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M ér fannst vanta að boðið væri upp á þjóðlegan mat í mið-bænum og datt þá í hug að opna stað í anda gömlu kjötbúðanna, Borgar og Tóm-asar, sem seldu heitan mat eftir vigt í hádeginu.“ Þannig lýsir Bjarni Geir Alfreðsson hvernig hugmyndin að Matbúð mömmu Steinu vaknaði en hann opnaði hana nýverið á Skólavörðustíg 23. 
Í Matbúð mömmu Steinu er boðið upp á þjóðlegan mat í hádeginu. Þar er einnig hægt að kaupa ýmsa íslenska vöru á borð við sultur, harðfisk frá Hauga-nesi, Úteyjarsilung og birki-reykta lifur. „Við stefnum að þvíí framtíðinni að

Bjarni Geir Alfreðsson, Bjarni snæðingur, opnaði nýlega Matbúð mömmu Steinu á Skólavörðustíg.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

500 g gular baunir400-500 g saltkjöt með beini200 g af gulrótum, rófum, blómkáli, brokkolíi eða öðru100 g beikon
grænmetiskraftur fljótandinautakraftur fljótandi1 laukur saxaður

Gulu baunirnar eru lagðar í bleyti í sólarhring. Salt-kjötið er soðið í klukkutíma og korter. Á sama tíma eru baunirnar soðnar ásamt smátt skornum lauk. Meðan kjötið og baunir
og bætt út í. Að lokum er niðsko

SALTKJÖTSRAGÚ AÐ HÆTTI BJARNA SNÆÐINGS
FYRIR 4

Þjóðlegt í miðbænum

Fiskfélagið  er besti veitingastaðurinn í Reykja-
vík að mati lesenda vefsíðunnar www.Tripadvi-
sor.com. Í öðru sæti var Nauthóll og í því þriðja 
Harry‘s á Rauðarárstíg.
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Hrefna 
Rósa 
Sætran
Á erfitt með að 
● E-Label og Forynja í eina sæng
● Á rúmstokknum
● Götutískan í Reykjavík

Alltaf fjör og gaman
Fíladelfía fagnar 75 ára 
afmæli.
tímamót 20 

Fjölskylduhátíð 9. – 16. júní 

Opið til 19 í kvöld

Hoppukastalar, 
candyfloss, 

andlitsmálun og 
blöðrur fyrir alla

Nístandi Nístandi
spennaspenna

„Flottasti gaurinn 
í þessum

bókmenntageira.“
STEPHEN KING

NÝ 
KILJA

www. f o r l a g i d . i s

NÝ  
KILJA

Skáldverk og  ljóð 01.06.-07.06.11

Tveir á rúntinum
Friðrik Ómar og Jógvan 
Hansen halda tónleika 
víða um landið. Karlar eru 
sjaldséðir á tónleikunum.
fólk 28

LÆGIR   Í dag styttir upp og lægir V-
til er líður á daginn. Annars fremur 
hægur vindur víðast hvar. Von á 
skúrum S-til seinnipartinn. Hiti 4-13 
stig hlýjast SV-lands.
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HEILBRIGÐISMÁL Vímuefnanotkun 
framhaldsskólanema hefur snar-
minnkað á síðustu árum. Hlut-
fall 16 og 17 ára framhaldsskóla-
nema sem reykja daglega hefur 
minnkað um þriðjung og áfeng-
isdrykkja um tíu prósentustig á 
einungis fjórum árum. Séu fram-
haldsskólanemar borin saman 
við jafnaldra þeirra utan skóla 
er munurinn hins vegar sláandi. 
Þetta kemur fram í nýrri skýrslu 
rannsóknarmiðstöðvarinnar 
Rannsókna og greiningar við 
Háskólann í Reykjavík.

„Þessi skýrsla leiðir í ljós að 
unga fólkið okkar er upp til hópa 
heilbrigt og lifir sífellt heilbrigð-
ara lífi,“ segir Jón Sigfússon, 
framkvæmastjóri Rannsókna og 
greiningar sem hefur um árabil 

skoðað hegðun og viðhorf einstak-
linga á aldrinum 16 og 17 ára. 

„Það merkilega við þessa 
jákvæðu þróun meðal yngri fram-
haldsskólanema er hins vegar að 
þetta hefur ekki gerst hjá þeim 
hópi er utan skólanna. Þar blasir 
við alveg hrikaleg mynd,“ heldur 
Jón áfram.

Í skýrslunum kemur fram að rúm-
lega helmingur 16 og 17 ungmenna 
utan skóla reykir daglega og svipað 
hlutfall hefur prófað kannabisefni. 
Til samanburðar reykja 9 prósent 
framhaldsskólanema daglega og 12 
prósent hafa prófað kannabisefni. 
Þá hafa 7 prósent 16 og 17 ára nema 
prófað hass en í kringum 30 prósent 
þeirra sem eru utan skóla. Loks er 
töluverður munur á hlutfalli þeirra 
sem höfðu orðið ölvaðir á 30 daga 
tímabili áður en kannanirnar voru 
framkvæmdar. - mþl

Miklu meiri notkun 
vímuefna utan skóla
Verulega hefur dregið úr vímuefnanotkun yngri framhaldsskólanema á síðustu 
árum. Önnur og dekkri mynd blasir við hjá ungmennum utan framhaldsskóla.
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 Daglegar reykingar  Ölvun sl. 30 daga  
 Hass 1x    Maríjúana 1x

16 og 17 ára ungmenni

VIÐSKIPTI Stefnt er að því að 
kröfuhafar olíuverslunarinnar 
N1 taki félagið yfir í næstu viku 
þegar fjárhags-
legri endur-
skipulagningu 
fyrirtækisins 
lýkur. Eignir 
fasteignafélags-
ins Umtaks 
verða færðar 
undir N1 og 
milljarðaskuld-
um við banka 
og lífeyrissjóði 
breytt í hlutafé. Helstu núverandi 
eigendur N1, þar á meðal þeir 
Benedikt og Einar Sveinssynir, 
missa eignarhluti sína.

Hermann Guðmundsson, for-
stjóri N1, segir ætlunina að skrá 
fyrirtækið á hlutabréfamarkað 
eftir um ár. Horft verði til fyrir-
hugaðrar skráningar Haga áður 
en næstu skref verði stigin í þá 
átt. - jab / sjá síðu 4

Kröfuhafar taka N1 yfir:

Gömlu eigend-
urnir missa sitt

HERMANN 
GUÐMUNDSSON

EFNAHAGSMÁL Gengið var frá samn-
ingum um útgáfu skuldabréfs upp 
á einn milljarð Bandaríkjadala, 
114 milljarða íslenskra króna, í 
gær. Með því er ríkissjóður aftur 
kominn á alþjóð legan skuldabréfa-
markað.

Samningurinn er afrakstur 
kynningarherferðar fjármála-
ráðuneytisins og Seðlabanka 
Íslands sem staðið hefur yfir 

síðustu tíu daga. Fjármála ráðherra 
hefur einnig setið fundi með fjár-
festum. Mikill áhugi var á bréf-
unum og nam eftirspurn tveimur 
milljörðum dala.

Skuldabréfin bera fasta vexti og 
eru gefin út til fimm ára með 4,993 
prósenta ávöxtunarkröfu. Jafngild-
ir það 3,2 prósenta álagi á vexti á 
millibankamarkaði.

„Þetta markar gríðarleg tímamót 

fyrir Ísland,“ segir Steingrímur J. 
Sigfússon fjármála ráðherra. Hann 
segir aðgerðina hafa verið lengi í 
farvatninu og hún hafi frestast í tví-
gang vegna Icesave-deilunnar. Nú 
hafi verið rétti tíminn til aðgerða. 

„Þetta þýðir að við erum komin 
í eðlilegt samband við alþjóð-
legan fjármálamarkað. Við getum 
endur fjármagnað lán og styrkt 
gjaldeyris forðann.“ - kóp

Ríkissjóður er aftur kominn á skuldabréfamarkað og fjárfestar eru áhugasamir:

Bréf fyrir einn milljarð dala

GNÆFIR YFIR AKUREYRI Skemmtiferðaskipið Crown Princess kom til Akureyrarhafnar í 
gærdag með um 3.000 farþega innanborðs. Skipið, með sínar 900 útsýnissvalir, bari, heilsulind og kvikmynda-
hús, hefur komið til Akureyrar á hverju sumri undanfarin ár.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓLK Sjónvarpskonan Sigrún 
Ósk Kristjánsdóttir á Stöð 2 kom 
fram í kveðjuþætti Opruh Win-
frey fyrir 
skemmstu. 
Þátturinn var 
tekinn upp án 
vitundar Opruh 
og þurfti Sig-
rún að skrifa 
undir sáttmála 
þess efnis að 
hún ljóstraði 
ekki upp um 
þátttöku sína 
fyrir sýningu 
hans. Hlutverk Sigrúnar var að 
standa með bókstafinn „O“ við 
þekkt kennileiti í Reykjavík.

„Ég reikna fastlega með því 
að ásamt heimsókn Toms Hanks, 
Beyoncé og Madonnu hafi 
þetta verið það sem kom henni 
skemmtilegast á óvart,“ segir 
Sigrún Ósk í léttum dúr.

 - hdm / sjá síðu 38

Sigrún Ósk í heimspressunni:

Heiðraði Opruh 
í kveðjuþætti

SIGRÚN ÓSK 
KRISTJÁNSDÓTTIR

Aðeins einn dagur í EM
Íslenska 21 árs landsliðið 
náði loksins að æfa í gær.
sport 32
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Gunnar, átti ekki að vera betra 
að sleppa bara öllum stór-
löxunum?

„Fyrst þarf að klappa þeim og kjassa 
og taka myndir. Svo mega þeir fara 
þegar sýningu lýkur.“

Gunnar Helgason kveðst loks hafa landað 
stærri löxum en Ásmundur tvíburabróðir 
hans með því að leikstýra Agli Ólafssyni, 
Jóhannesi Hauki Jóhannessyni, Kjartani 
Guðjónssyni og Jóhanni G. Jóhannssyni í 
verki sem setja á upp í Austurbæ.

SKIPULAGSMÁL Fyrsti samningur-
inn vegna götu- og torgsölu var 
undirritaður í gær. Var það gert 
í samræmi við nýjar reglur sem 
samþykktar voru í borgarráði í 
apríl síðastliðnum um slíka starf-
semi.

Fyrsti söluvagninn verður á 
Skólavörðuholti við Frakkastíg 
og er hann í eigu fyrirtækisins 
Frico ehf. Gert er ráð fyrir að 
sala hefjist í næstu viku. Hægt 
er að nálgast umsóknargögn um 
götu- og torgsölu á vef Reykja-
víkurborgar. Framkvæmda- og 
eignasvið fer með leyfisveitingar. 
 - sv

Fyrsti götusölusamningurinn:

Vagn verður á 
Skólavörðuholti

LÖGREGLUMÁL Sú ákvörðun innan-
ríkisráðherra að veita Geirmundi 
Vilhjálmssyni lausn frá starfi 
fangelsisstjóra á Kvíabryggju um 
stundar sakir var rétt, samkvæmt 
niðurstöðu nefndar fjármálaráðu-
neytis um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins. 

Geirmundur, sem taldi ákvörð-
unina óréttmæta og síðar óupp-
lýsta, sætir rannsókn hjá lögregl-
unni á höfuðborgar svæðinu vegna 
meintra auðgunarbrota hans á 
kostnað fangelsisins. Rannsóknin 
er á lokastigi, að sögn lögreglu.

Að því er fram kemur í gögnum 
sem nefndin hefur aflað hefur lög-
reglan að undanförnu rannsakað 
rúmlega fjörutíu tilvik, þar sem 
grunur leikur á að fangelsis stjórinn 
fyrrverandi hafi dregið sér fjár-
muni eða verðmæti í eigu fangels-
isins. Við rannsókn málsins leitaði 

lögregla á heimili Geirmundar og 
í sumarhúsi í eigu föður hans. Við 
leitina lagði lögregla hald á ýmsa 
muni sem taldir eru í eigu fangels-
isins, þar á meðal ýmis verkfæri, 
varahluti í bifreiðar og hjólbarða. 

Þá kemur fram að Fangelsis-
málastofnun hafði áður en til rann-
sóknarinnar kom gert skriflega 
athugasemd við Geirmund vegna 
mikilla innkaupa fangelsisins frá 
fyrirtækinu N1. Samkvæmt sölu-
yfirliti frá N1 höfðu seldar vörur 
frá fyrirtækinu farið úr ríflega 1,4 
milljónum vegna ársins 2009 í rúm-
lega 3,5 milljónir fyrstu tíu mánuði 
árs 2010. 

Ríkisendurskoðun gerði athuga-
semdir við innkaup til fangelsisins 
að upphæð 1,7 milljónir króna á tíu 
mánaða tímabili 2010, þar sem hið 
keypta fannst ekki í fangelsinu, 
tengdist ekki starfsemi þess eða 

bókhaldsgögn fundust ekki fyrir.
Gögn sem lögð hafa verið fram 

sýna að fimmtíu til sextíu sinnum 
í mánuði voru gerð smávægileg 
innkaup fyrir fangelsið í matvöru-
versluninni Samkaupum í Grundar-
firði, þrátt fyrir fyrir mæli um hag-
kvæm innkaup frá birgjum eða 
lágvöruverðsverslunum, að því er 
fram kemur í niðurstöðum nefndar-
innar. 

Stór hluti innkaupanna reyndist 
munaðar vara sem ekki var á boð-
stólum í fangelsum ríkisins, svo sem 
kjúklingalundir, regnbogasilungur, 
sælgæti, gosdrykkir og fleira.

Geirmundur og eiginkona hans 
stunduðu inn kaupin að mestu. Í 
sumum tilvikum kvittuðu fangar 
fyrir móttöku á vörum, en fangelsis-
stjórinn samþykkti reikningana í 
öllum tilvikum. 
 jss@frettabladid.is   

Grunaður um rúm 
40 auðgunarbrot
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er að ljúka rannsókn á meintum auðgunar-
brotum fyrrverandi fangelsisstjóra á Kvíabryggju. Um er að ræða rúmlega 40 til-
vik þar sem hann er grunaður um að hafa dregið sér fé eða muni fangelsisins.

KVÍABRYGGJA Nefnd fjármálaráðuneytis um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins kemst að þeirri niðurstöðu að rétt hafi verið 
af innanríkisráðherra að veita fyrrverandi fangelsisstjóra tímabundið lausn frá störfum.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

VIÐSKIPTI „Það er engum til góðs 
að skilanefndir verði til sjálfs 
sín vegna um langt árabil,“ segir 
Árni Páll Árnason, efnahags- og 
viðskiptaráðherra. 

Hann lagði fram stjórnar-
frumvarp um eftirlit með 
skila  nefndum gömlu bank-
anna á Alþingi fyrir mánuði. Í 
breytingar tillögu við frumvarpið 
í viðskiptanefnd á þriðjudag var 
lagt til sólarlagsákvæði sem felur 
í sér að skilanefndir verði lagð-
ar niður um næstu áramót og að 
slita stjórnir taki við starfi þeirra. 

Skilanefndir voru settar yfir 

bankana þegar 
þeir fóru á hlið-
ina í október 
árið 2008. Þær 
hafa séð um 
þrotabúin fyrir 
hönd kröfuhafa. 

„Fjármála-
stofnanir eru 
nú í limbói þar 
til leyst verður 
úr gjaldþrotum 
þeirra og þeim komið í hendur 
raunverulegra eigenda,“ segir 
Árni Páll og áréttar mikilvægi 
þess að kröfuhafar bankanna taki 

við rekstri þeirra svo þeir geti 
haft viðskipti með hluti í þeim. 

„Menn telja óheppilegt að gera 
þetta í miðju ferli en það ætti 
ekki að breyta miklu fyrir starf-
semina. Skilanefndin fær þá tíma 
til að klára ýmis mál, svo sem söl-
una á Iceland Foods,“ segir Páll 
Benediktsson, upplýsingafulltrúi 
skilanefndar gamla Lands-
bankans. 

Gamla Kaupþing er að hefja 
nauðasamningaferli. Ekki náð-
ist í Árna Tómasson, formann 
skilanefndar Glitnis, við vinnslu 
fréttar innar.  - jab

ÁRNI PÁLL 
ÁRNASON

Efnahags- og viðskiptaráðherra vill að skilanefndir bankanna hætti um áramótin:

Biðstaða hjá gömlu bönkunum

NÁTTÚRA Fiðrildagildra hefur 
verið sett upp í þjóðgarðinum 
Snæfellsjökli í samstarfi við 
Náttúrustofu Vesturlands, en 
slíkar gildrur eru komnar all-
víða um landið. Fylgst verður 
með hvaða tegundir koma og hve-
nær, en ferðir fiðrilda þykja gefa 
góða vísbendingu um breytingar 
í náttúrunni sem mikilvægt er að 
vakta. 

Landverðir þjóðgarðsins munu 
líta eftir gildrunni og koma afl-
anum á Náttúrustofuna til grein-
ingar. Hingað til hefur aflinn 
verið heldur rýr enda hefur verið 
kalt í veðri og vindasamt.  - shá

Náttúran vöktuð með gildru:

Safna fiðrildum 
í þjóðgarðinum

RAUÐUR AÐMÍRÁLL Þetta fiðrildi tyllti 
sér niður á fífil við bæinn Skarð í Lands-
sveit. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Frjáls för fólks er hagkvæm
Aðild að Schengen-samningnum 
hefur haft góð áhrif á vinnumarkað-
inn og efnahagslífið í Sviss, sam-
kvæmt nýrri rannsókn efnahags-
málaráðuneytisins þar í landi. Tuttugu 
prósent íbúa í Sviss eru aðflutt.

EVRÓPUMÁL

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur stað-
fest dóm Héraðsdóms Reykja-
víkur yfir fimmtugri konu, 
Bergþóru Guðmundsdóttur, sem 
dæmd var í tveggja og hálfs árs 
fangelsi fyrir ýmis brot.

Konan var meðal annars dæmd 
fyrir að stinga aðra konu tvívegis 
í höfuðið með eldhúshnífi í fyrra. 
Fórnarlambið hlaut tvo skurði á 
höfði og kúlu á hnakka. Þá var 
konan jafnframt dæmd fyrir að 
kveikja í fataskáp í klefa sam-
fanga síns í febrúar á þessu ári 
með þeim afleiðingum að fatn-
aður og önnur verðmæti eyði-
lögðust. Loks var hún dæmd fyrir 
þjófnað úr fataverslun. - jss

Í tvö og hálft ár inni:

Stakk konu 
tvisvar í höfuð

EVRÓPUMÁL Evrópuþingið á að 
birta umdeilda skýrslu frá 2008 
um hvernig Evrópuþingmenn 
misnotuðu sporslukerfi sem 
ætlað var aðstoðarmönnum þing-
manna. Um þetta er mælt í nýjum 
úrskurði almenns dómstóls ESB.

Írskur þingmaður sem kærði 
málið eftir að þingið neitaði 
honum um skjalið á þeim forsend-
um að birting þess ógnaði rann-
sóknarhagsmunum.

Að því er fram kemur á eu-
observer.com gæti evrópuþingið 
áfrýjað úrskurðinum til Evrópu-
dómstólsins. Innan þess mun þó, í 
þágu gagnsæis, þrýst á um að það 
verði ekki gert.  - kóþ

Dómstóll ESB úrskurðar:

Evrópuþingið 
láti spillingar-
skýrslu í ljós

VIÐSKIPTI Jarðboranir hafa samið við ný-sjálenska 
orkufyrirtækið Mighty River Power um stóra fram-
kvæmd þar í landi. Samningurinn, sem er metinn 
á þrjá milljarða króna, verður undirritaður síðar í 
mánuðinum.

„Þetta er afar ánægjuleg niðurstaða, enda stærsta 
og metnaðarfyllsta verkefni sem við höfum ráðist í 
erlendis. Jarðboranir urðu hlutskarpastar í alþjóð-
legu útboði sem fjöldi borverktaka tók þátt í,“ segir 
Bent S. Einarsson, forstjóri Jarðborana, og bætir 
við: „Mighty River Power gerði í útboðinu kröfur 
um tæknilega þekkingu og alþjóðlega vottun á sviði 
umhverfis- og öryggismála, auk þess sem reynsla 
af viðlíka verkefnum var skilyrði. Við stóðumst 
þessar kröfur og höfum fundið fyrir því að Jarð-
boranir njóta trausts á alþjóðlegum bormarkaði, 
ekki síst vegna reynslu fyrirtækisins af jarðhita-
framkvæmdum á Íslandi og víðar.“

Verkefnið felst í borunum eftir jarðhita á 
jarðhita svæði sem nefnist Ngatamariki á nyrðri 
eyju Nýja-Sjálands. Jarðhitann á að nota til raforku-
framleiðslu. Týr, stærsti bor landsins, verður flutt-
ur yfir hálfan hnöttinn vegna verkefnisins. Þá er 

gert ráð fyrir að á fjórða tug sérfræðinga fari utan.
Jarðboranir hafa markaðssett fyrirtækið víða 

undanfarin misseri og segir Bent það framtak vera 
að skila árangri. - mþl

Jarðboranir gera þriggja milljarða króna samning við ný-sjálenskt orkufyrirtæki:

Fá stórt verkefni á Nýja-Sjálandi

NGATAMARIKI Jarðboranir munu bora eftir jarðhita á jarð-
hitasvæði sem nýta á til raforkuframleiðslu.  MYND/JARÐBORANIR

ATVINNA Kópavogsbær hefur ráðið 
hundrað ungmenni frá átján ára 
aldri við skógræktarverkefni í 
bænum í sumar. Ráðningin er 
liður í atvinnuátaki bæjarins, 
Skógræktarfélags Íslands, Skóg-
ræktarfélags Kópavogs og Vinnu-
málastofnunar.

Öll ungmenni, sem synjað var 
um sumarvinnu en sóttu um í 
átakinu voru ráðin. Alls fá um 710 
ungmenni í Kópavogi frá sautján 
ára aldri vinnu hjá bænum í 
sumar. Allir 14 til 16 ára ungling-
ar fá vinnu. - ibs

Sumarstörf ungra í Kópavogi:

Hundrað til við-
bótar fá vinnu

SPURNING DAGSINS

Dala Feta fyrir þá 
sem gera kröfur

ms.is
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FERÐADAGURINN 
FYRSTI ER Í DAG

Það verður mikið um dýrðir þegar við fögnum fyrstu 
stóru ferðahelgi ársins á N1 Ártúnshöfða í allan dag. 

Renndu við og láttu sérfræðinga okkar fara yfir bílinn og 
tengivagninn og fáðu glaðning fyrir krakkana.

GLEÐILEGT FERÐASUMAR!

gnum fyrstu
a í allan dag.

yfir bílinn og
rir krakkana.

dekk     loftþrýstingur     loftsía     frjókornasía     perur     
þurrkublöð      smurolía     kælivökvi

VIÐ FÖRUM YFIR BÍLINN ÞINN OG 
TENGIVAGNINN MILLI 8 og 18 

    
  
    

KYNNUM
Frubob ávaxtadrykki

11:30-13:30 og 15:30-18:30
50% afsláttur í dag

Það er mikilvægt að allur öryggis-
búnaður bílsins sé í fullkomnu lagi 
áður en lagt er í hann!

 af vinsæla ferðagasgrillinu
sumarleikföngunum og

völdum ferðavörum!

25% 
AFSLÁTTUR

 perur     
ælivökvi

Þ
b
á

grillinu
m og
um!

URR

GLAÐNINGUR 
FYRIR BÖRNIN 

(meðan birgðir endast)
Frisbee-diskar,
svitabönd og 

krítar

2 f 1 af sérbökuðu
bakkelsi

99 kr.
 Ís í brauð-

formi

r.rr
ð-
.
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

220,7145
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

113,63  114,17

186,53  187,43

165,82  166,74

22,231  22,361

21,033  21,157

18,304  18,412

1,4184  1,4266

182,93  184,03

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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SÝRLAND Fjöldi fólks hefur flúið 
frá Sýrlandi til Tyrklands frá því 
á miðvikudagskvöld. Óttast er að 
árás á borgina Jisr al-Shughour sé 
yfirvofandi. Stjórnvöld segja að þar 
hafi vopnaðir hópar uppreisnar-
manna drepið yfir 120 öryggis-
sveitarmenn. 

