fel slógust og ástríða 
Sigga Hall var einn af 
hápunktum þáttarins. 
Þekktu andlitin 
verða á sínum stað 
í grófa þættin-
um; Sigmar 
Guðmundsson 
úr Kastljósinu 
er væntanlegur 
í kvöld ásamt 
útvarpsstjóranum 
Einari Bárðar-
syni.  - afb

FRÉTTIR AF FÓLKI



LÚR - BETRI HVÍLD 

Lagerhreinsunin er í 

Hlíðasmára 1, þar sem 

Prodomo var áður til húsa.
 

Opnunartími lagersölu:

Fyrstur kemur
fyrstur fær!

Lagerhreinsunin stendur 
einungis 5 daga

LAGERHREINSUN
30% - 70% AFSLÁTTUR
Stillanleg rúm
Heilsudýnur
Hvíldarstólar
Lyftistólar
Tungusófar  

Leðurhornsófar  

Kommóður
Náttborð

Speglar
Gestarúm
Rúmgaflar
Yfirdýnur
Dúnsængur
Heilsukoddar
Rúmteppi
Svefnsófar
Lampar
Púðar

Komdu og gerðu frábær kaup
Hágæða vörur á verði sem ekki hefur sést áður
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FRÉTTIR AF FÓLKI

OPIÐ
VIRKA DAGA 11 – 18
LAUGARD. 11 – 16
SUNNUD. 13 –16

50  80% 
AFSL.

STÓRÚTSALAN 
HEFST Í DAG

50  80% 

STÓRÚTSALAN 
HEFST Í DAG

AFSL.

Takmarkaður sýningafjöldi
Miðasala er hafin!

1 Júlli í Draumnum segist ekki 
selja fíkniefni

2 Þorum ekki einu sinni sjálf að 
ferðast

3 Varar við manni sem sníkir 
bensín út úr fólki

4 Lá fastur undir bílnum eftir 
veltu

5 Hillary Clinton: Til hamingju 
með daginn Íslendingar 
- myndband

Dorrit og Jónína
Margir voru saman 
komnir í blíðviðr-
inu á Austurvelli í 
gærmorgun enda 
17. júní runninn 
upp bjartur, 
hlýr og fagur. 
Að vanda hófst 
dagskrá þjóðhátíðardagsins í kirkju-
garðinum við Suðurgötu þar sem 
blómsveigur var lagður á leiði Jóns 

Sigurðssonar. Þaðan var 
gengið fylktu liði undir 
lúðrablæstri sem leið lá 
niður í Dómkirkju. Að 
lokinni messu hélt svo 

prósessía fyrirmenna 
úr kirkjunni og inn á 
Austurvöll. Þar fóru 
fremstar eiginkonur 
forseta og forsætis-
ráðherra, þær Dorrit 

Moussaief og Jónína 
Leósdóttir.

Steindinn og Ragga Gísla
Lokaþáttur Steindans okkar verður 
sýndur á Stöð 2 í kvöld, eins og 
kemur fram annars staðar í blað-
inu. Steindi, Bent og hjálparkokk-
urinn Diddi Fel voru í óðaönn að 
taka upp lokaatriðið um tíuleytið í 
gærkvöldi í fréttastúdíói Stöðvar 2. 
Steindi hljóp þar um ber að ofan 
fyrir framan „greenscreen“ frétta-
stofunnar. Asinn á drengjunum var 
ansi mikill enda áttu þeir eftir að 
taka upp atriðið og klippa þáttinn 
áður en hann verður sendur út í 
kvöld. Um er að ræða tónlistaratriði 
þar sem Steindinn syngur dúett 
með Ragnhildi Gísladóttur sem 
söng eitt sinn með Stuðmönnum 
og Grýlunum. Kannski er 
annar smellur á leiðinni frá 
Steinda, en lagið Geðveikt 
fínn gaur, sem hann 
syngur með Ásgeiri 
Orra Ásgeirssyni úr 
Grínlandsþáttunum, 
nýtur gríðarlegra 
vinsælda um 
þessar mundir.
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