Sjónarvottar hafa sagt að tugir 
þúsunda hermanna haldi sig nú í 
nálægum bæjum í héraðinu Idlib 
og að fjöldi skriðdreka hafi nánast 
umkringt Jisr al-Shughour. 

Tyrknesk yfirvöld segja að yfir 
2.500 manns hafi flúið til landsins 
frá Sýrlandi. 

Settar hafa verið upp flótta-
mannabúðir fyrir fimm þúsund 
manns í bænum Yayladagi og áætl-
að er að reisa aðrar í nálægum bæ. 

Forsætisráðherra Tyrklands, 
Recep Tayyip Erdogan, segir að 
flóttafólki verði áfram hleypt inn 
í landið. Hann hvatti þó sýrlensk 
stjórnvöld til þess að gera þær 
breytingar sem mótmælendur 
vilji, til þess að koma á ró. 

Embættismenn í Sýrlandi hafa 
hins vegar neitað því að um fólks-
flótta úr landinu sé að ræða, 
heldur séu þetta Sýrlendingar að 
heimsækja ættingja sína sem eigi 

heima hinum megin við landa-
mærin. 

Navi Pillay, mannréttindafulltrúi 
Sameinuðu þjóðanna, sagði í gær að 
yfirvöld í Sýrlandi væru að reyna 
að berja almenning til hlýðni. Mót-
mæli í landinu hafa nú staðið í 
ellefu vikur. Pillay segir að 1.100 
karlar, konur og börn hafi látist 
síðan mótmælin hófust. Hún kvað 
morð á þrettán ára gömlum dreng, 
sem virtist hafa verið pyntaður og 
svo skotinn, sýna að stefna stjórn-
valda við að bæla niður mótmælin 
með öllum ráðum væri siðlaus og 
ólögleg.  - þeb

Þúsundir hafa flúið frá Sýrlandi yfir til Tyrklands af ótta við stigvaxandi átök í landinu:

Siðlausar og ólöglegar aðgerðir stjórnvalda

ERDOGAN Forsætisráðherra Tyrklands 
segir að tekið verði við öllu flóttafólki frá 
Sýrlandi. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SKIPULAGSMÁL Allt að 300 nýjar 
stúdentaíbúðir munu brátt rísa 
á háskólasvæði Háskóla Íslands. 
Í ályktun frá Stúdentaráði 
Háskóla Íslands (SHÍ) er tíðind-
unum fagnað þar sem þörfin 
fyrir íbúðunum sé mikil. 

Mörg hundruð stúdentar eru 
á biðlista eftir íbúðunum og 
getur Félagsstofnun stúdenta nú 
annað þeirri eftirspurn, að því 
er segir í ályktuninni.  - sv

SHÍ fagnar nýjum íbúðum:

Nær 300 nýjar 
stúdentaíbúðir

VIÐSKIPTI Stefnt er að því að 
kröfuhafar N1 taki félagið yfir 
eftir að fjárhagslegri endur-
skipulagningu lýkur í næstu 
viku. Kröfuhafar taka bæði 
yfir móður félagið BNT, olíu-
verslunina N1 og fasteignafélagið 
Umtak. Stefnan er sett á að skrá 
fyrirtækið á hlutabréfamarkað 
eftir um ár.  

Samkvæmt drögum að sam-
komulagi sem lá fyrir um endur-
skipulagninguna í apríl breyta 
lánardrottnar skuldum N1, fast-
eignafélagsins Umtaks og móður-
félagsins BNT í hlutafé. 

Skuldir N1 námu 19,3 milljörð-
um króna í lok júní í fyrra að við-
bættu 9,2 milljarða gjaldföllnu 
láni BNT sem N1 var í sjálfskuld-
arábyrgð fyrir. Skuldir BNT og 
Umtaks eru í erlendum mynt-
um og námu um sextíu milljörð-
um króna seint á síðasta ári. Við 
endur skipulagninguna verður 
eigið fé um fimmtíu prósent og 
fara skuldir niður í um 8,5 millj-
arða króna. Það svarar til fjór-
falds rekstrarhagnaðar N1. 

Hermann segir skuldastöðuna 
hæfilega að endurskipulagningu 
lokinni. 

Hann bendir á að erfitt sé að 
henda reiður á verðmæti N1 nú 
um stundir. Skýrist það ekki síst 
af því að eignir Umtaks verða 
lagðar inn í N1 og verður greitt 
fyrir með hlutafé. Sömuleiðis 
verður hluta af skuldum BNT 
breytt í hlutafé. 

„Staðan mun væntanlega ekki 
skýrast fyrr en félagið verður 
skráð á markað. Þá munu menn 

Stefnt að yfirtöku 
á N1 eftir helgina
Olíuverslunin N1 og fasteignafélagið Umtak verða eitt félag að lokinni fjárhags-
legri endurskipulagningu. Skuldir sameinaðs félags lækka um rúman helming. 
Stefnt er að skráningu fyrirtækisins á hlutabréfamarkað eftir ár. 

VIÐ DÆLUNA Engar mannabreytingar eru fyrirhugaðar eftir yfirtöku kröfuhafa á N1, 
að sögn forstjórans Hermanns Guðmundssonar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Væntanlegir eigendur N1
Hluthafar Eignahlutur
Arion banki 39%
Íslandsbanki 31%
Lífeyrissjóðir 21%
Aðrir kröfuhafar 9%

■ Eignarhaldsfélagið BNT var stofnað 
í febrúar árið 2006 í tengslum 
við kaup eigenda Bílanausts og 
fleiri fjárfesta á Olíufélaginu ESSO. 
Kaupverð nam 10,2 milljörðum 
króna. 

■ Rekstur Bílanausts og Olíufélagsins 
var sameinaður undir merkjum N1 
árið 2007. 

■ Allar fasteignir sameinaðs félags 
voru færðar inn í fasteignafélagið 
Umtak og varð það dótturfélag N1. 

■ Bræðurnir Benedikt og Einar 
Sveinssynir, kenndir við Eng-
eyjarættina, áttu helmingshlut í 
BNT í gegnum fjárfestingarfélögin 
Mátt og Hafsilfur. Staða félaganna 
veiktist verulega eftir bankahrunið, 
ekki síst eftir að Íslandsbanki tók 
yfir stóran hlut Máttar í Icelandair 
Group. 

■ Fram kemur í rannsóknarskýrslu 
Alþingis að Máttur og BNT voru 
umsvifamiklir lántakendur Glitnis 
með tæplega 100 milljóna evra 
lán hvor við fall bankans. Það 
jafngildir í kringum 32 milljörðum 
króna.  

■ Nokkurn veginn sömu stjórnar-
menn eru í BNT og N1. Stjórnin 
mun fara frá  þegar endurskipu-
lagningu lýkur. Eina breytingin áður 
varð þegar Bjarni Benediktsson, 
formaður Sjálfstæðisflokksins og 
sonur Benedikts Sveinssonar, 
sagði starfi sínu 
lausu sem 
stjórnar-
formaður 
BNT og N1 
í desember 
2008 til að 
helga sig 
stjórn-
mál-
um. 

N1 í hnotskurn 

sjá hvernig markaðurinn verð-
metur fyrirtækið,“ segir Her-
mann. Horft verður til fyrir-

hugaðrar skráningar Haga og 
gengis félagsins á markaði.  

 jonab@frettabladid.is
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HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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Á MORGUN 
Fremur hægur vindur.

SUNNUDAGUR
Fremur hægur vindur.
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AÐ SKÁNA         
NA-læg átt um 
mestallt land í dag 
en þurrt að mestu 
um landið N-og 
A-vert. Á laugardag 
hlýnar um allt land 
með einhverjum 
skúrum S-lands. Á 
sunnudag kólnar  
lítillega aftur N-og 
A-lands með vætu 
þar yfi r daginn. 

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður

ORKUMÁL Gengið hefur verið frá 
samningum um kaup Nevada 
Geothermal Power (NGP) á 
eignum Iceland America Energy 
(IAE), sem býr yfir jarðhitarétt-
indum í sunnanverðri Kaliforníu. 
Kaupin eru gerð í framhaldi af 
viljayfirlýsingu frá í febrúar. 

Orkuveita Reykjavíkur, í 
gegnum dótturfélagið Reykja-
vik Energy Invest, á um 80 pró-
sent í IAE og eru jarðhitarétt-
indin helsta eign fyrirtækisins. 
Fyrir hlutinn fást um 77 milljónir 
króna, 690 þúsund dalir, og lið-
lega sex milljónir hluta í NGP.  

 - shá

OR fær 77 milljónir króna:

Jarðhitaréttindi 
seld í Kaliforníu

JARÐVARMI Þátttaka í jarðvarma-
verkefnum er ekki úr sögunni með sölu 
eigna í Kaliforníu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



Gildir til 13. júní á meðan birgðir endast.

1.598kr/kg.

Verð áður 2.198.-

1.119kr/kg.

Verð áður 1.598.-

664kr/kg.4
Verð áður 949.-

2.183kr/kg.

Verð áður 3.118.-

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30 %        

1.959kr/kg.

KJÚKLINGALUNDIR
FERSKAR

Verð áður 2.798.-

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30%00        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30%00        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30%00        

amerískt sinnep

NÆRINGARGILDI  LDS Kcal: 571/ 29% LDS*
Prótín: 28 g/ 56% LDSFita: 31 g/ 47% LDS
Kolvetni: 48 g/ 16% LDSTrefjar: 4 g/ 16% LDSC-vítamín: 33.7 g/ 56% LDS

*Leiðbeinandi dagsskammtur (LDS) miðast við 2.000 kcal (hitaeininga) orkuþörf.

Hitið ofn í 200°C. Kryddið kjúklingalundirnar 
með kjúklingakryddinu og raðið í eldfast mót. 
Blandið sinnepi, hunangi, sinnepsdufti og 
hvítlauk saman og hellið yfir kjúklinginn. Veltið 
kjúklingnum upp úr blöndunni og bakið í 25 
mínútur eða grillið í 4 mínútur á hvorri hlið. 
Raðið salatinu, tómötunum og melónunni
á disk og setjið kjúklinginn yfir. Hellið karrí-
sósunni yfir

Blandið öllu saman og 
hellið yfir kjúklingasalatið.

600 g kjúklingalundir
Ítalía kjúklingakrydd
2 msk Dijon sinnep
4 msk hunang
1 tsk sinnepsduft
2 hvítlauksrif, pressuð
300 g ferskt salat
4 tómatar, sneiddir
½ hunangsmelóna, skorin í bita

TAILENSK KARRKK ÍSÓSA
100 g sýrður rjómi 10%
1 1/2 msk majónes
1 msk tómatsósa
2 tsk rautt karrímauk
1 tsk fiskisósa
safi af ½ límónu

SINNEPS OG HUNANGSGLJÁÐUR KJÚKLINGUR Á SALATBEÐI
MEÐ TAILENSKRI KARRÍSÓSU fyrir 4
að hætti Rikku

INNIHELDUR:
ekkert glúten 

engan hvítan sykur
engin rotvarnarefni
engar transfitusýrur 

enga fitu

599kr/stk

JACK DANIELS´
SINNEP

Loksins aftur í Hagkaup!

Kjúklingaleggir
í indverskum kryddlegi

Lambalærissneiðar
Cajp marineraðar

Grilllæri Hagkaups
marinerað

Kryddleginn grísahnakki
Grillmeistarinn

TILBOÐ

TILBOÐ TILBOÐTILBOÐTILBOÐTILBOÐ

139kr/stk.

BAGUETTE

139kr/stk.

SUN RICE
SÚKKULAÐI

259kr/stk.

FIMMKORNA
BRAUÐ

599kr/stk.

PEKANPÆ

89kr/stk.

PIPP 
SÚKKULAÐI

299kr/pk.

SYKURPÚÐAR

KIMS
SNAKK

NAMMI NAMM

AQUELL
VÍTAMÍN

VATN

Létt & girnilegt!



10. júní 2011  FÖSTUDAGUR6

TILBOÐ
á 1 lítra 

Kókómjólk

Nýjar 
og betri
umbúðir!

EVRÓPUMÁL Gildandi grunnsátt-
málar Evrópusambandsins, þar 
með taldar viðbætur Lissabon-
sáttmálans, hafa verið þýddir á 
íslensku og eru fáanlegir í einu 
skjali á síðu utanríkisráðuneytis.

Þetta er í samræmi við þá stefnu 
að þýða á íslensku lykilskjöl er 
snerta aðildarviðræður Íslands og 
ESB, segir í tilkynningu frá ráðu-
neytinu. Sáttmálarnir eru grund-
völlur alls starfs ESB, sem sækir 
heimildir til að samþykkja nýja 
löggjöf til þeirra, segir þar jafn-
framt.

Þýðingarmiðstöð ráðuneytisins 
vann verkið, sem er 388 síður. - kóþ 

Þýðingarmiðstöð skilar af sér:

Sáttmálar ESB 
komnir á netið

VÍSINDI Doktor Hörður G. Kristins-
son, rannsóknastjóri hjá Matís, 
hlaut í gær hvatningarverðlaun 
Vísinda- og tækniráðs á Rann-
sóknaþingi Rannís. Hörður tók 
við viðurkenningunni úr hendi 
forsætis ráðherra, sem jafnframt er 
formaður Vísinda- og tækniráðs.

Hörður er fæddur árið 1972 og 
lauk doktorsnámi í matvælalífefna-
fræði frá Massachusetts-háskóla 
árið 2001.

Verðlaunin hafa frá 1987 verið 
veitt vísindamanni sem snemma á 
ferlinum þykir hafa skarað fram 
úr. Þau eru nú tvær milljónir 
króna.  - sh

Fær hvatningarverðlaun:

Hörður þykir 
skara fram úr

FÆR TVÆR MILLJÓNIR Hörður tók 
við verðlaununum úr hendi Jóhönnu 
Sigurðardóttur forsætisráðherra, sem er 
formaður Vísinda- og tækniráðs.

ALÞINGI Þingmenn virðast hafa 
óvenju mikið að segja um hin 
ýmsu mál þessa dagana og mæl-
endaskrár um hin ólíkustu mál 
eru langar. Þar að auki er mikið 
um andsvör og svör við andsvör-
um, oft á milli samflokksmanna, 
sem ræða saman um málefnin úr 
ræðustól Alþingis. Oftar en ekki er 
um stjórnarandstæðinga að ræða 
og stjórnarliðar hafa um þetta eitt 
orð: málþóf.

Á meðan reyna forystumenn 
flokka og þingflokka að semja um 
þinglok, en ekki liggur enn fyrir 
samkomulag þar um.

Heimildir Fréttablaðsins herma 
að það séu fyrst og fremst frum-
varp sjávarútvegsráðherra um 
fiskveiðistjórnun, hið minna svo-
kallaða, og frumvarp efnahags- og 
viðskiptaráðherra um gjaldeyris-
höft sem standa í sjálfstæðis-
mönnum og hamla því að þeir séu 
tilbúnir til samninga um lok þings-
ins.

Stjórnarliðar eru staðráðnir í 
að koma þessum málum í gegnum 
þingið nú, í einhverri mynd. Kvóta-
frumvarpið tekur enda á strand-
veiðum sem stunda á í sumar, svo 
líta mætti á það sem meiri háttar 
ósigur fyrir ríkisstjórnina takist 
henni ekki að fá frumvarp um þær 
samþykktar. 

Bæði þessi frumvörp komu fram 
eftir að framlagningar frestur 
rann út, en hann var 1. apríl. 
Stjórnarandstæðingar hafa gagn-
rýnt það mjög og sakað stjórnina 
um hræsni, en eitt af markmiðum 
hennar var að bæta starfshætti 
þingsins, meðal annars með því 
að virða frest um framlagningu.

Steingrímur J. Sigfússon 

fjármála ráðherra segir að vissu-
lega hefði verið betra að fá mál 
inn fyrir þann frest. Starfshættir 
hafi þó batnað til muna og í raun 
hafi aðeins þrjú meiri háttar mál 
komið að frestinum loknum: fisk-
veiðistjórnun, raunar tvö frum-
vörp, frumvarp um gjaldeyrishöft 
og bandormur um aðgerðir í ríkis-
fjármálum. Hið síðastnefnda er til-
komið vegna kjarasamninga.

Steingrímur segir að of mikið 
hafi verið gert úr því að mikinn 

tíma þurfi í kvótafrumvarpið hið 
minna. Aldrei hafi staðið til að 
það fengi neina flýtiafgreiðslu, en 
það ætti að vera hægt að afgreiða 
málið núna, enda hafi það legið 
frammi í nokkrar vikur.

Stjórnarliðar sem Frétta blaðið 
hafði samband við voru margir 
hverjir á því að leyfa stjórnarand-
stöðunni að fara í málþóf, kysi hún 
svo. Ekki kæmi til greina að láta 
hana kúska stjórnina til hlýðni í 
kvótamálum. kolbeinn@frettabladid.is

Ekkert samkomulag 
liggur fyrir á Alþingi
Ekki hefur enn náðst samkomulag um lok þingsins. Kvótinn og gjaldeyrishöft 
standa í sjálfstæðismönnum. Stjórnarliðar ræða um að stjórnarandstæðingar 
séu farnir að beita málþófi. Reyna að semja um að ljúka þingi á næstu dögum.

ÁHUGASAMIR Alþingismenn eru óvenju áhugasamir um fjölmörg mál þessa dagana, 
ef marka má fjölda þeirra sem tjá sig í stórum og smáum málum. Málþóf, segja 
stjórnarliðar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ATVINNULÍF Stjórnendur og starfsmenn banka fylgjast 
margir með yfirheyrslum og málsóknum á hendur 
fyrrverandi vinnufélögum. Þeir vilja ekki lenda í 
sömu sporum og eru hræddir við að taka ákvarð-
anir, að sögn Páls Gunnars Pálssonar, forstjóra Sam-
keppniseftirlitsins. „Þetta eru kerfislægir hvatar 
sem hægja á ferlinu,“ segir hann.

Í skýrslu Samkeppniseftirlitsins sem kynnt var 
í gær og fjallar um fjárhagsstöðu og fjárhagslega 
endurskipulagningu 120 stórra fyrirtækja kemur 
fram að staða tæplegra helmings fyrirtækja sé mjög 
slæm en aðeins fimmtungur í góðri stöðu. Þriðjungur 
fyrirtækjanna hefur lokið fjárhagslegri endur-
skipulagningu.

Fram kemur í skýrslunni að bankar eigi minni hlut 
nú í fyrirtækjum en áður. Strax eftir hrunið fór hann 
í sjötíu prósent. Hluturinn er nú kominn í 49 prósent. 

Páll sagði ranga hvata tefja endurreisnin efnahags-
lífsins. Þar á meðal væri hræðsla innan fjármála-
geirans við of mikla skuldaniðurfellingu. Þá hefðu 
sumir hagsmuna að gæta af kyrrstöðunni, svo sem 
skilanefndir gömlu bankanna.  

„Hætt er við að þessir röngu hvatar togi okkur alla 
leið til Japan,“ sagði Páll og rifjaði upp að í banka-

kreppunni þar hefðu bankar lengt í lánum og aukið 
fyrirgreiðslur. Af þeim sökum hefði orðið til upp-
vakningar, óskilvirk og of skuldsett fyrirtæki.   - jab

FORSTJÓRINN OG RÁÐHERRA Páll Gunnar Pálsson telur nokkra 
þætti tefja fyrir fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Forstjóri Samkeppniseftirlitsins segir endurskipulagningu fyrirtækja ganga hægt:

Skilanefndirnar hagnast á kyrrstöðu

AKUREYRI „Við verðum þá að mæta 
kostnaðinum með peningum úr 
vasa skattgreiðenda á Akureyri, 
sem er mjög ósanngjarnt,“ segir 
Geir Kristinn Aðalsteinsson, for-
seti bæjar stjórnar á Akureyri. Geir 
segir ríkið ekki munu taka þátt í 
rekstrar kostnaði Menningar hússins 
Hofs, heldur einungis bygginga-
framkvæmdinni, eins og kveðið er 
á um í samningnum frá árinu 2003. 

Ríkið styrkti framkvæmdina 
um 950 milljónir, en heildar-
kostnaður endaði í 3,3 milljörðum 
króna. Árlegur rekstrarkostnaður 
Hofs er um 330 milljónir og leggur 

Akureyrar bær þar til 56 milljón-
ir króna.  „Ríkið er ekki að brjóta 
neina samninga, en þetta snýst um 
sanngirni og jafnrétti. Ráðamenn 
verða að átta sig á að landsbyggð-
inni blæðir,“ segir Geir. 

 Akureyrarbær fær 120 milljónir 
króna á ári til menningar reksturs. Á 
ársgrundvelli verður framlag ríkis-
sjóðs til Tónlistarhússins Hörpu um 
510 milljónir króna og framlög til 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands voru 
hækkuð um 45 milljónir, í 717 millj-
ónir króna, vegna flutninga hennar 
til Hörpu og þar af leiðandi hærri 
húsaleigu. 

„Þetta er mikið áhyggjuefni og 
vissulega ósanngjarnt,“ segir Geir. 
„Við vitum öll að peningar eru af 
skornum skammti, en boltinn er hjá 
ríkinu. Þetta er eilíf valdabarátta og 
við vonum bara að ráðamenn muni 
skipta um skoðun.“  - sv

Ríkið veitti einungis framlög til byggingar Menningarhússins Hofs á Akureyri en tekur ekki þátt í rekstri:

Akureyringar standa einir að rekstri Hofs

HOF Forseti bæjarstjórnar á Akureyri 
segir ríkið ekki munu styrkja rekstur 
Hofs, sem kostar um 330 milljónir á ári. 

FRÉTTABLAÐIÐ/SUNNA

Útgjöld ríkisins
Stofnun Upphæð 2011
Tónlistarhúsið Harpa 509,7 m.kr.
Íslenski dansflokkurinn 113 m.kr.
Þjóðleikhúsið 647 m.kr.
Sinfóníuhljómsveit Íslands 717,1 m.kr. 
 Heimild: Frumvarp til fjárlaga 2011

VIÐSKIPTI Viðskiptaráð hefur kynnt 
fimm áhersluatriði sem það legg-
ur til að verði höfð að leiðar ljósi 
við uppbyggingu og endurreisn 
hagkerfisins á komandi árum. 
Atriðin eru sett fram í nýrri skoð-
un Viðskiptaráðs.

Stefnt er að því að Ísland verði 
fyrirmynd annarra landa um 
góða stjórnarhætti, að fjöldi 
starfa í einkageiranum verði 
aukinn, að framboð vinnuafls 
til einkageirans verði aukið, að 
rekstrarumhverfi fyrirtækja 
verði alþjóðlega samkeppnishæft 
og að skilvirkni hins opinbera 
verði stöðugt aukin. - mþl

Skoðun Viðskiptaráðs:

Skapi umhverfi 
til athafna

DÓMSMÁL Rúmlega tvítugur karl-
maður, með ríkisfang í Kongó, 
hefur verið dæmdur í þrjátíu 
daga fangelsi fyrir skjalafals.

Maðurinn framvísaði í byrjun 
mánaðarins fölsuðu vegabréfi við 
vegabréfseftirlit á Keflavíkur-
flugvelli. Hann sýndi landa-
mæralögreglu þar falsað franskt 
vegabréf. 

Maðurinn játaði brot sitt ský-
laust.  - jss

Framvísaði fölsuðu vegabréfi:

Fangelsisrefsing 
fyrir skjalafals

LEIFSSTÖÐ Maður frá Kongó framvísaði 
fölsuðu vegabréfi í Leifsstöð í byrjun 
mánaðarins.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Lestu myndasögurnar í dag-
blöðunum?
Já 38,2%
Nei 61,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Ertu bjartsýn/n á gengi íslenska 
U-21 landsliðsins á Evrópu-
mótinu í Danmörku?

Segðu þína skoðun á visir.is

krossgáta

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Gott á þig! Þú getur 
ekki bara kallað 
fólk það sem þér 

dettur í hug!

Áái! Þetta... 
bara....

Þetta bara 
datt út úr 

mér...

(Fliss!) 
Eins og ég 

myndi nokk-
urn tímann 

nota bakpoka 
á hjólum!

Ókei, mér 
er sama. 
Gerðu 

það sem 
þú vilt.

Mér þykir leitt að 
hafa móðgað þig með 
því að hafa reynt að 

vera almennileg. Sniff!

KJÖRKASSINN
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Costa del Sol
& Tyrkland
Costa del Sol 5. júlí í 14 nætur 

Tyrkland 21. júní í 11 nætur 
& 2. júlí í 14 nætur

Ath. verð getur hækkað án fyrirvara!

Kynntu þér gististaðina á 
www.heimsferdir.is

Beint morgunflug 
með Icelandair

107.400 kr.

Heimsfeðir bjóða ótrúleg sértilboð á allra síðustu sætunum í sólina. Í boði 
eru frábærar ferðir til okkar vinsælustu áfangastaða, Costa del Sol á Spáni og
Bodrum eða Marmaris á Tyrklandi. Gríptu þetta einstæða tækifæri og tryggðu 
þér frábært sumarfrí á ótrúlegum kjörum. Fjöldi gististaða á sértilboði á hverjum
áfangastað.

Um mjög takmarkaðan fjölda flugsæta er að ræða.

Fyrstur kemur, fyrstur fær!

Costa del Sol
Frá kr. 107.400 í 14 nætur
m.v. tvo fullorðna og tvö börn í íbúð á Aguamarina 5. júlí í 14 nætur.
Verð 135.900 kr. m.v. tvo fullorðna í studioíbúð á Agumarina 5. júlí í 14 nætur.

Frá kr. 133.900  í 11 nætur með allt innifalið
m.v. tvo fullorðna og tvö börn í fjölskylduherbergi á Griego Mar með allt innifalið 5. júlí í 14 nætur.
Verð 164.400 kr. mv. 2 fullorðna í herbergi á Griego Mar með allt innifalið 5. júlí 14 nætur.

Tyrkland
Frá kr. 129.800  í 11 nætur með allt innifalið
M.v. tvo fullorðna og eitt barn í herbergi á Bellacasa **** í Bodrum  með öllu inniföldu, 21. júní í 11 nætur.
Verð 145.980 kr. m.v. 2 fullorðna í herbergi á Bellacasa ****  í Bodrum  með öllu inniföldu, 21. júní í 11 nætur.

Frá kr. 149.700 í 14 nætur
m.v. tvo fullorðna og eitt barn í  hebergi á Club Viva ***+  í Marmaris, 2. júlí í 14 nætur.
Verð 179.700 kr. m.v. tvo í herbergi á Club Viva ***+ í Marmaris 2. júlí í 14 nætur

Ótrúlegt verð frá 
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LÖGREGLUMÁL „Þetta eru um tíu 
kindur og tuttugu lömb sem eru 
dauð. Eitthvað er lifandi en illa 
farið eftir bit,“ segir Sigurður 
Nilssen, einn eigenda fjárhóps sem 
tveir hundar komust í við Þórðar-
kot í Eyrarbakkahreppi í gær. Dýr-
bítarnir eru af Boxer-kyni og voru 
skotnir á staðnum. 

Sigurður lýsir aðstæðum með 
þeim hætti að greinilegt hafi verið 
að hundarnir ætluðu sér aðeins 
að drepa. Allt féð sem hundarnir 
höfðu ráðist á var bitið í háls og 
haus en ekkert í lappir eða búk. 
„Hausarnir eru brotnir og stór 
bitsár á fénu,“ segir Sigurður. 
„Þetta var hryllileg aðkoma.“

Þegar Fréttablaðið ræddi við 
Sigurð var hann að smala úr 
beitar hólfinu sem féð var í og 
hafði því ekki gert sér fulla grein 
fyrir því hversu miklum skaða 
hundarnir höfðu valdið. Í beitar-

hólfinu voru 50 til 60 ær með lömb.
Sigurður segir að fangar frá 

Bitru, sem voru við girðingar-
vinnu stutt frá, hafi gert viðvart 
um að hundarnir væru í fénu. Áður 
höfðu þeir bjargað einu lambi úr 
hundskjafti.

Sigurður fór ásamt fleiri 
mönnum á staðinn þar sem 
hundarnir voru skotnir, en þeir 
voru þá í fénu. „Það er réttur eig-
anda samkvæmt lögum að skjóta 
dýrbíta við svona aðkomu,“ segir 
Sigurður, sem ætlar að sækja rétt 
sinn gagnvart eiganda hundanna. 
„Það er ekki bara dauða féð heldur 
er búið að flæma lömbin undan 
kindunum. Þetta er allt komið í 
rugl.“ Ef í hart fer ætlar Sigurður 
að freista þess að heimaala lömbin 
sem ekki finna móður sína. 

Eydís Vilhjálmsdóttir, móðir 
Sigurðar og einn eigenda fjár-
ins, segir atvikið ömurlegt og 

sláandi stuttu eftir að hafa upp-
lifað gleðina við sauðburðinn. „Við 
eigum þetta saman fjöl skyldan. 
Þetta er erfitt af því að maður lifir 
og hrærist í þessu og þykir vænt 
um féð.“

Lögreglan á Selfossi var kölluð 
á staðinn og staðfesti við Frétta-
blaðið að hundarnir hefðu verið 
örmerktir. Samband hafði verið 
haft við eigandann, sem búsettur 
er í búgarðabyggðinni í Tjarnar-
byggð, en hann hafði tilkynnt lög-
reglu um hvarf hundanna fyrir 
rúmum sólarhring. Lögregla gat 
hins vegar ekki staðfest hvenær 
hundarnir stungu af og ekki er 
útilokað að þeir hafi gengið í féð 
lengur en einn dag.

Dýralæknir frá Dýralækna-
þjónustu Suðurlands kom á stað-
inn í gær og staðfesti að féð var 
allt dautt eftir hundsbit. 

 svavar@frettabladid.is

1. Hversu hátt er hlutfall erlendra 
ríkisborgara í fangelsum landsins? 

2. Hvað gæti sprungið ef hagvöxtur 
tekur ekki við sér?

3. Hvernig jeppi var kynntur í 
Hörpu í vikunni?

SVÖR

1. 19 prósent í byrjun maí. 2. Eignabóla. 
3. rafjeppi.

Dýrbítar drápu tugi 
fjár og voru skotnir 
Tveir hundar drápu tugi lamba og kinda í beitarhólfi í gær. Þeir voru skotnir 
á færi. Fangar í Bitrufangelsi tilkynntu um málið. Eigandi hundanna hafði 
saknað þeirra í rúman sólarhring. „Hryllileg aðkoma,“ segir eigandi fjárins.

HRIKALEG AÐKOMA Kindur og lömb lágu dauð um allt beitarhólfið þegar að var komið í gær. Mia Hellsten dýralæknir er hér við 
vinnu sína.  MYND/GKS

Stálu 240 bensínlítrum
Þrír ungir menn um tvítugt hafa 
verið ákærðir af lögreglustjóranum 
á Eskifirði fyrir að hafa stolið um 
það bil 240 lítrum af bensíni á Höfn 
í Hornafirði í mars síðastliðnum. 
Bensínið var í tólf brúsum sem stóðu 
utandyra við gamla kartöfluhúsið við 
Heppuveg.

DÓMSMÁL

Eldur í Hveragerði
Eldur kviknaði í spónaverksmiðju í 
Hveragerði í gærmorgun. Lögregla 
segir töluverða hættu hafa verið 
vegna mikils eldsmatar, en fyrir snar-
ræði starfsmanna hafi eldurinn ekki 
náð að breiða úr sér. Skemmdir urðu 
litlar, en slökkvilið aðstoðaði starfs-
menn við að slökkva í glæðunum.

LÖGREGLUMÁL

Nýtt verkefni Rauða krossins
Alþjóðatorg ungmenna er nýtt verk-
efni sem Reykjavíkurdeild Rauða 
krossins hefur sett á laggirnar. Um 
síðustu helgi var haldið svonefnt 
Þjóðlandakvöld og var þemað 
Litháen. Á vef Rauða krossins segir 
að markmiðið með stofnun verk-
efnisins sé að vinna gegn fordómum 
og rasisma í íslensku þjóðfélagi, virkja 
ungt fólk af erlendum uppruna í 
félagsstarfi og sem málsvarar, fræða 
um menningarlega fjölbreytni, skapa 
félagslega samtöðu og vinna að 
umburðarlyndi.

HJÁLPARSTARF

LÍBÍA Margot Wallström, sér stakur fulltrúi 
Sameinuðu þjóðanna í baráttunni gegn 
kynferðisofbeldi í stríði, segir hættu á 
að nýjar upplýsingar um meinta glæpi 
Gaddafís Líbíuleiðtoga séu aðeins toppur-
inn á ísjakanum. 

Samkvæmt frásögn Luis Moreno-
Ocampo, aðalsaksóknara Alþjóðasakamála-
dómstólsins í Haag í Hollandi, hafa rann-
sóknarmenn á vegum dómstólsins fundið 
sönnunargögn sem bendla Gaddafí við 
skipulagðar nauðganir til þess að vekja ótta meðal 
fólksins. 

Gaddafí er sagður hafa fyrir skipað kaup á miklu 

magni stinningar lyfja handa hermönnum 
og hvatt þá til þess að nauðga konum. Full-
yrt er að hermenn á þessum lyfjum hafi 
nauðgað hundruðum kvenna.

Aðalsaksóknarinn, sem bíður dóms-
úrskurðar um ákæru gegn Gaddafí vegna 
brots á mann réttindum, íhugar nú einnig 
ákæru vegna fjöldanauðgana.

Margot Wallström bendir á að erfitt hafi 
verið að fá konur til þess að bera vitni þar 
sem þær skammist sín fyrir að hafa verið 

beittar kynferðislegu ofbeldi. Þess vegna sé mikil-
vægt að finna þá sem fyrir skipuðu nauðganirnar. 
Nú hafi þögnin verið rofin. - ibs

Nýjar fregnir af grimmdarverkum hermanna Gaddafís toppurinn á ísjakanum:

Beita fjöldanauðgunum sem vopni

GADDAFÍ

VIÐSKIPTI Óháð mat IFS greining-
ar og lögmannsstofunnar LEX á 
endur útreikningum Landsbankans 
á gengislánum staðfestir að þeir 
séu lögum samkvæmir, að því er 
fram kemur í tilkynningu bankans.

Þá kemur fram að útreikning-
arnir séu hagfelldari en ef 
stuðst hefði verið við þrengstu 
túlkun laganna. Séu lántakendur 
óánægðir með útreikning hvetur 
bankinn þá til að snúa sér til 
Ráðgjafastofu einstaklinga hjá 
bankanum eða til umboðsmanns 
skuldara. - mþl

Erlend lán Landsbankans:

Óháð mat stað-
festir útreikinga

STJÓRNSÝSLA Börn yngri en tíu ára 
verða að vera í fylgd með syndum 
einstaklingum sem eru fimmtán 
ára eða eldri þegar sundstaðir 
eru sóttir. Þetta er meðal breyt-
inga sem tóku gildi um síðustu 
áramót. 

Viðkomandi einstaklingur má 
heldur ekki hafa með sér fleiri 
en tvö börn, nema um foreldri 
eða forráðamann barnanna sé að 
ræða. Þá má fjöldi barna í hópum 
yngri en tíu ára í umsjón eins 
leiðbeinanda ekki fara yfir fimm-
tán talsins. - sv

Nýjar reglur hafa tekið gildi:

Yngri börn en 
10 ára þurfa 
fylgd fullorðina

Í SUNDI Fylgja þarf börnum undir tíu ára 
aldri í sund.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MENNTAMÁL Stjórn Lánasjóðs 
íslenskra námsmanna (LÍN) og 
mennta- og menningarmálaráðu-
neytið veittu námsmönnum ekki 
fullnægjandi ráðrúm til að bregð-
ast við breytingu á útreikningum 
á hámarki skólagjaldalána, að því 
er fram kemur í nýju áliti Tryggva 
Gunnarssonar, umboðsmanns 
Alþingis. 

Í ályktun Umboðsmanns  Alþing-
is kemur fram að viðeigandi laga-
sjónarmið og vandaðir stjórnsýslu-
hættir hafi ekki verið til staðar 
af hálfu LÍN og ráðuneytisins. 
Mælist hann til þess að vinnubrögð 

verði eftirleiðis 
vönduð betur.

Breytingin 
átti sér stað í 
lok júní á síð-
asta ári og snýr 
hún að því að 
í stað þess að 
miðað væri við 
upphæðir fyrri 
skólagjaldalána 
eins og áður var 
gert, skyldi miðað við hlutfall af 
hámarki skólagjalda í fyrra náms-
landi. Tilkynning um breytinguna 
birtist í Stjórnartíðindum 29. júní á 

síðasta ári og telur Tryggvi að slík 
birting hafi verið ófullnægjandi og 
ekki með nægilegum fyrirvara. 

Nýir útreikningar hafi þýtt 
að hámarkslán þeirra nema sem 
áður höfðu fengið skólagjaldalán á 
Íslandi en voru á leið í dýrara nám 
erlendis lækkaði töluvert. 

Að mati Tryggva bar stjórn-
völdum skylda til að kynna breyt-
inguna fyrir fram með skýrum 
hætti og nægilegum fyrirvara, 
svo að þeir aðilar sem málið snerti 
hefðu raunhæft tækifæri til að gera 
viðeigandi ráðstafanir og bregðast 
við breyttri framkvæmd. - sv

Umboðsmaður Alþingis áminnir LÍN og menntamálaráðuneytið:

Segir stjórnsýsluhætti óvandaða

TRYGGVI 
GUNNARSSON

VEISTU SVARIÐ?
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ÆFT FYRIR ÓLYMPÍUMÓT Í gær var 
haldin æfing í Aþenu og þessi kepp-
andi kveikti ólympíueldinn.   
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

EVRÓPUMÁL Þýðingarmestu gerðir 
20. kafla aðildarviðræðna ESB og 
Íslands, sem fjallar um atvinnu-
stefnu, hafa þegar verið innleidd-
ar í gegnum EES-samninginn.

Þetta kemur fram í 28. 
fundafrásögn samninganefndar 
Íslands, sem nálgast má á vef 
utanríkisráðuneytisins.

Þar segir að iðnstefna ESB 
miði að því að bæta samkeppnis-
hæfni iðnaðar í aðildarríkjunum 
með hraðari aðlögun að breyttum 
aðstæðum. Einnig miðar hún 
að því að skapa umhverfi sem 
hvetur til nýsköpunar. Sérstök 
áhersla er lögð á lítil og meðal-
stór fyrirtæki. - kóþ

Vandræðalítill viðræðukafli:

Atvinnustefna 
þegar innleidd

SKIPULAGSMÁL Fulltrúar íbúa og 
annarra hagsmunaaðila á Skóla-
vörðuholti afhentu í gær Jóni 
Gnarr borgarstjóra á fjórða 
hundrað undirskriftir með harð-
orðum mótmælum vegna samein-
ingar lóðanna Skólavörðustígs 42 
og Lokastígs 23.

Á hinni sameinuðu lóð er Hótel 
Adam að auka umsvif sín. „Í 
fyrstu var áskilið að öll aðkoma 
skyldi vera frá Skólavörðustíg að 
baklóðinni. En í sama skipulagi 
er líka gefin heimild til að loka 
undir ganginum sem liggur að 
þessu húsi, sem þýðir það að ekki 
er hægt að komast inn á baklóðina 
nema frá Lokastíg. Þannig mun 
miðborgarstarfsemin teygja sig 
inn á Lokastíginn og aðföng, sorp 
og bílaleigubílar verða á Loka-
stígnum, sem er ein þrengsta og 
fínasta gata miðborgar Reykja-
víkur,“ segir Magnús Skúlason, 
arkitekt og einn mótmælendanna.

Einn íbúanna á Lokastíg kærði 
lóðasameininguna til úrskurðar-
nefndar skipulags- og byggingar-
mála árið 2009. Þar er málið 
óafgreitt. Á meðan hefur fram-
kvæmdum verið haldið áfram. 
„Það er verið að búa til verslun 
í undirganginum og það er leyfi 
fyrir því,“ segir Magnús. „Þarna 
er einn eigandi með sínum eignar-
rétti að troða á eignarrétti allra 
hinna.“

Inn í málið blandast heim-
ild til niðurrifs á tveimur göml-
um húsum á Skólavörðustíg 40. Í 
ályktun sem íbúarnir sendu frá 
sér kemur fram að þeir óttast 
bæði ónæði á framkvæmdatíman-
um sem og af starfseminni sjálfri 
þegar hún hefst. Byggingar-

leyfi þar hefur ekki verið veitt 
en áformað er að þar verði íbúð-
ir, verslanir og veitingastaður í í 
húsi á fjórum hæðum, auk kjall-
ara. „Þótt ekki sé sótt um slíkt nú 

er gert ráð fyrir að viðkomandi 
veitingamaður geti síðar sótt um 
leyfi fyrir útiveitingum í garðin-
um. Veitingarekstri fylgir hávaði, 
mikil umferð og lyktarmengun, 
sérstaklega ef veitt er leyfi til vín-
veitinga,“ segja íbúarnir í ályktun.

„Mér finnst ekki sanngjarnt 
að þeir sem eru búnir að leggja 
allt sitt í að endurnýja hús eigi að 
þurfa að una því að þarna verði 
partí af því að einhver vill vera 
með gistiheimili,“ segir Eggert 
Jóhannsson, feldskeri á Skóla-
vörðustíg 38.

Ályktun íbúanna er beint til 
borgarstjórnar. Áður höfðu þeir 
árangurslaust reynt að ná fundi 
skipulagsráðs. „Hann sagðist ætla 
að athuga málið,“ svarar Magnús 
Skúlason spurður um viðbrögð 
borgarstjóra í gær. gar@frettabladid.is

Mótmæla útþenslu 
gistihúss að Lokastíg
Borgarstjóri fékk í gær yfir þrjú hundruð undirskriftir með mótmælum gegn 
byggingu gistihúss og veitingastaðar á Skólavörðustíg. Ekki sanngjarnt að þurfa 
að una partíhaldi þótt einhver vilji setja upp gistihús, segir Eggert feldskeri.

VETTVANGURINN Loka á þessum undirgangi frá Skólavörðustíg með verslun.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MÓTMÆLT VIÐ BORGARSTJÓRA Jón 
Gnarr tók í gær á móti fulltrúum 
óánægðra íbúa á ofanverðu Skólavörðu-
holti.

SVEITARSTJÓRNIR Hveragerðisbær 
hefur hætt við áform um afþrey-
ingarsvæði fyrir aldraða á lóðinni 
við Reykjamörk 11. Þar stóð áður 
einbýlishús sem var rifið eftir 
stóra jarðskjálftann 2008. 

Félag íslenskra landslagsarki-
tekta og Hveragerðisbær efndu í 
kjölfarið til samkeppni um gerð 
garðs er henta myndi vel til úti-
vistar fyrir eldra fólk. 

Íbúar að Reykjamörk 14 töldu 
framkvæmdir geta valdið þeim 
miklum óþægindum. Bæjarráðið 
ætlar þó að halda áfram með end-
urbætur á garðinum í samræmi 
við vinningstillögu í samkeppn-
inni. Þær muni ekki valda íbúum 
ónæði „umfram það sem er í dag“.  
 - gar

Kvartanir í Hveragerði:

Skemmtigarður 
út af borðinu

HVERAGERÐI Endurbæta á garð sem 
stendur auður eftir skjálftann 2008.

SJÁVARÚTVEGUR Fimm íslensk skip 
leituðu að norsk-íslenskri síld í 
veiðanlegu magni norðaustur af 
landinu nú í byrjun vikunnar. Til 
þessa hefur leitin lítinn árangur  
borið, segir í frétt á heimasíðu HB 
Granda.

Lundey NS hélt frá Vopnafirði á 
mánudagskvöld og að sögn Stefáns 
Geirs Jónssonar skipstjóra er sann-
kallað vetrarástand í hafinu og lítið 
virðist gengið af síld á hafsvæðið 
sem íslensku skipin hafa sótt á til 
síldveiða á þessum árstíma. Lund-
ey var við leit ásamt Jónu Eðvalds 
SF, Berki NK, Beiti NK og Ásgrími 

Halldórssyni SF. Kannað var svæð-
ið austur af Vopnafirði og norðaust-
ur í síldarsmuguna svokölluðu. Þar 
var hitastig sjávar alla leiðina út 
undir 200 mílna línuna frá 3,0 og 
upp í 3,5 gráður. „Það þýðir að það 
er bara vetur hér enn sem komið 
er,“ er haft eftir Stefáni Geir.

Stefán Geir segir ekkert nýtt 
að hafa þurfi fyrir því að leita að 
síldinni. Veiði hafi verið frekar 
treg eftir sjómannadag í fyrra og 
fram yfir 20. júní. Ekki varð vart 
við makríl í íslensku lögsögunni en 
nokkur færeysk skip voru á makríl-
veiðum norðan við Færeyjar. - shá

Norsk-íslensk síld finnst ekki í veiðanlegu magni á hefðbundinni veiðislóð:

Hitastig sjávar sem um hávetur

BÖRKUR NK Eitt skipanna sem nú leita 
síldar fyrir norðaustan land.

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur stað-
fest dóm Héraðsdóms Reykja-
ness yfir þýskri konu um fertugt, 
Elenu Neuman, sem dæmd var í 
átta ára fangelsi fyrir að reyna að 
smygla til landsins á tæplega 20 
lítrum af amfetamínvökva á síð-
asta ári. Úr honum hefði mátt búa 
til rúm 150 kíló af amfetamíni. 

Konan flutti vökvann frá Lithá-
en til Seyðisfjarðar, falinn í elds-
neytistanki bifreiðar. Þótti hún 
hafa með ósannindum og röngum 
framburði reynt að afvegaleiða 
rannsókn lögreglu.  - jss

Hæstiréttur staðfesti dóm:

Átta ára fang-
elsi fyrir smygl

LONDON, AP Hópur fræðimanna 
í Bretlandi hefur stofnað nýjan 
háskóla í London, The New 
College of the Humanities, sem 
á að keppa 
við háskólana 
Oxford og Cam-
bridge. 

AC Grayling, 
nafntogaður 
prófessor í 
heimspeki, leið-
ir nýja skólann, 
en í starfsliði 
hans er að finna 
prófessora á borð við  Richard 
Dawkins, líffræðing og rit höfund, 
og Niall Ferguson, hagfræði-
prófessor og rithöfund.

Skólinn verður smár í sniðum 
og einungis áætlaðir tíu nemendur 
á hvern prófessor. Boðið verður 
upp á einkakennslu og náið sam-
band milli nemenda og kennara. 
Skólagjald verður 18.000 pund, 
tæpar þrjár og hálf milljón 
íslenskra króna. Kennsla hefst í 
október 2012.  - rat

Nýr háskóli í Bretlandi:

Keppir við 
gróna háskóla

RICHARD DAWKINS

ÞJÓÐKIRKJAN Skýrsla um störf þjóð-
kirkjunnar í tengslum við svo-
nefnt biskupsmál verður kynnt í 
dag. Rannsóknarnefnd kirkjunnar 
hefur unnið að gerð skýrslunnar 
síðan í nóvember í fyrra. 

Nefndin rannsakaði starfshætti 
og viðbrögð kirkjunnar við ásök-
unum um kynferðisbrot á hendur 
Ólafi Skúlasyni. Rannsakað var 
hvort starfsmenn kirkjunnar 
hefðu gerst sekir um þöggun eða 
vanrækslu í starfi. Nefndin tók 
skýrslu af á fimmta tug einstak-
linga í tengslum við málið. - sv

Starfi nefndarinnar lokið: 

Biskupsskýrslan 
kynnt í dag

Yfirburðir Fréttablaðsins á
dagblaðamarkaði staðfestir
Við vitum sem er að dagblað á að vera skemmtilegt og upplýsandi. Það á 
að veita innsýn í líf fólks og varpa ljósi á atburði sem skipta okkur máli. Við 
hlustum á raddir lesenda og erum lifandi vettvangur fyrir skoðanaskipti. 

Allt sem þú þarft

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
Janúar til mars 2011, meðallestur á tölublað 18–49 ára.

DV: 10% – Fréttatíminn: 37% DV: 11% – Fréttatíminn: 49%éttatíminn: 49%
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Fréttablaðið og Morgunblaðið kemur út sex daga vikunnar, á meðan 
DV kemur út þrisvar í viku og  Fréttatíminn einu sinni.
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Landsbankinn 
lækkar skuldir  

 viðskiptavina
Kynntu þér nýja skuldalækkun Landsbankans. Við lækkum 

 

2 Við lækkum 
fasteignaskuldir 3 Við lækkum 

aðrar skuldir1 Við endurgreiðum 
20% af vöxtum

Þær aðgerðir sem nú eru kynntar koma til framkvæmda fyrir 1. október 2011. 

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

DÓMSMÁL Lögreglustjórinn á Eski-
firði hefur ákært tvo menn um 
tvítugt fyrir að brjótast ítrekað 
inn og stela munum að verðmæti 
á þriðju milljón króna. Mennirnir 
eru einnig ákærðir fyrir fjársvik.

Þeir brutust inn í verkstæði 
Skógræktar ríkisins í Hallormsstað 
á síðasta ári. Þar stálu þeir fimm 
keðjusögum, að áætluðu verðmæti 
ríflega 1,2 milljónir króna, svo og 
þremur bensínbrúsum, að því er 
segir í ákæru.

Næst lá leiðin í sumarbústað á 
Fljótsdalshéraði. Þar létu menn-
irnir greipar sópa og stálu raf-

magnstækjum og borðbúnaði. Þeir 
reyndu að brjótast inn í annan sum-
arbústað en urðu frá að hverfa eftir 

að hafa unnið skemmdir á honum.
Skömmu síðar brutust þeir inn í 

læstan geymslugám á Egilsstöðum 
og stálu þar nokkru magni af hrein-
lætisvörum. Næst brutust þeir inn í 
hafnsögubátinn Vött og stálu sjón-
auka, talstöð, lyfjum og fleiru. Þeir 
komust einnig inn á Hótel Capitano 
á Neskaupstað, eftir að hafa feng-
ið lykil hjá manni og konu, sem 
ákærð eru í málinu fyrir þátttöku. 
Þar stálu þeir matvöru og áfengi 
fyrir nær 200 þúsund krónur. Loks 
sviku þeir á þriðja tug þúsunda út 
með greiðslukorti sem þeir höfðu 
stolið.  - jss

Tveir ungir rummungsþjófar létu greipar sópa á Austurlandi:

Ákærðir fyrir milljónaþjófnaði

HALLORMSSTAÐUR Mestum verðmæt-
um náðu þjófarnir hjá Skógrækt ríkisins 
í Hallormsstað.

MENNING Borgarstjórinn í Reykja-
vík, Jón Gnarr, leitar nú eftir 
ábendingum um íbúa í Reykjavík 
sem hafa með háttsemi sinni eða 
atferli verið til 
fyrirmyndar á 
liðnu ári. Í kjöl-
farið verður 
einn borgar-
búi útnefndur 
Reykvíkingur 
ársins.

„Með því að 
veita árlega 
slík verðlaun á 
meðan ég er borgarstjóri hef ég 
hug á því að efla áhuga Reyk-
víkinga á því að gera eitthvað 
fyrir borgina sína og samborg-
ara,“ segir Jón Gnarr um útnefn-
inguna.

Sá sem verður að lokum fyrir 
valinu mun hljóta vegleg verð-
laun en þriggja manna dómnefnd 
hefur verið skipuð til að velja úr 
innsendum tillögum.  - mþl

Borgarstjóri Reykjavíkur:

Leitar að Reyk-
víkingi ársins

JÓN GNARR

FRAKKLAND Rúmlega hundrað 
líkum hefur verið náð upp úr 
flaki Air France vélar sem fórst í 
Atlantshafi fyrir tveimur árum. 

Ekki var mögulegt að ná upp 
líkamsleifum fleiri en þessara 
104, en fimmtíu lík fundust fljót-
andi í hafinu strax eftir slysið. 
228 manns voru um borð í vélinni 
þegar hún fórst og létust allir. 

Farið verður með líkin í líkhús 
í Frakklandi þar sem reynt verð-
ur að bera kennsl á þau. 

Verið er að rannsaka flugrita 
vélarinnar og hefur komið í ljós 
að vélin hrapaði í þrjár og hálfa 
mínútu áður en hún skall í sjóinn. 
 - þeb

Reynt að bera kennsl á 104:

Líkum náð úr 
vél Air France

BRAK ÚR VÉLINNI Hér má sjá brasilíska 
sjóliða veiða upp brak úr Air France 
A330 í júní árið 2009.  NORDICPHOTOS/AFP

EVRÓPUMÁL Íslenska ríkið hefur 
greitt 4,2 milljarða króna í Þróun-
arsjóð EFTA frá árinu 1994.

Fram til ársins 2004 runnu pen-
ingarnir til þróunarmála í Grikk-
landi, Portúgal, á Írlandi og Spáni, 
en eftir austurstækkun ESB 2004 
hafa fleiri ríki bæst í hópinn, svo 
sem Pólland og Rúmenía.

Hæstar voru greiðslurnar árin 
2009 og 2010, eða 2,3 milljarðar 
samtals. að því er fram kemur 
í svari utanríkisráðuneytis við 
fyrir spurn Guðlaugs Þórs Þórðar-
sonar þingmanns.  - kóþ

Framlög Íslands í Þróunarsjóð:

4,2 milljarðar 
til ESB-ríkja

GRIKKLAND Þúsundir látinna 
Grikkja hafa fengið greiddan líf-
eyri löngu eftir að þeir kvöddu 
jarðneskt líf, að því er atvinnu-
málaráðherra Grikkja, Louka 
Katseli, greindi frá í gær.

Að minnsta kosti 4.500 látnir 
opinberir starfsmenn höfðu fengið 
lífeyri upp á samtals 265 milljónir 
íslenskra króna á ári. 

Athuga á hversu margir þeirra 
9.000 sem samkvæmt þjóðskrá 
eru yfir 100 ára aldri eru í raun á 
lífi, en manntali í Grikklandi er 
ábótavant. - ibs

Þúsundir svindla í Grikklandi:

Lífeyrir greidd-
ur eftir andlát

BJÖRGUN Björgunarskipið Vörður 
var ásamt björgunarsveitum 
frá Tálknafirði, Patreksfirði og 
Bíldudal kallað út í gærmorgun til 
hjálpar báti sem var strandaður 
við Arnarstapa.

Björgunarsveitarmenn nálguð-
ust bátinn bæði frá sjó og landi 
en ganga þurfti sex kílómetra um 
brattar hlíðar til að komast að 
honum. Einn maður var um borð 
en hann var ómeiddur. Línu var 
komið í bátinn og hann dreginn af 
strandstað til hafnar. - mþl

Björgunarsveitin kölluð út:

Báti bjargað við 
Arnarstapa
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A
lþjóðleg ráðstefna á 
vegum SÁÁ var sett í 
gær, en þar er umræðu-
efnið vímuefnafíkn og 
afleiðingar hennar. 

Dagskráin hófst með málþingi 
og umræðum, en í dag fer fram 
aðalráðstefnan þar sem íslenskir  
og erlendir fræðimenn fara yfir 
málin, með sérstakri áherslu á 
amfetamín- og rítalínneyslu.  

Frummælandi á ráðstefnunni 
er Jag Khalsa frá rannsóknadeild 
bandarísku fíkniefnarannsóknar-
stofnunarinnar. Hann stýrir deild 
sem skoðar líkamlegar afleiðing-
ar fíkniefnaneyslu og hefur komið 
hingað til lands þrisvar sinnum 
áður. Í samtali við Fréttablaðið seg-
ist Khalsa heillaður af aðstöðunni 
og starfinu hjá SÁÁ og segir mikla 
möguleika felast í rannsókna-
samstarfi milli bandarískra heil-
brigðisyfirvalda og íslenskra aðila.

Heillaðist af starfsemi SÁÁ
„Forsaga okkar tengsla við Ísland 
er að fyrir um fimm árum hitti ég 
Þórarinn Tyrfingsson [yfirlækni 
SÁÁ] á ráðstefnu í Kaíró og hann 
bauð mér og yfirmanni mínum að 
koma í heimsókn til Íslands til að 
kynna okkur fyrir starfseminni. 
Þegar hann lýsti starfinu fyrir 
mér urðum við spenntir og ákváð-
um að slá til.“

Khalsa segist hafa heillast af 
aðstöðunni og starfsemi SÁÁ 
í heimsókn sinni og séð marga 
möguleika á samstarfi á sviði 
rannsókna. Hann hafi síðan 
snúið aftur hingað til lands með 
yfirmanni fíkniefnarannsókna-
stofnunarinnar, sem hafi einnig 
séð marga kosti við samstarf.

„Ástæðan fyrir því,“ segir 
Khalsa, „er að þetta er ein af 
fáum stofnunum í heiminum sem 
veita heildstæð meðferðarúrræði 
fyrir fíkla og alkóhólista og það á 

mjög árangursríkan hátt. Í Banda-
ríkjunum erum við með mjög fá 
meðferðarúrræði þar sem boðið 
er upp á heildstæða meðferð og 
sú staðreynd að íslenska þjóðin er 
mjög einsleit frá erfðafræðilegu 
sjónarmiði og að SÁÁ veitir góða 
þjónustu, gefur mikla möguleika 
á rannsóknum.“

Spennandi rannsókn
Khalsa segir að fyrrnefnd eins-
leitni þjóðarinnar sé kjörin fyrir 
rannsóknir þar sem svipuð arf-
gerð þátttakenda í rannsóknum 
lágmarki ónákvæmni í mælingum.

„Því ákváðum við að fjármagna  

eina rannsókn hér á landi. Rann-
sókn frá Svíþjóð hafði gefið til 
kynna að hægt væri að meðhöndla 
amfetamínfíkla með lyfi sem kall-
ast vivitrol, en hér á Íslandi feng-
um við tækifæri til að fá stærra 
úrtak til að sannreyna þær niður-
stöður.“

Khalsa segir rannsóknina hafa 
nú staðið yfir í eitt ár og niður-
staðna sé að vænta bráðlega.

 „Ég bíð niðurstöðunnar í ofvæni 
því að ef hún verður í samræmi við 
væntingar höfum við sýnt fram á 
að amfetamínfíkn megi meðhöndla 
með lyfjum. Það mun svo ryðja 
leiðina fyrir frekari rannsóknum 
hér á landi.“

Khalsa segir að nánara samstarf 
Bandaríkjanna og Íslands á vett-
vangi rannsókna á fíkniefnaneyslu 
geti komið báðum aðilum vel þar 
sem rannsóknarstarf á Íslandi geti 
nýst til að meðhöndla sjúklinga í 
Bandaríkjunum. 

Mikill opinber stuðningur í Banda-
ríkjunum
Öflugt samstarf er mi l l i 

meðferðar aðila og opinberra 
stofnana  vestanhafs, segir 
Khalsa og bætir því við að sú 
stofnun sem hann starfar fyrir, 
fíkniefnarannsóknastofnunin, 
velti rúmum milljarði Banda-
ríkjadala ár hvert og Heilbrigðis-
stofnun Bandaríkjanna í heild 
sinni velti um 33 milljörðum.

„Hið opinbera styður vel við 
meðferðarstofnanir í Bandaríkj-
unum, bæði í formi fjárveitinga 
og sérfræðiaðstoðar. Þannig að á 
hverju ári veitum við mjög háar 
upphæðir í rannsóknir á með-
ferðarúrræðum, forvörnum og 
lyfjaþróun.“

Virtir fræðimenn á ráðstefnu SÁÁ
Á ráðstefnu SÁÁ í dag er aðal-
umfjöllunarefnið hinar alvar-
legu afleiðingar neyslu á rítalíni 
og amfetamíni og eru fjöl margir 
virtir fræðimenn frá Banda-
ríkjunum komnir hingað til lands 
að frumkvæði Khalsa.

„Við erum hingað komnir til að 
ræða um nýjar hugmyndir í þess-
um efnum og ég hef fengið með 

mér fólk til þess að kynna fyrir 
þeim hin fjölmörgu svið sem 
hægt er að rannsaka hér á landi.“

Khalsa segir að ýmis sam-
bærileg vandamál, tengd fíkni-
efnaneyslu, séu hér á landi og í 
Bandaríkjunum. 

Kostnaður samfélagsins í 
Bandaríkjunum er til dæmis um 
635 milljarðar dala á ári.

Þar sé neyslumynstrið þó öðru-
vísi og til dæmis er mun meiri 
neysla á metamfetamíni þar en 
hér á landi.

„En við sjáum líka stóraukna 
misnotkun lyfseðilsskyldra 
lyfja eins og Oxycontin og fleiri 
sterkra verkjalyfja. Þar á ofan 
erum við með mikla neyslu 
marijúana sem er mest notaða 
ólöglega fíkniefnið.“

Bregðast verður fljótt við HIV-
vandamáli
Spurður út í umræðuna um mis-
notkun lyfseðilsskyldra lyfja hér 
á landi segir Khalsa að ljóst sé 
að um aðkallandi vandamál sé að 
ræða. 

Mikil aukning á neyslu á 
rítalíni og öðrum svokölluðum 
metýlfenidat-lyfjum, sem notuð 
eru gegn kvillum eins og ADHD, 
bendi til misnotkunar.

„Í Bandaríkjunum eru sannar-
lega dæmi um misnotkun á metýl-
fenidat-lyfjum en ekki í því hlut-
falli sem sést hér á Íslandi. Hér 
er líka komið upp nýtt og alvar-
legt  vandamál, sem er fjölg-
un HIV-sýkinga. Þegar ég kom 
hingað  fyrir um tveimur árum 
greindist aðeins eitt tilvik af HIV 
það árið en nú eru tíu ný tilfelli 
sem bendir til þess að meiri hátt-
ar vandamál sé að þróast. Við því 
verður að bregðast hratt og vel.“

Khalsa segir loks að ástæða 
þess að hann leggi leið sína til 
Íslands sé sú að hann vilji efla 
alþjóðlega rannsóknarsam-
vinnu til að leita nýrra lausna 
við vandamálum tengdum eitur-
lyfjafíkn. 

„Ef rannsóknin sem við erum 
að vinna að núna skilar tilætluð-
um árangri, sé ég fyrir mér mun 
fleiri slík verkefni hér á landi.“

Ísland ákjósanlegt til rannsókna
Vísindamaðurinn Jag 
Khalsa er yfirmaður á 
rannsóknadeild banda-
rísku fíkniefnarann-
sóknastofnunarinnar. 
Hann er staddur hér 
á landi vegna alþjóð-
legrar ráðstefnu á 
vegum SÁÁ og er mjög 
áhugasamur um aukið 
samstarf við Íslendinga, 
eins og Þorgils Jónsson 
komst að. 

STUNDAR RANNSÓKNIR Á MISNOTKUN FÍKNIEFNA Jag Khalsa segir að margt mæli með áframhaldandi rannsóknasamstarfi milli bandarískra og íslenskra fræðimanna á sviði 
fíkniefnamála.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í Bandaríkjunum eru sannarlega dæmi um misnotkun á 
metýlfenidat-lyfjum, en ekki í því hlutfalli sem sést hér á 
Íslandi.

Opnunartímar
Virka daga frá kl. 16-19
Laugardag og sunnudag kl 13-17
Ármúla 21

SÓFADAGAR
ÁRMÚLA 21

Verð frá 135.000 kr.
LOKADAGAR. 

Gæðasófar á frábæru verði!

LÝKUR UM HELGINA

Þórarinn Tyrfingsson yfirlæknir 
segir samstarfið við bandarísku 
stofnanirnar vera afar mikilvægt fyrir 
starfsemi SÁÁ.

„Fyrst og fremst er þetta ákveðin 
upphefð fyrir okkur þar sem sam-
starf við þessa aðila varpar á okkur 
jákvæðu ljósi. Annars er líka mikill 
ávinningur í þeirri reynslu sem fæst 
af rannsóknarstörfunum. Með þeim 
öðlast okkar starfsfólk ákveðna þekk-
ingu og þjálfun sem styrkir okkar 
starf og skilar sér í betri meðferð fyrir 
sjúklingana.“

Upphefð fyrir SÁÁ

Föstudagsviðtaliðföstudagur Jag Khalsa ræðir um samstarf um rannsóknir á fíkniefnaneyslu
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Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes

KRÆSINGAR & KOSTAKJÖR

Kræsingar og kostakjör

1.599kr/kg

áður 1.989 kr/kg

LAMBALÆRIS-
SNEIÐAR
BBQ

LAMBAPOTTRÉTTUR
FERSKUR

GRILLPYLSUR
10 STK

LAMBAFILE
MEÐ FITU

989kr/kg

áður 1.498 kr/kg

198kr/pk.

áður 309 kr/pk.

NAUTAHAKK
FERSKT 

ÍSFUGL
GRILLPYLSUR
220 G

295kr/pk.

áður 369 kr/pk.

EGGALDINN

277kr/kg77
áður 369 kr/kg 

2.998kr/kg

áður 3.498 kr/kg

1.698kr/kg

áður 1.998 kr/kg

 25%
afsláttur

 34%
afsláttur

 40%
afsláttur

 36%
afsláttur

198kr/kg

áður 345 kr/kg 

KÚRBÍTUR
GRÆNN

 43%
afsláttur

 43%
afsláttur

159kr/kg

áður 265 kr/kg

EPLEPEPLLI
RAUÐRRAAUUÐ

MAÍS
FORSOÐINN 2 STK

199kr/pk.

áður 349 kr/pk. 
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Tilboðin gilda  9. - 13. júní  
eða meðan birgðir endast

GÓÐ STEIK UM HVÍTASUNNUNA
GRILLHAMBORGARAR
10 X 90 G
FRYSTIVARA

KAFFI 
MALAÐ
400 G

1.198kr/kg

áður 1.498 kr/kg

LAMBASIRLOIN
SNEIÐAR
FERSKAR

LAMBALÆRI
KRYDDAÐ

399kr/pk.

áður 429 kr/pk.

CROISSANT
MEÐ SKINKU OG OSTI
BAKE OFF

99kr/stk.

áður 199 kr/stk. 

999kr/pk.

áður 1.298 kr/pk.

 25%
afsláttur  50%

afsláttur

 37%
afsláttur

 40%
afsláttur

 50%
afsláttur

2.129kr/kg

áður 3.549 kr/kg

NNAAAUTUTATAAPIPAPAARRSTSTTEIK
FFER

93kr/kg

áður 185 kr/kg

1.199kr/kg

áður 1.598 kr/kg

BÖKUNARKARTÖFLUR
Í LAUSU

1.396kr/kg

áður 2.198 kr/kg

LAMBAFRAMHRYGGJA-
SNEIÐAR
FERSKAR

HVÍTASUNNUDAGUR: 
LOKAÐ

ANNAR Í HVÍTASUNNU: 
OPIÐ FRÁ 12-18
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FRÁ DEGI TIL DAGS
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SKOÐUN
HALLDÓR

Hvítasunnan er hátíð heilags anda, 
sem er kærleiksönd, sannleiksandi, 

friðarband og einingarafl. Hildigerður frá 
Bingen (1098-1179) orðaði lofgjörð til heil-
ags anda fagurlega í sálmi sínum: Ó Guð, 
kraftsins iða, sem streymir 
yfir allt/ þú tengir allar þjóðir./ 
Vindar hefja sig til flugs, stein-
arnir safna vætu/ og jörðin 
svellur af lifandi grænsemd. 
Hvítasunna er hátíð kirkjunn-
ar og oft hefur það samfélag 
endurspeglað kraftsins iðu sem 
tengir það saman. Kirkja í sinni 
víðustu mynd er ekki stofnun 
og ekki hús, heldur hreyfiafl, 
knúið áfram af lifandi græn-
semd. Stundum hafa menn 
gleymt að án sannleika verður 
enginn friður og að án kærleik-
ans verður enginn eining. 

Í dag kynnir rannsóknar-
nefnd um viðbrögð og starfs-
hætti þjóðkirkjunnar vegna ásakana um 
kynferðisbrot fyrrverandi biskups niður-
stöðu sína. Tilfinning mín gagnvart því 
sem koma skal einkennist jafnt af stolti og 
skömm. Ég er stolt yfir því að sannleiks-
nefnd og sannleiksskýrsla hafi orðið að 

veruleika, að Kirkjuþing sem skipað er að 
meirihluta leikmönnum sem eru fulltrúar 
safnaðanna hafi tekið forystu í málinu og 
að þingið komi saman af þessu tilefni 14. 
júní. Ég er líka full af skömm yfir því að 

þörf hafi reynst á slíkri nefnd og 
skýrslu. Ég hef þær væntingar 
til þingsins að þar tali leikir og 
lærðir saman í anda og sann-
leika og í lifandi kirkju. Kirkju-
þing hefur ekki agavald innan 
hins þjóðkirkjulega ramma, en 
raddir þær sem koma frá söfnuð-
unum og hinnar vígðu þjónustu 
geta hljómað af festu og yfir-
vegun um þetta mál og þannig 
haft mikil áhrif. Atburðir og orð 
næstu viku fá úr því ráðið hvort 
verði ofaná, stolt yfir framförum 
eða skömm yfir mistökum. 

Hvítasunnan er hátíð helgrar 
andar, hátíð sannleiksandans. Á 
Íslandi í ár verður hún líka helgi 

sannleiksnefndarinnar, þar sem reynt 
verður að gera erfiðri sögu skil og þar 
sem hin veiku og smáu hafa rödd og mál 
til jafns við hin valdamiklu og vel tengdu. 
Öll eru þau kirkjan, og á þeim gæti öndin í 
sannleika byggt lifandi grænsemd. 

Sannleiksandi og sannleiksnefnd
Sannleiks-
skýrsla

Sigríður 
Guðmarsdóttir
sóknarprestur í 
Reykjavík

Tilfinning 
mín gagnvart 
því sem koma 
skal ein-
kennist jafnt 
af stolti og 
skömm.

GUSGUS – ARABIAN HORSE        

AUKATÓNLEIKAR 

NASA – LAU. 18. JÚNÍ KL.  24:00

- Miðasala hafin á midi.is

Tölurnar blekkja
Stundum liggja að baki fréttum for-
sendur sem setja þær í nýtt ljós. Það 
ríður því á að vera læs á samhengið. 
Í fyrradag sagði umhverfisráðuneytið 
frá glæsilegum árangri sem náðst 
hefði við að hefta utanvegaakstur. 
Vísbendingar væru um að hann hefði 
dregist saman um 15 til 30 prósent 
síðan sérstakt átak var 
sett í gang fyrir nokkrum 
árum. Ekki skal lítið gert 
úr því. Þó ber að hafa 
í huga að á einungis 
einu ári hefur dregið úr 
akstri almennt um 7 til 
11 prósent. Það hlýtur 
að skipta máli.

Duglegar boltabullur
Í gær hrósaði lögreglan síðan gestum 
á landsleik Íslendinga og Dana í 
Laugardalnum um helgina fyrir að 
hafa brugðist vel við tilmælum hennar 
um að leggja ekki ólöglega. Einungis 
hefðu sektarmiðar verið settir á sex 
ökutæki og því hefðu aðgerðir lög-
reglu borið augljósan árangur. Til þess 
ber hins vegar að líta að aðsókn á 
leikinn var afspyrnuslök. Stæðin 
hafa líklega bara að mestu dugað 
til – aldrei þessu vant.

Til hlés
Fjarvera var þema 
miðvikudagsins á 
Alþingi. Jóhanna 

Sigurðardóttir forsætisráðherra flutti 
til dæmis enga ræðu í eldhúsdags-
umræðum um kvöldið, ólíkt öllum 
öðrum flokksformönnum. Það gerði 
ekki heldur neinn annar ráðherra 
flokksins, ekki frekar en síðasta haust. 
Fyrr um daginn höfðu farið fram 
umræður um utanríkisstefnu Vinstri 
grænna og stuðning ríkisstjórnarinnar 

við hernaðinn í Líbíu. Þar hélt 
Steingrímur J. Sigfússon sig 
alfarið frá ræðupúltinu, eins 
og Ögmundur Jónasson. Allt 
hefur þetta fólk skoðanir á 
málunum sem til umræðu eru. 

Gott og gagnlegt væri að 
heyra þær sem oftast.  
 stigur@frettabladid.is

M
álareksturinn gegn Geir H. Haarde fyrrverandi for-
sætisráðherra fyrir landsdómi ber mörg einkenni 
pólitískra réttarhalda.

Það á við um hina upphaflegu ákvörðun Alþingis, 
að ákæra Geir einan en ekki aðra ráðherra sem rann-

sóknarnefnd Alþingis taldi hafa vanrækt skyldur sínar í aðdraganda 
bankahrunsins. Það var niðurstaðan af pólitískum hráskinnaleik 
hluta þingflokks Samfylkingarinnar, sem kaus að ákæra Geir en 
hlífa eigin flokksmönnum.

Sama á við um vinnubrögð meirihluta þingmannanefndarinnar, 
sem lagði til við Alþingi að fyrr-
verandi ráðherrar yrðu ákærðir. 
Nefndin framkvæmdi enga sjálf-
stæða rannsókn á málinu. Hún 
ræddi aldrei við hugsanlega sak-
borninga til að heyra þeirra hlið 
á málinu, sem þó telst sjálfsögð 
regla í réttarríki.

Saksóknari Alþingis gerði 
heldur ekki neina rannsókn á sakargiftunum og gaf því út ákæru 
sem er efnislega samhljóða ályktun Alþingis. Ákæruatriðin eru eftir 
því almennt orðuð og erfitt að festa hendur á þeim. Saksóknarinn 
ræddi heldur ekki við sakborninginn áður en ákæran var gefin út.

Augljós skortur Sigríðar Friðjónsdóttur saksóknara á sannfæringu 
fyrir málinu og að réttarhöldin leiði til sakfellingar er enn ein vís-
bendingin um að hér sé fyrst og fremst pólitískt mál á ferð. Af sama 
toga er ákvörðun saksóknarans um að opna sérstakan vef á kostnað 
skattgreiðenda til að útskýra sína hlið á málarekstrinum. Ef það 
væri venja ákæruvaldsins í stórum málum væri minna út á þessa 
almannatengslastarfsemi að setja, en það er bara alls ekki raunin.

Fleira bendir til að ýmissa grundvallarreglna réttarríkisins sé 
ekki gætt í málarekstrinum. Þar á meðal er breytingin á lögunum 
um Landsdóm, sem meirihluti Alþingis gerði eftir að ákveðið var að 
ákæra Geir, þannig að skipunartími dómaranna var framlengdur. 
Geir hefur réttilega sagt að slíkt fikt í regluverkinu myndi tæplega 
líðast í nokkru réttarríki.

Geir Haarde sagði á blaðamannafundi fyrr í vikunni að vel færi á 
því að Steingrímur J. Sigfússon, Atli Gíslason og Ögmundur Jónasson 
bæru ábyrgð á fyrstu pólitísku réttarhöldunum á Íslandi. Sumir hafa 
leitt að því getum að með þessu hafi hann vísað til þess að þessir 
þremenningar væru arftakar kommúnistahreyfingarinnar á Íslandi, 
sem á sínum tíma studdi pólitísk sýndarréttarhöld í Sovétríkjunum. 
Það er reyndar dálítið langsótt. 

Nærtækara er að horfa til þess hvað þeir Steingrímur, Atli og 
Ögmundur hafa haft af því miklar áhyggjur undanfarin ár að tækjum 
réttarkerfisins sé misbeitt í pólitískum tilgangi. Þeir hafa til dæmis 
haft allt á hornum sér yfir afskiptum lögreglu af skemmdarverkum 
virkjanaandstæðinga, sem þeir hafa talið pólitísk, áformum um for-
virkar rannsóknarheimildir lögreglu, sem þeir hafa talið að kynnu 
að beinast gegn pólitískum andstæðingum stjórnvalda, og þar fram 
eftir götunum.

Nú stefnir hins vegar allt í að þessir yfirlýstu stuðningsmenn 
mannréttinda standi að því að þverbrjóta ýmsar reglur réttarríkisins 
til að koma höggi á einn mann, sem draga á til ábyrgðar fyrir heilt 
stjórnkerfi sem ekki réði við hlutverk sitt. Hætt er við að dómur 
sögunnar um þá verði ekki sá sem þeir hefðu kosið.

Málareksturinn fyrir landsdómi er pólitískur.

Hvern dæmir sagan?
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Það ríkir einstök og merkileg 
aðskilnaðarstefna í ferðamál-

um á Íslandi. Innfæddir keyra allt 
sjálfir, tjalda og gista í bústöðum.

Útlendingarnir eru keyrðir og 
látnir gista á hótelum. Það þykir 
sérstakt markmið að bjóða hinum 
erlendu gestum sem dýrasta gist-
ingu en hinum innlendu sem ódýr-
astan valkost við hana.

Einn slíkur valkostur er sum-
arbústaðurinn. Bústaðir fjarri 
þéttbýli geta auðvitað verið hið 
yndislegasta fyrirbæri, en stund-
um má velta því fyrir sér hvort 
þeir geri mannlífi á landinu endi-
lega mikið gagn.

Um það má efast.
Margur borgarbúinn sem fer 

í sumarbústað er auðvitað ekki 
að „fara út á land”, ekkert frekar 
en sá sem millilendir Kastrup 
getur með góðri samvisku sagst 
hafa „kíkt aðeins til Danmerk-
ur“. Borgarbúinn kaupir mat-
inn sinn að stórum hluta áður en 
hann leggur af stað, hugsanlega 
kannski í einhverri keðju í Borg-
arnesi eða á Selfossi, hann tekur 
með sér hálfa búslóðina í skottinu, 
drekkur síðan bjórinn sinn í nýju 
umhverfi og eldar sama matinn 
og venjulega, en þó kannski á ann-
arri pönnu en hann á að venjast.

Borgarbúinn fer svo heim eftir 
tvo til þrjá daga, treður rusl-
inu sínu í gljáandi svarta poka 
og síðan skilar hann pokunum í 
bláan gám við afleggjarann. Það 

er nú oft það mesta sem innlend-
ir gestir skilja eftir sig á ferða-
lögum. Rusl í svörtum pokum. Og 
kannski einhverja smápeninga 
fyrir bensíni og hamborgurum í 
vegasjoppu við hringveginn.

Ímyndum okkur nú að hluti 
þessara þúsunda gesta sem til 
dæmis gista í uppsveitum Árnes-
sýslu myndi gista á Selfossi, 
Flúðum, Reykholti eða að Laugar-
vatni. Þessir bæir yrðu þá menn-
ingarbæir með iðandi mannlífi, 
fjölbreyttum veitingastöðum, 
tónleikum og daglegum lista-
viðburðum. En fjarlægðin gerir 
mönnum erfitt fyrir. Veitinga-
staður þarf viðskiptavini, helst í 
göngu- eða leigubílafjarlægð því 
annars þurfa viðskiptavinirnir 
að sleppa að drekka áfengi, sem 
er vont fyrir staðinn og leiðinlegt 
fyrir þá. Eða að þeir keyri fullir 
heim sem er leiðinlegt og vont 
fyrir alla.

Erfitt er að stunda metnaðar-
fulla matargerð án fólks sem 
getur notið hennar. Fyrir vikið er 
hamborgarinn með frönskunum 
langalgengasti maturinn á land-
inu. Hamborgarinn er minnsti 
samnefnari matarsmekks allra 
vegfarenda. Hann er fljótgerður, 
allir sumarstarfsmenn kunna að 
gera hann og allir aðrir kunna 
að borða hann. Hann hentar fínt 
í hálftímastopp á bensínstöð, 
en það er í mörgum tilfellum 
því miður sá hámarkstími sem 
borgarbúinn eyðir utan bíls eða 
bústaðar.

Á Íslandi eru um tólf þúsund 
sumarbústaðir. Það gerir einn 
bústað á hverja 26 íbúa. Það er 
auðvitað slatti. En til samanburð-
ar eru hlutfallslega tvöfalt fleiri 
slík „önnur heimili“ á hinum 
Norðurlöndunum. Möguleiki til 

vaxtar er því umtalsverður. En 
án þess að maður hafi neitt um 
það að segja þá velti ég því fyrir 
mér hvort aukningin gæti ekki 
komið í auknum mæli í orlofs-
íbúðum sem byggðar eru inni á 
núverandi þéttbýlisstöðum, eða 
mjög nálægt þeim, frekar en í 
sérstökum sumarbústaðahverfum 
utan þeirra.

Maður saknar þess stundum að 
ferðast ekki meira um Ísland eins 
og best er að ferðast um útlönd: 
með föt til skiptanna, tann-
bursta og kreditkort. Helst í rútu 
eða flugvél. Án þess að þurfa að 
burðast með rúmföt og nokk-
urra daga birgðir af mat. Og auð-
vitað er það manni ekki bannað. 
En rödd buddunnar er hávær og 
standi einhverjum til dæmis til 
boða gisting á vegum stéttar-
félags sem oft er hagstæðari en 
húsaleiga á eigin íbúð, þá þykir 
það óneitanlega bruðl að splæsa 
í tuttugu þúsund króna hótelnótt. 
Menn troða því sænginni, kodd-
anum og fimm bónuspokum í 
skottið og bruna massasáttir upp 
í Miðhúsaskóg.

Það er tvöföld ferðamálastefna 
á Íslandi. Útlendingarnir eiga að 
gista á hótelum, borða mat á veit-
ingastöðum og sofa í uppábúnu. 
Við, hinir innfæddu, eigum helst 
að þjónusta okkur sjálf. Þessi 
aðskilnaðarhyggja er ekki góð 
fyrir neinn. Það myndi styrkja 
allan infrastrúktur túrismans 
og efla rekstrargrundvöllinn ef 
Íslendingar nýttu sér ferðaþjón-
ustuna betur. Ef við viljum fleiri 
hótel, tíðari flug- og rútuferð-
ir, metnaðarfyllri veitingastaði 
og fleiri tónlistarhátíðir um allt 
land, þá þurfum við að fækka 
ferðamálastefnum: Úr tveimur í 
eina.

Sumarbústaðagettó

Bændasamtökin og landbúnað-
arráðherra vilja stöðva við-

ræður um aðild Íslands að Evrópu-
sambandinu. Þess vegna krefjast 
þau þess að tollar verði áfram lagð-
ir á evrópskar landbúnaðarvörur 
eða innflutningur bannaður – þvert 
gegn samþykkt Alþingis um aðild-
arumsóknina og einnig þvert gegn 
meginreglum ESB.

Utanríkisráðherra hefur brugð-
ist til andsvara. Hann bendir á að 
það geti komið út á eitt fyrir bænd-
ur þegar vöruverð til neytenda 
lækkar en ríkisstyrkir ásamt Evr-
ópustyrkjum til bænda hækki þá 
verulega á móti. Varla talar utan-
ríkisráðherra svo skýrt nema fyrir 
liggi sterkar líkur eða fullvissa um 
slíkan samningsárangur. 

Þetta eitt eru stórtíðindi. Bænda-
samtökin hljóta að óska eftir nán-
ari upplýsingum um þetta, og þ. 
á m. hvort þetta verður sérstakt 
samningsákvæði eða hluti af svo-
nefndum Norðurslóðastuðningi.

En Bændasamtökin hljóta einn-
ig að leggja áherslu á fleiri atriði 
í viðræðunum um aðild Íslands að 
ESB. Meðal slíkra áherslumála 
hljóta að vera þessi: 
1 Vernd gegn dýrasjúkdómum, 

en Íslendingar hafa hörmulega 
reynslu af þeim. 

2 Vernd fyrir íslenskum búfjár-
stofnum, en Íslendingar rækta 
sérstök kyn nautgripa, hrossa, 

sauðfjár, geita, hunda og 
hænsna.

3 Ákvæði sambærileg á við þau 
sem gilda nú innan ESB um land-
búnað á Azoreyjum, Madeira og 
Kanaríeyjum, og um atvinnu-
rekstur, fasteignir og jarðeignir 
á Möltu og Álandseyjum. 
Evrópusambandið er mjög metn-

aðarfullt varðandi varnir gegn 
dýrasjúkdómum. ESB er einnig 
mjög áhugasamt og metnaðarfullt 
varðandi vernd og öryggi fyrir 
fjölbreytni í lífríki. Landbúnaður 
á Azoreyjum, Madeira og Kanarí-
eyjum nýtur sjálfræðis og sér-
stöðu samkvæmt 349. gr. aðalsátt-
mála ESB. Reglur ESB banna kaup 
á lóðum, jörðum, húsum eða öðrum 
eignum á Möltu og Álandseyjum 
nema kaupandi hafi lögheimili og 
reglulega búsetu á staðnum.

Þegar þessi atriði koma til skoð-
unar á vettvangi ESB er ekki talað 
um árekstur við fjórfrelsið, heldur 
er því vikið til hliðar vegna þess-
ara forgangsákvæða. Framkvæmd 
slíkra forgangsákvæða skiptir 
miklu hér á landi. Ljóst er t.d. að 
íslenskir búfjárstofnar verða því 
aðeins verndaðir að bændur hafi 
rekstrarlegar forsendur til að nýta 
þá. Án slíkra ákvæða verður einn-
ig ókleift að verjast uppkaupum á 
hlunnindajörðum.  

Bændasamtökin eiga nú fágætt 
– líklega einstætt – tækifæri til að 
hafa veruleg áhrif á samningsferlið 
um aðildarumsókn Íslands að Evr-
ópusambandinu. Þau geta tryggt 
mikilvæga hagsmuni íslenskra 
bænda á grundvelli ýmissa gild-
andi reglna ESB. Því verður varla 
trúað að Bændasamtökin vilji láta 
þetta undir höfuð leggjast.

Einstakt tækifæri 
Bændasamtakanna

Aðild að ESB

Jón 
Sigurðsson
lektor við Háskólann í 
Reykjavík

FERÐ ELDRI
FÉLAGA 

SPENNU-
GOLF

Hin árlega ferð Rafiðnaðarsambands Íslands árið

2011 fyrir eldri félaga sambandsins verður farin

þann 29. júní. kl. 13 frá Stórhöfða 27, 

Grafarvogsmegin.

Að þessu sinni verður farið í Árbæjarsafn og safnið

skoðað og svo verður haldið í nýjan sal Rafiðnaðar-

skólans að Stórhöfða 27 þar sem kaffiveitingar

bíða þátttakenda.

Nánari upplýsingar og skráning hjá Svövu í síma

580-5226 eða með rafpósti á svava@rafis.is.  

Spennugolfi 2011 verður haldið þann 24. júní á

Strandarvelli á Hellu. Þátttökugjald er kr. 5.000.-

Innifalið í gjaldinu er golf, matur og rúta.

Rúta fer frá Stórhöfða 31, stundvíslega kl. 10:00.

Áætlað er að hefja leik kl. 12:00.

Þátttakendur vinsamlega skráið:

Nafn, kennitölu, GSM, grunnforgjöf og hvort komið

verði með rútunni.

Sendið á: stefan@rafis.is eða í síma 580-5253

Nánari upplýsingar á www.rafis.is/golfrsi/

RAFIÐANAÐARSAMBAND ÍSLANDS

Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Í DAG
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Það var athyglisvert að fylgjast 
í návígi með umræðum í Nor-

egi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 
um aðild að Evrópusambandinu 
(ESB), sem fram fór 28. nóvember 
1994. Formaður norska Miðflokks-
ins, Senterpartiet, Anne Enger 
Lahnstein var í fararbroddi and-
stæðinga aðildar. Miðflokknum 
svipar um sumt til íslenska Fram-
sóknarflokksins, enda þótt ekki sé 
vitað til að sá flokkur eigi sér nokk-
ur pólitísk alsystkin í veröldinni. 

Umræðan í Noregi var mjög á 
nótum tilfinninga og þjóðernis, 
fremur en rætt væri um beina kosti 
og ókosti aðildar. Formaður Mið-
flokksins nefndi ævinlega þrennt 
á fyrstu hálfu mínútunni eða svo 
í sjónvarps- og útvarpsviðtölum. 
Hún talaði um sjálfsákvörðunar-
rétt (selvråderett), fullveldi (suvæ-
renitet) og sambandið (Union en). Í 
hugum margra Norðmanna vekur 
orðið ,,unionen“ sem notað var um 
konungssamband Noregs og Sví-
þjóðar fram til 1905 upp afar nei-
kvæðar tilfinningar. En þá lá við 
að borgarastyrjöld brytist út milli 
landanna áður en Norðmenn hlutu 
fullt og endanlegt sjálfstæði 1905. 
Þessa plötu spilaði formaður Mið-
flokksins dag eftir dag og átti 
áreiðanlega ríkan þátt í því að í 
atkvæðagreiðslunni sögðu 52,2% 
nei en 47,8% já. Umræðan risti í 
rauninni aldrei mjög djúpt, þegar 
slagorð af þessu tagi réðu ferðinni.

Hér á landi er mikilvægt að 
umræðan um væntanleg samnings-
drög um aðild Íslands að þessum 
samtökum Evrópuþjóðanna verði 
hófstillt, menn haldi sig við rök, 
forðist róg og beiti ekki innantóm-
um slagorðum. Tali til dæmis ekki 
um hugtakið fullveldi eins og enn 
sé árið 1918, en ekki 2011. Umræð-
an verður að taka mið af veröld 
sem er, ekki veröld sem var og hún 
má ekki byggjast á innihaldslaus-
um upphrópunum.

Það veldur áhyggjum í hvaða 
farveg andstæðingar ESB aðild-
ar eru að beina umræðunni. Þeir 

sækja sér í vaxandi mæli slagorð 
til Hitlers tímans og nasista. Það 
hlýtur að vera merki um rökþrot og 
að menn eru ekki vandir að með-
ulum. Þetta er slæmt, að ekki sé 
meira sagt.

Skulu nú nefnd nokkur nýleg 
dæmi þessu til staðfestingar.

Á vefsíðu Heimssýnar, málgagns 
ESB andstæðinga var sagt: ,, Deil-
an um Icesave dregur fram að á 
bakvið hannaðan pólitískan veru-
leika eru grjótharðir hagsmun-
ir Evrópuríkja, sem munu bryðja 
íslenska hagsmuni mélinu smærra 
ef helför Jóhönnustjórnarinnar 
með lýðveldið til Brussel verður 

ekki stöðvuð í tíma.“ Öll þekkjum 
við merkingu orðsins helför, sem 
notað var um útrýmingarherferð 
Hitlers og félaga gegn gyðingum. 
Er þetta sæmandi orðanotkun?

Styrmir Gunnarsson fyrrum rit-
stjóri, einn harðasti andstæðing-
ur ESB aðildar hér á landi, leit-
aði nýlega fanga í orðaforða þýska 
hersins er hann sagði: „Hin ástæð-
an fyrir þögn aðildarsinna er sú, 
að þeir eru bersýnilega sáttir við 
að Evrópusambandið sjái um þessa 
baráttu fyrir þá, ESB sjálft og 
bandamenn þess í íslenzka utan-
ríkisráðuneytinu. Þeir treysta á 
það að ,,skriðdrekar“ ESB í Brussel 
ryðjist yfir allt án nokkurrar mót-
spyrnu og leggi Ísland undir sig á 
skömmum tíma. Þeir sjá fyrir sér 
eins konar ,,blitzkrieg“ af hálfu 
ESB á Íslandi.

Þá er rétt að rifja upp, að þótt 
stundum hafi stundarsigrar unn-
izt með þeim hætti hafa þeir hinir 
sömu tapað að lokum.“ 

Þeir sem eru eldri en tvævet-
ur í pólitík muna hvernig vopnin 
snerust í höndum Morgunblaðsins 
fyrir vetrarkosningarnar sem svo 
voru kallaðar 1979, þegar blaðið 
birti með stríðsletri að nú ætti að 
hefja leiftursókn gegn verðbólgu. 
Andstæðingar blaðsins og flokks-
ins kölluðu þetta leiftursókn gegn 
lífskjörunum og þar með var slag-
orðið dautt. 

Ögmundur Jónasson, innanrík-
isráðherra og harður andstæðing-
ur aðildar Íslands að ESB, talar í 
grein í Morgunblaðinu 6. ágúst um 
,,lífsrými“. Hann vitnar í grein 
eftir talsmann ESB og segir að þar 
vanti bara kröfuna um „lífsrými“ 
(Lebensraum). Ögmundur segir 
herskáa Evrópusinna líta hýru 
auga til Festung Island. Lebens-
raum og Festung Norwegen (sem 
Þjóðverjar notuðu óspart eftir her-
nám Noregs) eru kunn hugtök úr 
orðabúri nasista á Hitlerstímanum. 
Um hvað er ráðherrann að dylgja? 
Hugtökum á borð við „blitzkrieg“, 
lífsrými og helför er ofaukið í 

umræðunni og ekki þeim til sóma 
sem þau nota. 

Þeir sem svona tala og svona 
skrifa eru í raun að segja skil-
ið við umræðuna eða „skrifa sig 
út úr umræðunni“ eins og Björn 
Bjarnason sagði svo prýðilega 
af skyldu tilefni í Silfri Egils 3. 
febrúar 2008. Þar sagði Björn orð-
rétt: „… Sigurður Líndal skrifaði 
þannig um þetta að hann skrifaði 
sig út úr umræðunni með því að 
fara að líkja gjörðum Árna Mathie-
sens við nasisma. Það var verið að 
víkja þingmanni á Evrópuþinginu, 
Daniel Hannan, úr EPP eða hægri 
flokknum, þingflokknum á Evrópu-
þinginu, af því að hann í þingræðu 
fór að vísa til þess að þingflokks-
forsetinn væri að beita einhverjum 
nasískum aðferðum. Af því að það 
er nefnilega staðreynd að þegar 
menn fara út í þann forarpytt að 
líkja andstæðingum sínum við nas-
ista þá eru þeir komnir út af borð-
inu, þá er þeim vikið úr þingflokk-
um og þá er eiginlega ekki hægt 
að ræða sjónarmið þeirra leng-
ur. Þetta gerði Sigurður Líndal í 
Fréttablaðinu.“ 

Sá sem þessar línur skrifar gerir 
þessi orð Björns Bjarnasonar að 
sínum og biður andstæðinga ESB 
aðildar þess lengstra orða að hlífa 
þjóðinni við þessum nasistalíking-
um. Þeir eiga að nota rök, en ekki 
róg og dylgjur. 

Það veldur áhyggjum í hvaða farveg 
andstæðingar ESB aðildar eru að beina 
umræðunni.

Ég legg alltaf við hlustir þegar 
varað er við bannáráttunni, 

enda tel ég að helst allt sem ekki 
skaðar aðra eigi að vera leyfilegt. 
Þess vegna las ég af athygli grein 
Guðmundar Andra Thorssonar í 
Fréttablaðinu um boð og bönn – og 
áfengisauglýsingar. Ég hef jafn-
framt lesið margar greinar hans um 
ágæti Evrópusambandsins, en þar 
er ég honum sjaldnast sammála.

Ein megin ástæðan fyrir and-
stöðu minni við inngöngu Íslend-
inga í Evrópusambandið er einmitt 
sú, að ég vil ekki stíga inn í það 
miðstýrða reglugerðarvirki frek-
ar en við þegar höfum 
gert með aðild að EES og 
þeim boðum og bönnum 
sem því samkomulagi 
fylgja. Þykir mér nóg um 
vistina þar.

Virðum lýðræðislega 
niðurstöðu
Við sem hér búum mynd-
um eflaust af fúsum og 
frjálsum vilja gera sumt 
af því sem ESB fyrir-
skipar. En við viljum 
ráða okkar örlögum sjálf 
eins og framast er kost-
ur; gera upp málin í nær-
umhverfinu og komast 
þar að lýðræðislegri nið-
urstöðu. Einmitt þarna 
liggur veikleiki Evrópu-
sambandsins. Það er 
stórt og miðstýrt og setur 
strangar ófrávíkjanlegar 
reglur um flest sem snýr 
að markaðsmálum. Þegar lýðræðis-
legur vilji stangast á við þessi lög-
mál verður hann að víkja. Um þetta 
höfum við ótal dæmi.

Allt þetta hef ég margoft rætt og 
meðal annars átt orðastað við Guð-
mund Andra á síðum þessa blaðs 
þar sem ég hef vakið sérstaka 
athygli á afstöðu minni til miðstýr-
ingar og valdboðs annars vegar og 
lýðræðis hins vegar. Nú bregður 
svo við að undirritaður, sem taldi 
sig andstæðing bannstefnunnar, 
er sagður vera sjálfur merkisberi 
hennar. Hann er semsagt „bann-
maður“ og bannfærður sem slík-
ur: „Ögmundur er bannmaður … 
kannski að hann sé að hugsa um 
að banna aftur bjórinn? Kannski 
að stjórnin sé að gæla við þær hug-
myndir að láta læknana skrifa út 
lyfseðla fyrir áfengi?“

Guðmundur Andri og fordómarnir
Þetta er óneitanlega sérstök nálg-
un í rökræðu en vissulega í ætt við 
þá tilhneigingu að alhæfa um skoð-
anir fólks í fordæmingaskyni, en 
sú tilhneiging hefur ekki síst verið 
ríkjandi í umræðu um Evrópumál. 
Þannig verða til ákveðnar form-

úleringar í texta. Fyrst er heimur-
inn smættaður niður í Íslendinga 
annars vegar og Útlendinga hins 
vegar. Síðan er farið að lýsa pers-
ónueinkennum Íslendinga, stundum 
uppnefnd þjóðarsálfræði. Útlend-
ingum er þá lýst sem þjóðflokki 
sem er ólíkur Íslendingum. Þannig 
eiga Kínverjar, Indverjar, Banda-
ríkjamenn og allir hinir Útlend-
ingarnir það sameiginlegt að vera 
ólíkir Íslendingum. Þó telja ýmsir 
að hjörtum mannanna svipi saman 
í Súdan og Grímsnesinu. En auð-
vitað er þetta ósköp þægileg form-
úla. Hún er að vísu eins forheimsk-
andi og flestar skilgreiningar sem 
byggja á einnar breytu jöfnum. En 
fyrir þá sem byggja alla sína texta 
á því að velta fyrir sér hvort ekki sé 
best að haska sér í ESB, þá er eigin-
lega ekki pláss fyrir blæbrigði. Ekki 
frekar en tölvan sem les bara einn 
eða núll, já eða nei, svart eða hvítt.

Það sem Guðmund-
ur Andri hefur umfram 
flesta þjóðarsálfræð-
inga er að geta yfirfært 
almenna fordóma sína 
yfir á fleiri en eitt svið. 
Í samræmi við það verð 
ég auðveldlega afgreidd-
ur sem bannmaður. Guð-
mundur Andri er þá 
væntanlega ekki-bann-
maður. Ísland er bann-
land og Útlönd eru ekki-
bannlönd.

Keyptum áróðri 
settar skorður
Í þágu stílbragðs og 
áróðurs snýr Guðmund-
ur Andri út úr frum-
varpi, sem gengur út á 
að styrkja löggjöf um 
bann við áfengisauglýs-
ingum, með því að flétta 
það saman við allt ann-

ars konar þingsályktunartillögu 
um herta baráttu gegn reykingum.

Það gerir mig að bannmanni 
að vilja ekki að áfengissalar geti 
keypt pláss í fjölmiðlum til að hafa 
í frammi áróður fyrir áfengi. Þetta 
er ekki nýtt viðhorf. Áfengisaug-
lýsingar hafa aldrei verið leyfðar 
á Íslandi. Auglýsendur hafa hins 
vegar getað skriðið í gegnum göt í 
lögunum og þannig virt anda þeirra 
að vettugi. Búnar hafa verið til létt-
ölstegundir gagngert til að auglýsa 
áfenga framleiðslu. Þetta sýnir ekki 
ábyrgð í verki. Það er ekki fyrr en 
nú, að hillir undir að tekið verði á 
lögbrotum þeirra, að framleiðend-
ur og auglýsendur tala um mikil-
vægi samkomulags. Foreldrasam-
tök gegn áfengisauglýsingum eru 
á sama máli og ég. Þau telja áfeng-
issala ganga á frelsi sitt og barna 
sinna.

Frelsi eins getur þannig verið 
ofríki gagnvart öðrum. Þannig er 
heimurinn. Ekki svarthvítur eins og 
skilja mætti af skrifum Guðmund-
ar Andra Thorssonar. En ég veit 
að hugsun hans getur náð lengra, 
þótt svo hafi ekki verið í þessum 
skrifum.

Um bönn 
og bannfæringu

Rök en ekki róg og dylgjur
ESB-aðild

Eiður Svanberg 
Guðnason
fyrrverandi sendiherra

Boð og bönn

Ögmundur 
Jónasson
innanríkisráðherra

 Nú bregður 
svo við að 
undirritaður, 
sem taldi sig 
andstæðing 
bann-
stefnunnar, 
er sagður 
vera sjálfur 
merkisberi 
hennar.

ÚR ERLENDUM LEIÐURUM

Þrýsta þarf á konungdæmið í Sádi-Arabíu
Sádi-arabískar konur eru ekki bara án kosningaréttar. Þeim er einnig 
bannað að aka bíl og vera á ferð utanhúss án karlkyns fylgdarmanns. 
Akstursbannið virðist æ fáránlegra í samfélagi þar sem aukinn fjöldi kvenna 
menntar sig og starfar utan heimilis. Þess vegna gera sádi-arabískar konur 
uppreisn með því að taka sjálfar sig upp á myndband þegar þær aka bíl.

Myndskeiðin setja þær síðan á netið.
Það er augljóst að breytingin – ef einhver verður – kemur að neðan. 

hbl.fi /opinion/ledare
Úr leiðara Huvfudsstadsbladet

Látið dómstólana tala
Hvað er verst? Að vera nauðgað heima hjá sér af fyrrverandi eiginmanni, af 
manneskju sem maður hefur drukkið með á bar eða af algjörlega ókunn-
ugum manni á dimmum stíg? 

Það er ekki hægt að svara þessari spurningu en stjórnmálamennirnir í 
Christiansborg hafa sent bæði gerendum og fórnarlömbum þau skilaboð 
að það sé alvarlegri glæpur að nauðga ókunnugri manneskju, heldur en 
þeirri sem maður þekkir meira eða minna.
www.kristeligt-dagblad.dk
Úr leiðara Kristeligt Dagblad

Stilling hf. | Sími 520 8000
www.stilling.is | stilling@stilling.is
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Gildir til 13. júní.

Bolur
st. S-XXL
vnr. 741573

2.449kr

Verð áður 3.499kr

Buxur
st. S-XXL
vnr. 733782

4.199kr

Verð áður 5.999kr

FATASPRENGJA

30% AFSLÁTTUR
af vinsælum vörum 

frá föstudegi til mánudags

Bolur
st. 128-176 

vnr. 836811

2.099kr

Verð áður 2.999kr

Peysa
st. 128-176
vnr. 838811

2.799kr

Verð áður 3.999kr

Buxur
st. 128-176
vnr. 838539

2.799kr

Verð áður 3.999kr

Póló bolur
st. M-2XL

vnr. 832920

2.799kr

Verð áður 3.999kr

Armbandsúr

1.049kr

Verð áður 1.499kr

Armbandsúr

1.049kr

Verð áður 1.499kr

Armbandsúr

1.049kr

Verð áður 1.499kr

Póló bolur
st. S-XL
vnr. 798886

1.399kr

Verð áður 1.999kr

Gallabuxur
st. 27-40

vnr. 773249

6.998kr

Verð áður 9.999kr

Bolur
st. S-2XL

vnr. 658241

1.749kr

Verð áður 2.499kr

Klútur
vnr. 836813

1.749kr

Verð áður 2.499kr

Buxur
st. S-5XL

vnr. 827815

5.599kr

Verð áður 7.999kr

Hlýrabolur
st. S-XXL

vnr. 720260

1.609kr

Verð áður 2.299kr

Íþrótta- 
buxur
st. S-2XL
vnr. 822595

2.099kr

Verð áður 2.999kr

Ermalaus bolur
st. S-XXL
vnr. 759012

2.449kr

Verð áður 3.499kr
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

timamot@frettabladid.is

„Árið í ár er sannkallað afmælisár 
Hvítasunnuhreyfingarinnar,“ segir 
Vörður Leví Traustason, forstöðu-
maður Hvítasunnusafnaðarins Fíla-
delfíu í Reykjavík, en 75 ár eru frá 
stofnun hans um þessar mundir. Þá 
eru 85 ár frá stofnun Hvítasunnu-
safnaðarins í Vestmannaeyjum og 90 
ár frá því að Hvítasunnuhreyfingin 
barst fyrst hingað til lands.

„Þann 17. júní verður því haldið mót 
í Vestmannaeyjum í tilefni afmælis 
safnaðarins þar og um verslunar-
mannahelgina höldum við upp á að 
90 ár eru síðan Hvítasunnuhreyfing-
in barst hingað,“ segir Vörður. Und-
anfarnar helgar hafa einnig staðið 
yfir hátíðahöld hjá Fíladelfíu í tilefni 
afmælisins og er lokahnykkurinn nú 
um hvítasunnuhelgina.

„Hinn eiginlegi afmælisdagur 
okkar var 18. maí og við höfum hald-
ið upp á hann með skrúðgöngu og tón-
leikum á Klambratúni og sögugöngu 
um miðborgina. Nú um helgina fáum 
við til okkar predikarann Denn-
is Greenidge frá London. Hann er 
nauðalíkur gamanleikaranum Eddie 
Murphy, bæði í töktum og útliti og 
honum oft ruglað saman við hann,“ 
segir Vörður hlæjandi. Greenidge 
mun predika í kvöld og annað kvöld 
klukkan 20 og á sunnudaginn klukkan 
11 í sal safnaðarins við Hátún 2. 

„Allar okkar samkomur eru opnar 
og allir hjartanlega velkomnir,“ segir 
Vörður en afmælisdagskráin endar 
með útvarpsguðsþjónustu á mánudag. 
„Þetta er búið að vera mjög gaman og 
hefur þjappað söfnuðinum saman.“

Saga Hvítasunnusafnaðarins í 
Reykjavík hefst í Varðarhúsinu svo-
kallaða á horni Kalkofnsvegar og 
Lækjargötu en hann var stofnaður 
upp úr samkomu sem T. B. Barratts 
hélt í Iðnó árið 1936. Fyrsta húsið sem 
söfnuðurinn eignaðist var á Hverfis-

götu 44 en þar var kaffistofa Sam-
hjálpar lengi til húsa. Nú er söfnuð-
urinn í Hátúni 2 og hefur vaxið ár frá 
ári.

„Venjuleg samkomusókn er um 250 
til 350 manns á hverjum sunnudegi, 
söfnuðurinn er virkur og starfið geng-
ur vel,“ segir Vörður.  „Öflugt tónlist-
arlíf hefur einkennt kirkjuna okkar 
en á 75 árum höfum við haft tvo tón-
listarstjóra, Árna Arinbjarnarson og 
Óskar Einarsson. Árni kom kirkjunni 

á blað með stofnun Fíladelfíu kórsins. 
Á hverjum jólum heldur kórinn tón-
leika þar sem allur ágóði rennur til 
góðgerðamála. Fíladelfía stofnaði 
meðal annars Samhjálp, elsta með-
ferðarheimili á landinu, árið 1973,“ 
segir Vörður.

Hann hvetur alla til að líta við á 
samkomunum um helgina en einnig 
má fylgjast með samkomum gegnum 
vefinn www.filadelfia.is. 

 heida@frettabladid.is

HVÍTASUNNUSÖFNUÐURINN FÍLADELFÍA:  FAGNAR 75 ÁRA AFMÆLI

Þjappar söfnuðinum saman

SANNKALLAÐ AFMÆLISÁR Vörður Leví Traustason, forstöðumaður Hvítasunnukirkjunnar í 
Reykjavík, en söfnuðurinn heldur upp á 75 ára starfsafmæli um þessar mundir. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GERÐUR KRISTNÝ GUÐJÓNSDÓTTIR SKÁLD  er 41 árs í dag.

„Konur hafa sjálfar þurft að hafa fyrir því að öðlast það 
sem þeim ber.“

41

Okkar ástkæri

Sigurður Heiðar Jónsson 

lést þriðjudaginn 7. júní á Sjúkrahúsinu á Akureyri. 
Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju fimmtudaginn 
16. júní kl. 13.30. 

Ingibjörg Linda Sigurðardóttir   Stefán Alfreðsson
Einar Sigurðsson   Þóra Soffía Gylfadóttir
Arna Ýrr Sigurðardóttir   Elvar Árni Lund
Bjarni Heiðar Sigurðsson  Malin Waldefeldt
Baldur Heiðar Sigurðsson
Bárður Heiðar Sigurðsson
Börkur Heiðar Sigurðsson  Eva Einarsdóttir

Hjartkær eiginmaður minn,

Þorsteinn Sigurðsson
Hjaltastaðahvammi, 
Akrahreppi, Skagafirði, 

lést á dvalarheimili aldraðra Heilbrigðisstofnuninni 
Sauðárkróki miðvikudaginn 1. júní síðastliðinn.
Útförin fer fram frá Flugumýrarkirkju, annan í 
hvítasunnu, mánudaginn 13. júní kl. 14.00. 

Sigríður Márusdóttir 

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

Sigurjón Hólm 
Sigurðsson
Bylgjubyggð 27, Ólafsfirði,

áður bóndi að Vermundarstöðum í Ólafsfirði,
lést sunnudaginn 5. júní. Útförin fer fram frá 
Ólafsfjarðarkirkju, laugardaginn 11. júní kl. 11.00.

Hulda Kristjánsdóttir
Skjöldur Gunnarsson
Kristín Emma Cordova              Sigursveinn Jónsson
Rebekka Cordova                        Jakob Ásmundsson

afa- og langafabörn

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

Loftur Magnússon
síðast til heimilis að Kópavogsbraut 
1a, Kópavogi,

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð í Kópavogi 
mánudaginn 6. júní. Útför hans verður gerð frá 
Kópavogskirkju þriðjudaginn 14. júní nk. kl. 15.00.

Aðalheiður Steina Scheving
Guðjón Scheving Tryggvason Sigrún Stefánsdóttir
Jón Loftsson  Jóhanna Björgvinsdóttir
Hreinn Loftsson  Ingibjörg Kjartansdóttir
Magnús Loftsson  Gunnar Ásgeirsson
Ásdís Loftsdóttir   Guðmundur Sigurbjörnsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur bróðir okkar

Páll Gíslason
lengst af til heimilis að 
Miðtúni 9, Reykjavík,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Grund 4. júní, verður 
jarðsunginn frá Fossvogskapellu í dag, föstudaginn, 
10. júní kl. 15.00.

Ásgeir Gíslason
Alexía M. Gísladóttir
Kolbeinn Gíslason

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug við andlát og útför
elskulegs eiginmanns míns,
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Ellerts S. Svavarssonar 
frá Ármúla,
Hólabraut 8, Hafnarfirði, 

Sérstakar þakkir til þeirra sem önnuðust hann 
á líknardeild Landspítalans í Kópavogi.

Bergþóra Valgeirsdóttir
Svavar Ellertsson  Gunnur Baldursdóttir
Valgeir Ellertsson
Sigríður Ellertsdóttir  Rúnar Gíslason
Hansína Ellertsdóttir
barnabörn og langafabörn

Okkar innilegustu þakkir færum við 
öllum þeim sem sýndu okkur vinarhug 
og hlýju við andlát og útför eiginmanns 
míns, tengdasonar, föður, tengdaföður 
og afa

Páls Þórðarsonar

Starfsfólki Skógarbæjar eru færðar bestu þakkir fyrir 
einstaka alúð og góða umönnun.

Þorbjörg Einarsdóttir
Kristín Þ. Ottesen
Sigrún Pálsdóttir  Ólafur Arason
Kristín Pálsdóttir Hörður Sigurðsson
Arna Pálsdóttir Halldór Haraldsson
                                 og barnabörn

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og  vinarhug við 
andlát og útför ástkærs eiginmanns 
míns, föður, tengdaföður, afa 
og langafa,

Rafns Hafnfjörð 
Gunnlaugssonar

Kristín Björg Jóhannsdóttir
Hjördís Hafnfjörð Rafnsdóttir   Hjörtur Zakaríasson
Birna H. Rafnsdóttir    Gunnar Örn Kristjánsson
Hrafnhildur H. Rafnsdóttir   Kristján Gunnarsson
Elín Þóra Rafnsdóttir
Þyri Rafnsdóttir    Elvar Örn Unnsteinsson
Jóhann Hafnfjörð Rafnsson   Lilja Kúld
barnabörn og barnabarnabörn



Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

M
ér fannst vanta að 
boðið væri upp á 
þjóðlegan mat í mið-
bænum og datt þá 

í hug að opna stað í anda gömlu 
kjötbúðanna, Borgar og Tóm-
asar, sem seldu heitan mat eftir 
vigt í hádeginu.“ Þannig lýsir 
Bjarni Geir Alfreðsson hvernig 
hugmyndin að Matbúð mömmu 
Steinu vaknaði en hann opnaði 
hana nýverið á Skólavörðustíg 
23. 

Í Matbúð mömmu Steinu er 
boðið upp á þjóðlegan mat í 
hádeginu. Þar er einnig hægt að 
kaupa ýmsa íslenska vöru á borð 
við sultur, harðfisk frá Hauga-
nesi, Úteyjarsilung og birki-
reykta lifur. „Við stefnum að því 
í framtíðinni að vera með sem 
flest beint frá býli,“ lýsir Bjarni.

Nafn staðarins er æði sérstakt 
og er Bjarni inntur eftir því. 
„Móðir mín hét Steinunn Bjarna-
dóttir, leik- og söngkona. Hún var 
mikil matmanneskja og elskaði 
góðan íslenskan mat. Til að halda 
minningu hennar á lofti fannst 
mér tilvalið að nefna búðina í 
höfuðið á henni,“ svarar Bjarni.

Hann mun áfram standa vakt-
ina á veitingastað sínum á BSÍ 

Bjarni Geir Alfreðsson, Bjarni snæðingur, opnaði nýlega Matbúð mömmu Steinu á Skólavörðustíg.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

500 g gular baunir
400-500 g saltkjöt með beini
200 g af gulrótum, rófum, 
blómkáli, brokkolíi eða öðru
100 g beikon
grænmetiskraftur fljótandi
nautakraftur fljótandi
1 laukur saxaður

Gulu baunirnar eru lagðar 
í bleyti í sólarhring. Salt-
kjötið er soðið í klukkutíma 
og korter. Á sama tíma eru 
baunirnar soðnar ásamt 
smátt skornum lauk. Meðan 
kjötið og baunirnar eru að sjóða 
skal ausa hluta af soði kjötsins á 
baunirnar til að þynna þær. Þegar 
kjötið er soðið er það pillað utan af 
beinunum og bætt út í baunirnar 
ásamt fljótandi grænmetis- og 
nautakrafti. Beikonið er skorið niður 

og bætt út í. Að lokum er niður-
skornu grænmetinu bætt út í til að 
mýkja það. Rétturinn er borinn fram 
með rúgbrauði eða maltbrauði 
og soðnum kartöflum. Bjarni segir 
þennan rétt mjög drjúgan í krepp-
unni, hann sé seðjandi auk þess 
sem nota megi í hann hvaða kjöt 
sem er. 

SALTKJÖTSRAGÚ AÐ HÆTTI BJARNA SNÆÐINGS
FYRIR 4

en dóttir hans, Katrín Ösp, mun 
sjá um daglegan rekstur á Skóla-
vörðustígnum. „Við hins vegar 
sameldum fyrir báða staði,“ upp-
lýsir Bjarni og segir vinsæl-
ustu réttina á matseðlinum vera 

lambakótilettur í raspi, fiskiboll-
ur, hakkabuff að dönskum hætti 
og lambalæri bernaise í vikulok-
in. „Þá stoppa reyktu sviðin stutt 
við,“ segir hann glaðlega.

solveig@frettabladid.is 

Þjóðlegt í miðbænum

Fiskfélagið  er besti veitingastaðurinn í Reykja-
vík að mati lesenda vefsíðunnar www.Tripadvi-
sor.com. Í öðru sæti var Nauthóll og í því þriðja 
Harry‘s á Rauðarárstíg.

N ý r  m a t s e ð i l l

F e r s k t

F a g m e n n s k a

Aðalstræti 2  /  101 Reykjavík  /  Sími: 517 4300  /  www.geysirbistro.is

N ý  u p p l i f u n

F l j ó t l e g t

F y r i r  þ i g !



Útitónleikarnir Músmos  verða haldnir á morgun frá klukkan 15 til 20 
við Álafoss í Mosfellsbæ. Aðgangur er ókeypis en meðal þeirra sem koma 
fram eru Legend, Moy, Gummester, Rökkurró og Vintage Caravan.

„Tónleikarnir í kvöld kallast Er 
sumarið kom yfir sæinn. Þeir 
verða í Borgarneskirkju og þar 
verða bæði fluttar þekktar perlur 
og óútgefin lög eftir Sigfús Hall-
dórsson. Kynnir verður Gunn-
laugur, sonur Sigfúsar, en hann 
lumar á ýmsum fróðleik um föður 
sinn og lögin hans. Hann sýndi mér 
frumdrög að Litlu flugunni í gær 
til dæmis. Auk hans koma fram 
Guðrún Ingimars sem ólst upp á 
Hvanneyri og hefur sungið mikið 
í Þýskalandi og víðar og Bergþór 
Pálsson sem ekki þarf að kynna. 
Ég mun svo leika undir,“ segir Jón-
ína Erna Arnardóttir píanóleikari 
og listrænn stjórnandi hátíðarinn-
ar IsNord. 

Jónína segir hefð fyrir að vera 
með eina útitónleika á IsNord og 
listafólk sem tengist Borgarfirðin-
um. „Píanóleikarinn Ástríður Alda 
er til dæmis ættuð héðan úr Borg-
arfirði. Hún ætlar að spila tónlist 
eftir Chopin í Reykholtskirkju á 
morgun,“ segir hún. 

„Svo erum við með tónleika 
í helli á sunnudaginn. Þar mun 
Voces Thules flytja miðaldatónlist 
og það á vel við því fólk bjó í hell-

unum þarna á miðöldum. Stefáns-
hellir tilheyrir hrauninu við Surts-
helli, hann er risastór og tónninn 
þar verður hreinn og tær. Það er 
alveg magnað að vera með tónleika 
á slíkum stað en fólk ætti að vera 
í góðum skóm og hafa húfu á höfði 
því það gæti dropað aðeins úr loft-
inu.“ 

Jónína Erna stofnaði tónlistarhá-
tíðina IsNord árið 2005 og hefur 
haldið hana árlega síðan. „Mér 
fannst vanta skemmtilegt innlegg 
fyrri part sumars hér í Borgar-
firði,“ segir hún, „og vildi vekja 
athygli á borgfirskum náttúruperl-
um í leiðinni.“  gun@frettabladid.is

Sumarið kemur yfir
sæinn með tónum
Tónlistarhátíðin IsNord verður haldin í Borgarfirði um helgina. Þar 
er dagskrá helguð Sigfúsi Halldórssyni, tónlist Chopin hljómar í 
Reykholtskirkju og miðaldasöngvar í Stefánshelli.

Sungið var í Grábrókargíg árið 2007. Nú verður lagið tekið í helli. 

Jónína Erna er píanóleikari og tónlistar-
kennari í Borgarfirði. Hún hefur haldið 
tónlistarhátíðina IsNord árlega síðan 
2005.

Gásir eru við Hörgárósa í Eyjafirði, 11 km norð-
an við Akureyri. Þar eru varðveittar miklar 
mannvistarleifar enda voru Gásir mikill 

verslunarstaður á miðöldum. Staðarins er víða 
getið í fornritum frá 13. og 14. öld. 

Boðið verður upp á klukkutíma langa göngu um 
Gásir á morgun, laugardaginn 11. júní. Hún hefst 
á bílastæðinu og tekur um klukkustund en um 
leiðsögn sér Herdís S. Gunnlaugsdóttir. Hún mun 
svara spurningum göngufólks um allt það sem við-
kemur þessum sögufræga stað. 

Nú eru einnig í undirbúningi Miðaldadagar á 
Gásum sem fram fara 16. til 19. júlí. Þá verður líf og 

fjör og fólk getur horfið aftur til fyrri tíma, hlustað 
á hamarshögg járnsmiðs, háreysti kaupmanna, ljúfa 
tónlist og fundið matarilm. Nánari upplýsingar er að 
finna á www.gasir.is.

Gásir við Eyjafjörð. MYND/HÖRÐUR GEIRSSON

Gengið um hinn forna kaupstað Gásir
HERDÍS S. GUNNLAUGSDÓTTIR LEIÐIR Á MORGUN GÖNGU UM HINN SÖGUFRÆGA 
STAÐ GÁSIR. 

Sauðfjársetrið á Hólmavík verður opnað í dag. Opið verður frá 

12 til 18 í sumar. Staðið verður fyrir skemmtilegum uppákom-

um, til dæmis risa kaffihlaðborði hinn 17. júní.

www.strandir.is

Sumargleði

Sölustaðir:
10 -11, Inspired í Flugstöðinni, Samkaup, Nettó,
Kaskó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1, 

Kaupfélag V- Húnvetninga, Kaupfélag Skagfirðinga,
Verslunin Vísir, Bláa lónið, Hreyfing, Krambúðin, 

Fiskbúðin Freyja, Melabúðin.

ÍSLENSK  FÆÐUBÓT

BITAFISKUR
-næring fyrir líkama og sál

www.nora.is                          Dalveg
opið: má-fö. 11-18,    

laugard. 11-16

Opið: má-fö. 12:30-18, lokað um helgar. 
Dalvegi 16a, 
Rauðu múrsteinshúsunum 
Kóp. 201 - S: 517 7727 
www.nora.is  facebook.com/noraisland

Fyrir bústaðinn og heimilið

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Hrefna 
Rósa 
Sætran
Á erfitt með að 

● E-Label og Forynja í eina sæng
● Á rúmstokknum
● Götutískan í Reykjavík
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núna
✽  Afslöppun og dekur

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Umsjón Sara McMahon Forsíðumynd Anton Brink Útlitshönnun Kristín 
Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@365.is og Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir 
sigridurdagny@365.is Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

blogg vikunnar

H
önnunarmerkin E-lab-
el og Forynja hafa leitt 
saman hesta sína og 
hannað saman fata-

línu. Línan kemur út í lok mán-
aðarins og verður fáanleg í Top-
shop og á heimasíðu E-label.

Að sögn Ástu Kristjánsdóttur, 
annars eigenda E-Label, er línan 
blanda af hinum þægilegu snið-
um E-Label og litríku munstri For-
ynju og þykir útkoman skemmti-
leg og lífleg. „Við höfum hingað til 
framleitt flestallt í svörtu en lang-
aði að gera aðeins litríkari flík-
ur fyrir sumarið. Við höfum áður 
unnið með hönnuðum á borð við 
Ásgrím Má, Hörpu Einarsdóttur, 
sem gerði Volcano-línuna, og Ernu 
Bergmann og núna langaði okkur 
í samstarf við Forynju,“ útskýr-
ir Ásta. Hönnuðurinn Sara María 
Júlíudóttir stendur á bak við For-
ynju og rekur einnig verslun við 
Laugaveg með sama nafni.

Innt eftir því hvernig hafi geng-
ið að sleppa sér lausri í litagleð-
inni segir Ásta það hafa verið 
lítið mál. „Það var alls ekki erf-
itt að færa sig út í meiri litagleði, 
ekki svona yfir sumartímann í það 
minnsta. Það var ákveðið frá upp-
hafi að sniðin yrðu frá E-Label en 
að prentið yrði frá Söru þannig að 

samstarfið gekk rosalega vel. Við 
höfum líka alltaf verið mjög hrifn-
ar af því sem Sara hefur 
gert í gegnum árin,“ út-
skýrir Ásta og útilokar 
ekki áframhaldandi 
samstarf E-Label og 
Forynju.

Línan er framleidd 
í takmörkuðu upplagi 
og fæst aðeins í Top-
shop og á heimasíðu E-
Label. Eldri línur E-Label 
má nálgast í Outlet-
verslun þeirra við 
Laugaveg 27.  
 -  sm

E-LABEL OG FORYNJA Í SUMARSAMSTARF:

LITRÍKT OG
SUMARLEGT

Litrík hönnun Ásta Kristjánsdóttir, annar eigenda E-Label, segir 
nýju línuna vera samblöndu af þægindum og litagleði.

GLIMRANDI  Leikkonan Leighton 
Meester var á meðal gesta MTV-
kvikmyndahátíðarinnar sem fram fór 
síðustu helgi. NORDICPHOTOS/GETTY

Blúndur og dúllur
Bloggsíðan www.fashion-canvas.
com er stútfull af blúnduflíkum, 
hekluðum hippakjólum og stór-

kostlegu skarti. Stúlkan 
sem sér um síðuna er 
augljóslega aðdáandi 
frjálslegrar hippatísku 

og er dugleg að 
setja inn mynd-

ir sem fylla hana 
innblæstri. 
Myndirn-
ar og fatnað-

urinn sömuleið-
is er sumarleg-
ur og rómantískur 
og það er auð-
velt að gleyma sér 
í myndunum. 

Slæmar stelpur
Vefverslunin Nasty Gal heldur úti 
samnefndu bloggi sem gaman 
er að kíkja á. Bloggið má finna á 
slóðinni www.blog.shopnastygal.
com. Síðan inniheldur myndir víða 
að, bæði gamlar og nýjar. Þar má 
meðal annars finna 
myndir af mús-
unni Francoise 
Hardy og nokkr-
ar myndir af 
Kate Moss 
ungri.

N
e m e n d u r  á 
öðru ári í Ljós-
myndaskólan-

um opna í dag ljós-
myndasýningu  í 
húsnæði skólans við 
Hólmaslóð.

Sýningin saman-
stendur af verkefn-
um annars árs nema 
og inniheldur tísku-
ljósmyndir, portrett-
myndir og listrænar 
myndir. 

Sýningin verður 
opnuð klukkan 17 í 
dag og stendur yfir 
til 19. júní næstkom-
andi. Lokað verður á 
mánudag og þriðju-
dag.

Ljósmyndaskólinn 
er við Hólmaslóð 6. 

Ljósmyndanemar sýna:

List og lífið í   
ljósmyndum

Nemendasýning Nemendur við Ljósmyndaskólann sýna 
verk sín í dag. MYND/KOLBRÚN INGA

BLÓMADÝRÐ  Ilmvatn og gelkrem frá 
L‘occitane sem innihalda meðal annars 
bóndarósir. Kremið gefur húðinni mjúka áferð 
og ljúfan blómailm og ilmvatnið angar af blóm-
um og blíðum sumardögum. 



WWW.BOSS-FRAGRANCES.COM
SHOP ONLINE HUGOBOSS.COM
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V
eðrið hefur ekki beinlínis leikið við landsmenn þessa fyrstu 
sumardaga en þrátt fyrir sólarleysi iðar Laugavegurinn af lífi 
og smekklegum borgarbúum. Föstudagurinn tók púlsinn á 
miðborgarlífinu. 

GÖTUTÍSKAN Í REYKJAVÍK:

LITRÍKT Á 
LAUGAVEGI

Nafn:  Karl Kolbeinn Karlsson 
Aldur: 17 ára 
Starf: Grillmeistari á 
Hamborgarabúllu Tómasar

Nafn: Alexandra Jónsdóttir 
Aldur: 17 ára
Starf: Þjónustustúlka á 
Laundromat

Nafn: Benjamin Lee Penic og Julius Viktor Lee Penic 
Aldur: 33 ára og 3 ára 
Starf: Hárgreiðslumaður og leikskólastrákur

Nafn: María Guðrún Rúnarsdóttir 
Aldur: 30 ára 
Starf: Starfsstúlka í Kron 

Nafn: Edda Ýr Aspelund og hundur-
inn Nói 
Aldur: 23 ára 
Starf: Verslunarstjóri í Lólu 

Nafn: Íris Björk Reynisdóttir 
Aldur: 22 ára 
Starf: Danskennari á leið í tísku-
ljósmyndun

Nafn:  Magnea Ýr Gylfadóttir 
Aldur: 20 ára 
Starf: Danskennari 

Nafn: Guðmundur Hallgrímsson 
Aldur: 33 ára 
Starf: Eigandi GK Reykjavík

Nafn: Sólveig Hauksdóttir 
Aldur: 22 ára 
Starf: Heimspekinemi

OPNUNARTÍMI

MÁN-FÖS 10-18

LAU 11-17

S. 572 3400

Sumarsprengja
30 - 70% 

afsláttur

Firði, Hafnarfirði • Sími 572 3400



verd frá:

kíktu á okkur á facebook

1490.-
litríkar luktir

990.-
mikid úrval 

verd frá:

FYRIR 3 2
púdar

SUMARTILBOD

HVÍTT BORD OG TVEIR STÓLAR 

22.900.-tilbod

verd ádur: 34.880.-

verd ádur: 129.900.- 
89.900.-tilbod

pú sparar 40.000.-

13.900.-
polirattanstóll

tilbod

verd ádur: 790.-tilbod

pú sparar 700.-

svefnsófi ýmsir litir

 polirattan húsgögn 

pola íslenskt vedurfar

SETT
MED 6 STÓLUM

pú sparar 9000!

  99.300.- 

24.900.-
polirattanbord

TILBOD af stól sessum30 afsl.
990.-verd frá:

órói 890.-

sería 1990.-

luktir frá: 890.-

búr
3490.-

svunta, hanski 
og pottaleppur 290.-
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Ljósmyndir: Anton Brink

Förðun: Harpa Kára/Mac

Fatnaður: AFTUR

Viðtal: Álfrún Pálsdóttir

Hrefnu Rósu 
Sætran hefur alltaf 
dreymt um að vinna með 
mat. Þegar jafnaldrar 
hennar voru að skiptast 
á körfuboltamyndum 
og hlusta á New Kids 
on the Block var Hrefna 
Rósa að fylgjast með 
eldamennsku átrúnaðar-
goðs síns, Sigga Hall. 

É
g varð strax sem barn 
heltekin af  mat og 
framsetningu matar. 

Ég man að ég lá einu 
sinni heima veik í viku og ég 
eyddi tímanum í að stúdera ná-
kvæmlega alla matreiðsluþætt-
ina hans Sigga Hall,“ segir Hrefna 
Rósa brosmild þegar Föstudagur 

drekkur með henni kaffibolla á 
Fiskmarkaðnum. 

ÞROTLAUS VINNA
Þrátt fyrir ungan aldur hefur 
Hrefnu Rósu tekist að marka sér 
sess meðal færustu kokka lands-
ins og vinnur nú hörðum hönd-
um að opnun nýs veitingastaðar, 
Grillmarkaðarins, í lok mánaðar-
ins. Samhliða þeirri vinnu rekur 
Hrefna Rósa Fiskmarkaðinn, und-
irbýr útgáfu nýrrar bókar, stefnir í 
upptökur á sjónvarpsþætti sínum 
og síðast en ekki síst gengur hún 
með fyrsta barn sitt. Það eru því 
spennandi tímar fram undan í lífi 
Hrefnu Rósu, sem segist líða best 
þegar nóg er að gera. 

„Ég held að ég hafi unnið fimm-
tán ára vinnu á sex árum þegar 
ég byrjaði í starfinu. Ég var allt-
af að vinna. Tók að mér tvöfaldar 
vaktir á veitingastaðnum og var 
þess á milli í sjálfboðavinnu í 
öðrum eldhúsum,“ segir Hrefna 
Rósa og þakkar þrotlausri vinnu 
síðustu ára velgengnina í dag. „Ég 
á erfitt með að slappa af og vera 
í fríi og nýt mín best þegar ég hef 
mörg járn í eldinum.“

KONAN Í ELDHÚSINU
Hrefna Rósa fann alltaf fyrir því 
að vera kona í karlafagi og þurfti 
alltaf að gera aðeins meira til 
að sýna sig og sanna. „Ég var 
eina stúlkan sem útskrifaðist úr 
mínum árgangi í Menntaskólan-
um í Kópavogi. Ég þurfti því allt-
af að lyfta aðeins þyngri kössum 
og vinna aðeins lengur. Ég vildi 
sýna mig og sanna til að öðlast 
virðingu starfsfélaganna,“ segir 
Hrefna Rósa, sem er ein af fáum 
konum sem hafa verið sýnilegar 
í kokkastarfinu með bæði sjón-
varpsþátt og bókaútgáfu. „Það 
eru fleiri stúlkur í kokkanámi 

í MK núna og ég hef heyrt að 
sumar þeirra nefna mig á nafn 
sem áhrifavald. Það er gríðarlega 
gaman að heyra að maður hefur 
áhrif.“

Hrefna Rósa getur ekki gefið 
neina ákveðna útskýringu á því 
af hverju kokkastarfið hefur orðið 
karlastarf en hún man skýrt eftir 
að hún var vöruð við því þegar 
hún byrjaði að vera ekki að fara 
í fæðingarorlof strax. „Ég man að 
mér var sagt að bíða með barn-

eignahugleiðingar eins lengi 
og ég gæti. Ég tók þeim ráð-
leggingum mjög bókstaflega,“ 
hlær Hrefna Rósa en hún á von 
á litlum strák í september með 
unnusta sínum, ljósmyndaran-
um Birni Árnasyni. 

NÝTT HLUTVERK
Hrefna Rósa er einkabarn foreldra 
sinna og viðurkennir reynsluleysi 
sitt í barnaumönnun. „Ég var allt-
af meira að umgangast eldra fólk 
en yngra og held að ég hafi bara 
einu sinni skipt á bleyju áður. Í 
gær settist ég í fyrsta sinn niður 
og gluggaði í eina af þessum 
barnabókum og las um hvern-
ig maður baðar ungbarn,“ segir 
Hrefna Rósa og heldur áfram: „Ég 
er samt ekkert stressuð og er viss 
um að við finnum út úr foreldra-
hlutverkinu þegar að því kemur. 
Ég er mjög spennt og meðgangan 
hefur hingað til lagst vel í mig.”

Hrefna Rósa og Björn festu ný-
verið kaup á draumahúsinu sínu, 
þar sem þau búa ásamt köttunum 
Lenna og Míu.

Hrefna er mikil l  dýravin-
ur en það fer ekki alltaf saman 
við kokkastarfið. „Ég man að ég 
hringdi í mömmu með tárin í 
augunum í fyrsta sinn sem ég 
hamfletti rjúpur. Ég vissi að hún 
mundi skilja mig því hún er líka 
dýravinur en nú hefur mér tek-
ist að aðskilja þetta tvennt. Matur 
er matur og það að við borðum 
dýr er hluti af náttúrulögmálinu.” 
Samt sem áður skiptir það Hrefnu 
Rósu miklu máli hvaðan hráefn-

ið kemur. Undanfarið hefur hún 
ferðast á milli sveitabæja og hitt 
bændur, en hráefnið sem verður 
á boðstólum á Grillmarkaðnum 
verður beint frá bónda.

„Það er rosalega mikilvægt fyrir 
mig að fara á bæina og fylgjast 
með sveitalífinu. Vita hvað-
an maturinn kemur. Ég er svo 
mikið bæjarbarn að það er upp-
lifun fyrir mig að kynnast lífinu í 
sveitinni. Sjá litlu grísina og fylgj-
ast með sauðburði,“ segir Hrefna 
Rósa.

GEFUR RÁÐ
Með sjónvarpsþáttunum og 
bókaútgáfunni er Hrefna Rósa 
orðin þekkt andlit á Íslandi en 
hún tekur ekki mikið eftir því. 
„Ég finn ekkert fyrir því þannig. 
Það er samt fyndið að fólk virð-
ist hafa mikla þörf fyrir að láta 
mig vita hver uppáhaldsmat-
ur þess er þegar það hittir mig í 
fyrsta sinn. Svo er ég oft spurð 
álits úti í búð um hvað sé best að 
kaupa og hvernig sé best að mat-
reiða hitt og þetta,“ segir Hrefna 

Svo er ég oft spurð álits úti í búð um 
hvað sé best að kaupa og hvernig sé best 

að matreiða hitt og þetta.

SKAPANDI MATGÆÐIN

Átrúnaðargoðið Hrefna Rósa Sætran hefur alltaf haft áhuga á mat og matargerð en Siggi Hall hefur verið átrúnaðargoð hennar síðan hún var lítil.  

Hversu hreinar eru

andlitsvörurnar þínar?

Derma Eco næturkrem
 Mjög rakagefandi, róar og

nærir húðina meðan þú sefur.

Derma Eco dagkrem
Milt, mýkjandi andlitskrem sem

veitir ákjósanlegan raka og vernd.

Fæst í Heilsuhúsinu, Fjarðarkaup, Heilsuver, Hagkaup, Árbæjarapóteki, 
Apóteki Vesturlands, Apóteki Ólafsvíkur, Melabúðinni, Vöruval Vestmannaeyjum, 
Þín verslun Seljabraut.

Innflutningsaðili: Gengur vel ehf

DERMA ECO LÍFRÆNT VOTTAÐAR HÚÐ- OG 
HÁRSNYRTIVÖRUR Á SKYNSÖMU VERÐI

– Án Parabena, ilm og litarefna –

Sundbolir, Bikini 
og Tankini frá

TRIUMPH og TYR.
Stærðir frá 36 – 54

„allt til sundiðkunar“
 

Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur s: 564 0035
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GUR 

Rósa, en hún hefur einnig lent í 
því að ókunnugir hringi heim til 
hennar og biðji um ráðleggingar. 
„Það er helst fyrir jólin þegar fólk 
er að elda einhvern rétt í fyrsta 
sinn. Mér finnst þetta allt saman 
bara gaman og það er gott að geta 
miðlað matarþekkingu minni 
áfram.“

Spurð hvort henni sé oft boðið í 
mat svarar Hrefna Rósa að það sé 
ekki oft en hún kunni vel að meta 
það þegar það gerist. „Vinir mínir 
voru fyrst stressaðir að bjóða mér 
í mat og flestar máltíðir byrjuðu á 
afsökunum. En ég hef svakalega 
gaman af að smakka mat sem 
aðrir elda þótt ég sé líka kresin 
og kröfuhörð í eldhúsinu,“ segir 
Hrefna og viðurkennir að heima 
sé eldhúsið líka hennar svæði.

„Bjössi fær að elda og hann 
er mjög klár. Ég á það samt til 
að standa yfir honum og segja 
honum til. Það er oftast best fyrir 
mig að fara bara inn í stofu og 
bíða þangað til maturinn er til,“ 
hlær Hrefna Rósa.

Ef Hrefna Rósa væri ekki at-
vinnukokkur væri hún í einhvers 
konar hönnun, því hún elskar að 
skapa hluti. „Mér finnst frábært 
að búa til nýja rétti og raða matn-
um fallega á diskinn. Ég var aldrei 
mikið fyrir bóklegt nám á sínum 
tíma,“ segir Hrefna, sem er alæta 
á mat og smakkar allt sem hún 
getur. Hún er samt ekki viss hvort 
hún gæti borðað hund eða kött. 
„Jú, ætli ég mundi ekki smakka, 
bara til að hafa prófað það. Og 
jú, alveg rétt, ég borða ekki nið-
ursoðin kirsuber. Ég hef oft reynt 
en mér finnst þau bara ógeðslega 
vond. Pabbi var alltaf að troða 
þeim á rjómatertur í gamla daga 
og þau líta vel út, svona fagur-
bleik, en ég get bara ekki komið 
þeim niður.“

✽
 m

yn
da

al
bú

m
ið

Þarna erum við Bjössi, kær-
astinn minn, úti í London að 
borða ostrur og drekka hvítvín 
í Harrods, mjög skemmtilegt.

Þarna er ég á mínum fyrsta 
17. júní.

Ég æfði dans frá fjögurra ára aldri 

og dansaði alltaf við sama strákinn. 

Á myndinni höfðum við unnið Siggu 

og Grétars tvífarakeppni árið sem 

Eitt lag enn fór í Eurovision. Í verð-

laun fengum við að dansa með þeim 

á stóra sviðinu 17. júní það árið.

Þarn
astin
borð
í Har

Þarna er ég ásamt félögum í kokka-landsliðinu. 

www.markid.is      sími 553 5320        Ármúla 40

Fyrir 2-5 ára, stöðug
og góð Ítölsk þríhjól

Verð 14.990 kr.

Varahlutir og viðgerðaþjónusta.

Hjólum 
saman í sumar  
– það er líka ódýrara

Windsor
dömu hjólið með 3 gírum
emsu, ál stell dempari í sæti,  
tti og bögglaberi. 

Verð 59.900 kr.

Scott Sportster 55 
Hybrid hjól með 24 gírum og  
dempara að framan.

Verð 99.900 kr.

kid i

l

l.

viðgerðaþjónusta

Bronco W
Klassíka d
og fótbre
karfa bret

Verð 
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C FDA-verðlaunahátíð-
in fór fram um síð-

ustu helgi, en hátíðin er 
haldin árlega af The Co-
uncil of Fashion Desig-
ners of America. Formaður 
samtakanna er hönnuður-
inn Diane von Furstenberg 
og með henni sitja meðal 
annars Michael Kors og 
Vera Wang.

Phoebe Philo, yfirhönn-
uður hjá Céline, var kosin 
Alþjóðlegur hönnuður árs-
ins 2011 og tók við verð-
laununum úr höndum 
tónlistarmannsins Kanye 
West. Jack McCollough og 
Lazaro Hernandez, hönn-
uðurnir á bak við Pro-
enza Schouler, voru kosn-
ir Hönnuðir ársins í kven-
fatnaði og eiga þeir titilinn 
fyllilega skilið enda hafa 
síðustu línur tvíeykisins 
verið einstaklega fallegar.

  - sm

CFDA-verðlaunahátíðin fór fram síðustu helgi:

PROENZA SCHOULER 
ÞYKIR BEST

Tískurisar Tvíburasysturnar Ashley Olsen og Mary-Kate Olsen 
eru taldar á meðal valdamestu kvenna innan bandaríska tískuiðn-
aðarins í dag.  NORDICPHOTOS/GETTY

Flott Kirsten Dunst hefur átt 
hvern tískusigurinn á fætur 
öðrum undanfarið. Hér klæð-
ist hún jakkafötum frá Pat-
rik Jervell. 

Gyllt Leikkonan Naomi 
Watts klæddist gylltum 
kjól. Liturinn klæðir hana 
vel, en efnið í kjólnum er 
háglansandi.

Litrík Liv Tyler klæddist litríkum 
og skemmtilegum kjól við hátíða-
höldin. 

Kringlunni s. 517 3290

Við erum á

MIKIÐ
ÚRVAL
AF
KJÓLUM
Á 25%
AFSLÆTTI

Fögur Ástralska fyrirsætan Miranda Kerr mætti í síðkjól með 
hárri klauf og áberandi belti um sig miðja. 

Auglýsingasími



Grandagarði 3, 101 Reykjavík, Sími 552 9940 | Opið mán.–fös. kl. 9–18. Laugard. kl. 9–16 | Opið á sunnudögum í júní, júlí og ágúst.

Frábærir upplásnir bátar með hörðum botni sem 
pakkast í tösku og smella í skottið á fjölskyldu 
bílnum ekkert kerru vesen ekkert vesen með að 
geyma yfir vetur. Pumpa og árar fylgja.

3 STÆRÐIR 
290cm 259.000 kr.
320 cm 279.000 kr.
360 cm 299.000 kr.

CE vottaðir bátar og samþykktir af 
siglingastofnun. Léttir bátar sem þola allt að 
20 hestafla mótor.

Frír Rafmagnsmótor fylgir sem er 
rúmt hestafl að vermæti 44.950 kr.
Takmarkað magn

Jaxon slöngubátur

Frábærar 4mm 
neprene vöðlur 
Verð áður 14.950 kr.

Tilboð 11.890 kr

Taimen dömu vöðlur 
og skór
Góðar vöðlur sér hannaðar 
fyrir konur og léttir skór frá 
snowbee.
Verð 42.850 kr.

Tilboð 34.900 kr.

Taimen herra Öndunarvöðlu-
sett og góðir vöðluskór
Góðar 3 laga öndunarvöðlur 
með sandhlíf, belti og styrking-
um á hnjám.
Verð 41.930 kr.

Tilboð 29.900 kr.

TAIMEN 
Öndunarvöðlur 
á litla fólkið 

fínar vöðlur gott verð 
litlar stærðir.

Verð 24.900 kr. 

Tilboð 17.850 kr.

Lína 6 eða 7 
Jaxon 9 feta söng
Jaxon large arbore 
diskabremsu hjól
Jóakims flotlína 
Undirlína 

•
•
•

•
•

Polaroid gleraugu 
Derhúfa 
Taumur og 10 flugur í poka.

Fullt verð 29.275
TILBOÐ 19.900 kr.

•
•
•

Jaxon spin exspress

8 legu hjól auka spóla, 
hátt gírað. 2 ára ábyrgð
Verð 7.890 kr.

Tilboð 6.900 kr.

Frábær kasthjól á góðu verði

Jaxon marion 3 legu hjól 
auka spóla 

Verð 2.990 kr.

Mistrall Ziro spinn hjól.

Langvinsælasta spinn hjólið 
okkar 6 legur auka spóla og 
ótrúlega vel ballanserað. Þetta 
klikkar ekki 2 ára ábyrgð.

Verð 6.950 kr.

Barnaveiðisett 

stöng, lína, hjól, 2 flot, 
önglar, sigurnaglar, 1 spúnn
og 10 silungaflugur.
4.990 kr.

Veiðivesti (börn) 3.990 kr.
Veðihúfa 1.990 kr.

TOPY spúnar

Verð aðeins 395 kr.

Flökunarhnífur
Aðeins 1.990 kr.

Klofstígvél úr Pvc 

6.950 kr.

Flottir veiðihnífar

Dálkar og vasahnífar verð 

frá 3.990 kr. 
Ath. takmarkað magn!
Síðasta sending var rifin 
út um hánótt!

FLOTT FLUGU BYRJENDASETT 

ÚT Á GRANDA ÚT Á GRANDA



10 föstudagur  10. júní

núna
✽  ljúf angan

mælistikan

Lausna leitað
? Ég er 49 ára gamall og hef verið giftur konu í 25 yndisleg ár. Á kyn-

lífssviðinu erum við mjög fjölbreytt. Undanfarið hefur þó verið erf-
iðara að ná honum upp og viðhalda reisninni. Ég er í mjög góðu lík-
amlegu formi og vil helst ekki nota lyf. Til læknis er erfitt að fara því 
heimilislæknirinn er æskufélagi og það er erfitt að fá annan lækni. Ein-
hverjar ábendingar?

Svar: Þrátt fyrir hik þitt til að ræða við lækni er vissara að láta skoða 
þig svo hægt sé að útiloka líffræðilegar ástæður fyrir vandkvæðunum. 
Það ætti að vera þitt fyrsta skref. Það er vitað að vandkvæði tengdum 
hinum ýmsu sjúkdómum, kvillum og lyfjum geta haft neikvæð áhrif á 
stinningu og læknir ætti að geta frætt þig um slíkt. 

Svo er annað, ég veit ekki hvert viðmið þitt er fyrir stinningu og reisn, 
það þarf að skoða og mætti gjarnan gera með kynlífsráðgjafa. Líkaminn 
breytist með tíð og tíma og það hefur áhrif á liminn. Þið gætuð þurft að 
laga kynlífið að þeim líkamlegu breytingum. Önnur 
spurning er hvort kona þín upplifi þetta sem vanda-
mál? Karlmenn eiga það til að tengja kynlífslöngun 
eingöngu við stinningu limsins en málið er flókn-
ara en svo, og limurinn er ekki forsenda góðs kyn-
lífs. Þetta getur krafist hugarfarsbreytingar og á 
meðan þið hjónið leitið lausna í þessu máli hvet 
ég ykkur til að halda áfram að njóta alls þess sem 
kynlíf hefur upp á að bjóða með ástarleikjum sem 
einblína ekki á liminn.

? Sæl Sigga, mér leikur forvitni á að vita hvort 
skiptir konur meira máli, lengd eða þykkt getn-

aðarlimsins?
Svar: Það er ekki hægt að fullyrða um allar konur 

en í rannsókn frá Króatíu skiptust konur í tvær fylk-
ingar í þessu máli. Helmingi fannst þykkt nokkuð mikilvæg, en hinum 
stærð. Þá fannst helmingi kvenna fallegt útlit limsins einnig skipta máli. 
Rannsakendur spurðu ekki um draumastærð né þykkt, svo niðurstöð-
urnar byggja á huglægu mati þátttakenda. Þetta segir þó ekki alla sög-
una. Rannsóknir á líkamsímynd karla hafa sýnt að útlitslega hafa þeir 
miklar áhyggjur af stærð limsins. Tæplega helmingur karlmanna segist 
óánægður með stærð limsins þó að maki þeirra sé ánægður. Því ánægð-
ari sem karlmenn eru með líkama sinn og lim, þeim mun ánægðari eru 
þeir með kynlífið. Sjálfsöryggi er lykilatriði, því frammistaða í kynlífi er 
nátengd sjálfsöryggi, sem svo aftur tengist líkamsánægju. 

Lífeðlisfræðilega ætti stærð ekki að skipta konur miklu máli þar sem 
helsti unaðsbletturinn er snípurinn og taugaendar sem liggja um þrjá 
sentimetra inn fyrir leggöng. Meðalstærð lims í reisn er um tólf senti-
metrar því þarf ekki mann yfir meðalstærð til að ná á þessa staði. Þá 
minni ég á að fæstar konur fá fullnægingu með beinum samförum 
lims í leggöng.

Sendu Siggu Dögg póst með spurningum eða óskum um umfjöllunarefni. 
Netfangið er kynlif@frettabladid.is

Líkam-
inn breyt-

ist með tíð og 
tíma og það 
hefur áhrif á 
liminn. Þið 
gætuð þurft að 
laga kynlífið 
að þeim líkam-
legu breyting-
um.

Á  RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

FYRIR UNGFRÚRNAR  Ilmvatnið Flora by Gucci er 
ætlað yngri viðskiptavinum tískuhússins. Ilmurinn er 
ferskur og unglegur og er angan af sítrusávöxtum, 
rósum og patchouli. Ekki skemmir fyrir að flaskan er 
handhæg og tekur lítið pláss í snyrtibuddunni.

H
önnuðurinn Haider Acker-
mann var á sínum yngri 
árum í starfsþjálfun hjá 

John Galliano og var svo blank-
ur að hann svaf á götunni. Hann 
rifjar upp ýmsar æskuminningar 
í nýlegu viðtali við WWD.

Ackermann fæddist í Kólumb-
íu og var ættleiddur af frönsk-
um foreldrum en býr og starfar 
í Belgíu. 

Hann stundaði nám í listahá-
skóla í Antwerpen en útskrifað-
ist aldrei. Sjálfur segist hann hafa 
lært einna mest af því að vera í 
starfsþjálfun hjá hönnuðinum 
John Galliano. „Það var besti skól-
inn. Á þessum tíma var ég blank-
ur og átti engan samastað þann-
ig að ég svaf á götunni og mætti 
alla daga í vinnuna. 

Ég man að Galliano var mjög 

kaldhæðinn og ég bar mikla virð-
ingu fyrir honum.“

Ackermann hannar undir 
eigin nafni og hefur í gegnum 
árin afþakkað atvinnutilboð ým-
issa tískuhúsa; nýverið var hann 
meðal annars orðaður við Dior. 
„Kannski mun ég á einhverjum 
tímapunkti taka boði tískuhúss 
sem mér finnst ég eiga samleið 
með. En þau eru fá.“

Hönnuðurinn er mikill vinur 
leikkonunnar Tildu Swinton en 
hefur ekki mikið álit á sumum 
ungstirnunum í dag. „Flestar 
gera voða lítið, þær leika kannski 
í einni mynd og fá svo alla þessa 
athygli bara af því þær eru fal-
legar. Síðan leitum við strax að 
næstu „stórstjörnu“ og þá falla 
þessar ungu stúlkur í gleymsku.“
 - sm

Haider Ackermann vill hanna undir eigin nafni:

Heimilislaus í læri hjá Dior

Fjölþjóðlegur Haider Ackermann var 
bláfátækur á námsárum sínum og svaf 
meðal annars á götunni.

 Á uppleið:
Treflar: Biðin eftir sumr-

inu ætti að vera á enda 
en sú er því miður 
ekki raunin. Trefl-

ar eru nauðsynlegir í 
norðan áttinni ef koma á 
í veg fyrir hálsbólgu og 
hósta.

Skjaldborg: Heimildarmyndahátíðin 
Skjaldborg fer fram á Patreks-
firði um helgina. Stórskemmti-
leg og heimilisleg hátíð fyrir alla.

Sumarblóm: Komið lit-
ríkum sumarblómum 
fyrir í öllum svalahorn-
um eða í garðinum. 
Blómin gleðja og fá 
mann að auki til þess 
að trúa því að það sé 
í raun júní.

 Á niðurleið:
Stuttbuxur: Í 
það minnsta 
þar til sólin 
lætur sjá 
sig. 

Norðanátt-
in: Sól og logn 
mega gjarnan taka við af vetrarkuld-

anum sem ríkir hér í 
allra óþökk.

Stórverslanir: Nýtið 
tækifærið og gerið 
ykkur ferð út í sveit 
og kaupið beint af 
bónda. Hráefnið er 
dásamlegt og bíltúr-
inn skemmtilegur.

DOVE INTENSE REPAIR ER SÉRFRÆÐIMEÐFERÐ FYRIR MEÐHÖNDLAÐ HÁR. 

STUNDUM ER HÁRIÐ 
ÓSTÝRLÁTT OG ERFITT.  
ÁSTÆÐAN FYRIR ÞVÍ ER 
YFIRLEITT SÚ AÐ HÁRIÐ 
HEFUR SKADDAST Á 
EINHVERN HÁTT.
 
NÝTT DOVE INTENSE REPAIR SJAMPÓ 

OG HÁRNÆRING MEÐ FIBER ACTIVE 

TECHNOLOGY SMÝGUR DJÚPT Í HÁRIN 

OG BYGGIR ÞAU UPP INNAN FRÁ ÞANNIG 

AÐ HÁRIÐ LIFNAR VIÐ AÐ NÝJU.

repair therapy



Kjóll - Flying A - 18.900 Kr. 
Hálsfesti - Hlín Reykdal - 10.900 Kr.

bolur - flying a - 11.900 kr.
 taska - sportmax - 14.900kr

buxur - lee - 19.900kr.

kjóll - sportmax - 79.900kr. 
taska sportmax 79.900kr. 

peysa - sportmax - 29.900 kr. 
gallabuxur - denim is dead - 14.900 kr. 

skór - jeffrey campbell -  32.900 kr.
kjóll -sportmax - 52.900 kr. 

sokkabuxur - sneaky fox -  4.900 kr.
sólgleraugu -flying a - 3.900 kr. 

kjóll -flying a- 14.900 kr. 

skór - jeffrey campbell - 32.900kr.  
pils - flying a - 12.900 kr. 

gallajakki - lee -  18.900 kr.  
sólgleraugu - flying a -  3.900 kr.  
kjóll - david andersen - 14.900 kr. 

toppur - best behavior- 22.900 kr. 
pils - flying a-  12.900kr kr.

sokkabuxur - sneaky fox - 3.900 kr.

toppur - barbara ig gongini - 24.900 kr. 
buxur - sportmax - 38.900 kr. 

peysa - best behavior - 32.900 kr.  
buxur - sportmax - 24.900 kr.  

skór - jeffrey campbell - 34.900 kr. 
kjóll - flying a - 22.900 kr.

taska - sportmax - 89.900kr. skyrta - lee - 14.900kr. 

l a u g a v e g i  6 6  ––   5 6 5  2 8 2 0
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YFIRHEYRSLAN
Anna María Gísladóttir, lög-
fræðingur hjá Cato Lög-
menn

Háir hælar eða flatbotna 
skór: Ég nota 

bæði en er 
hrifnari af 

hælum. 

Ómissandi í snyrti-
budduna: Gloss, ilmur-
inn minn Flora Eau Fra-
iche frá Gucci, maskari 
og La prairie púður.

Uppáhaldsliturinn: 
Ég elska svart og hlusta 
ekki á það bull að það 
sé ekki litur. 

Hver eru nýjustu 
kaupin? Æðisleg-
ir reimaðir hælaskór frá 
Marta Jonsson. 

Hvað dreymir þig 
um að eignast? Ný-
uppgert baðherbergi 
með æðislegu baðkari.

Hvaða lag kemur þér í gott 
skap? Það eru mörg lög þessa 
dagana sem koma mér í stuð. 

Uppá-
halds-
hönnuð-
urinn: Ég 
hef alltaf 
verið svo-
lítið skot-
in í hönn-
uninni hjá 
Balmain. 
Síðan er ég 
mjög hrifin 
af mörgum 

af þessum íslensku hönnuðum sem 
eru að blómstra núna. 

Uppáhaldsdrykkurinn: Misjafnt 
eftir tilefni. Ískalt kók er hins vegar 
best með mat.

Tjú tjú
Cocoa Puffs!
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BÍLAR &
FARATÆKI

Húsbíll með öllu
CHEVROLET K3500 SILVERADO 4WD 
35”. Árgerð 2008, ekinn aðeins 8.þ 
km, bensín, sjálfskiptur,svefnpláss 
fyrir 4,wc,sturta,heitt og kalt 
va tn ,s jónvarp,e ldavé l , lo f tpúðar 
og margt fleira. Verð 15.400.000. 
Rnr.244154.Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, 
Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá fleiri 
myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

Allir Suzuki utanborðsmótorar á 
lækkuðu verði og flestar stærðir á lager 
til afgreiðslu strax.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

JAGUAR Xj8. Árg. 1998, ek. 105 Þ.M, 
bensín, ssk. V.1.890þ, HRIKALEGA 
FLOTTUR BÍLL, SKOÐAÐU ÞENNAN. 
frekari uppl. í s. 567-4000.

KAWASAKI Vn 1500 meanstrek. Árg. 
2003, ekinn 11 Þ . V. 1.190þ Rnr.341163. 
mjög vel með farið, er á staðnum, uppl. 
í s. 567-4000.

M.BENZ Slk 200 k. Árg. 2007, ek. 15 
Þ, ssk. Verð 6.690.000. Rnr.143328.
SKEMMTILEGUR SPORTBÍLL, uppl. í s. 
567-4000.

CADILLAC Escalade 4wd. Árg. 2002, ek. 
129 Þ.KM, ssk. Verð 2.190þ Rnr.330571, 
7 manna.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

Ferðavagn.is stórlækkar sölukostnað 
á ferðavögnum. Óskum eftir öllum 
gerðum ferðavagna á skrá mikil 
eftirspurn.

Ferðavagn.is
Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur

Sími: 5885300
Frí auglýsing í fréttablaðið 
fylgir öllum skráningum.

http://ferdavagn.is

Ford Transit 9 manna Árgerð 2010, 
ekinn 29þ.km, bsk, dísel. Bíll tilbúinn 
til afhendingar eftir 3 vikur. Verð 
4.490.000kr m/VSK og 3.790.000kr m/
VSK til bílaleiga.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

Til Sölu Hymer Eriba 525 ,2007. 
Sólarsella, Gas og rafhitun á vatni. 
Gólfhiti. Eldavél, bökunarofn og salerni. 
Sjónvarpsloftnet. Kojuhýsi. Fortjald. 
Verð 3.790 þús , Tilboð 3.300 þús. 
Á staðnum. Vaktað útisvæði með 
öryggismyndavélum. Vantar ferðavagna 
á staðinn. Mikið útipláss

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

ÚTSALA , ÚTSALA
LAND ROVER Discovery ii hse, 
gullfallegur Árg. 2003, ekinn 89 Þ.KM, 
sjálfskiptur. Verðtilboð 2.290. þús. 
Rnr.152360.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir ferðavögnum á 
söluskrá okkar og á staðinn.

www.hofdabilar.is

BMW X3 2.5i. Árgerð 2004, ekinn 
105 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.690.000. Rnr.175334.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Til Sölu TRIGANO RUBIS 380TDL 
hjólhýsi , 2007. Markísa og Ísskápur. 
Upphækkanlegur Toppur. Vel með farið 
og lítið notað hýsi.. Verð 1.890 þús. Á 
staðnum. Opið á laugardag frá 12-16.

Til Sölu Palomino Mustang 14 Fet, 
2006 með hörðum hliðum. Sólarsella 
og Markísa með 3 hliðum. Góður 
kassi á beisli. Verð 2.390 þús. Tilboð 
2.100 þús. Á staðnum. Óskum einnig 
eftir öllum ferðavögnum á skrá. Mikil 
eftirspurn og góð sala.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

Cadillac ESCALADE ULTRA LUXURY 
COLLECTION, árg.2008, ek39þús.
km, Einn með öllum aukahlutum, 
Stórglæsilegur bíll sem lítur út sem 
nýr, Ásett verð 9390þús.kr, er í salnum 
hjá okkur,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

LEXUS Is250 sport. Árgerð 2008, 
ekinn 37 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 5.390.000. TILBOÐ 4.990.000.- 
Sumardekk á 18” orginal felgum + 
fylgja nagladekk á 17” álfelgum 
Rnr.283627.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Ford Transit Mini Bus 15 manna 
árgerð 2005, diesel, ekinn 145 þús.
km., topplúga, dráttarbeisli, Webasto 
miðstöð, þjónustubók, sk.’12, verð kr. 
3.150.000,- 821-6292

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

AUDI Q7 quattro s line. Árgerð 2007, 
ekinn 66 Þ.KM, DÍSEL, sjálfskiptur. Verð 
8.990.Umboðsbíll með öllu og Mjög 
vel með farinn Rnr.111461.

LAND ROVER Range rover vogue. 
Árgerð 2007, ekinn 42 Þ.KM, DÍSEL, 
sjálfskiptur. Verð 9.790.Umboðsbíll 
með öllu Rnr.111449.

INFINITI Fx35 4wd. Árgerð 2007, ekinn 
45 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Tilboð 
4.790.Ásett verð 5.690. Rnr.118375.

ZHEN Zn250t-b. Árgerð 2008, ekinn 
2 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 490. 
Rnr.111435.

HONDA Vt 750 c. Árgerð 2008, ekinn 
1 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.050.Eins 
og nýtt. Rnr.271673.

YAMAHA Xvs 1100a. Árgerð 2008, ekið 
aðeins 700 km, bensín, 5 gírar. Verð 
1.690. Rnr.271220.

POLARIS Sportsman x2 800 götuskráð 
2 manna. Árgerð 2007, ekinn 3 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 1.890.Götuskráð-
spil-gler og fl Rnr.271272.

POLARIS Sportsman x2 800. Árgerð 
2007, bensín, sjálfskiptur. Verð 2.200. 
.Ekið 240 km !!!! Tölvukubbur, kraftpúst, 
Beadlock felgur, 27” dekk, Xenon 
kastarar, rúða, auka bensín tankur, spil, 
ALDREI FARIÐ Á MÖL :)Rnr.271856

POLARIS Sportsman 850 touring. 
Árgerð 2010, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.990. .GÖTUSKRÁÐ, Stærri dekk og 
felgur, rúða. ...Nýtt hjól og ónotað ( 8 
Km)Rnr.271855.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

OPEL CORSA 3-2000 EK 166Þ 5GÍRA 
1,2 NÝ SKOÐAÐUR V-390Þ. TILBOÐ 
290Þ. RAÐNÚMER.193098

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 112 Reykjavík

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

 Bílar til sölu

FORD EXPLORER SPORT TRAC LIMITED 
04/ 2007 55 þús.km sjálfskiptur, 
4.606cc, fjórhjóladifin, upphækkaður 
á „32 dekkjum, dráttakúla, hraðastillir 
og margt fleira. Ásett verð 3.450.000 
tilboð óskast í s: 840 4485.

Til sölu Peugot 206 árg ‘99, sk ‘12, 
ek. ca 129 þús. Fín dekk, cd útvarp. 
Sparneytinn bíll. V. 270 þús. S. 895 
8194

Til sölu VW Passat bsk 1.8 árg. ‘98 ek. 
150 þús. Sk’12, í góðu standi. Verð 490 
þús. Uppl. í s. 867 1136.

Ódýr góður !!
Ford Focus árg’00, 5g, nýsk. Ný kúpl, 
bremsur ofl. V. 320 þús. Ath skipti á 
ódýrari. Uppl. í s. 844 6609

Til sölu F-350, Larriet ,tvöf dekk (með 
stól?) Árg ‘05. Ek. 70 þús. Ásett 2,8 m. 
Tilboð sendist í svkri@ismennt.is. Bein 
sala eða skipti á BENS E 220, sendibíl 
,húsbíl,plastbát eða harðbgúmmíbát.
Uppl. gsm 846 7142 (eftir kl 13).

50% ódýrara eldsneyti. Einföld metan 
breyting á bílnum. Engin útborgun. 
Greiðist að fullu með rekstrarsparnaði 
og þú átt fullt af peningum afgangs! 
Reiknaðu út þinn bíl á www.
islandus.is. Bjóðum einnig ódýrari 
nýja og notaða bíla frá öllum helstu 
bílaframleiðendum. Hundruð ánægðra 
viðskiptavina. www.islandus.com - 
Sími 5522000.

Toyota Land Cruiser 100 Disel, árg.04, 
ek. 200 þús. km. Leður, lúga, dr.kúla. 
Verð 4980 þús. S: 820 5025

Til sölu Hobby 560 KMFE Eitt 
með öllu ,2,5 m breitt,12-220v 
kerfi,heitt og kalt vatn, ískápur, 
örbylgjuofn, sólarsella,dúkur yfir 
gras,markísa,sóltjöld 2x5m,útvarp m/
geislaspilara, sjónvarpsloftnet,wc og 
sturta ofl. Uppl. í s. 842 4605

Toyota RAV 4 1800, framhjóladrifinn 
árg’04, ek.39 þús. Góður standi, 
silfurgrár að lit, vel með farinn. V. 1,3 
m. Uppl. í s. 8576595

Til sölu Ford Focus Trend árg. 07’ 
ek.88þ. 5 dyra, 1.6l vél, silfurgrár V. 
1.550þ. uppl. 868 2766.

Toyota Carina til sölu. Árg’93. Nýsk, 
mikið uppgerð. Skipti skoðuð á 
tjaldvagni eða einhverju sambærilegu. 
Uppl eftir kl 17 á daginn 899 2276

 250-499 þús.

Toyota corolla station, 4wd, beinsk, 
sk.12. Gott eintak. Verð: 310.000. uppl: 
8692625

 1-2 milljónir

Fyrstur hringir fyrstur fær.Toyota Yaris 
árgerð 2008 selst á 1 milljón staðgreitt 
vegna flutninga. s: 8626208.

 2 milljónir +

FORD MONDEO TIL SÖLU
árg. 11/2007. ekinn 105 þús. 
beinskiptur. Einn eigandi. Verð 
2.000.000. Uppl. í síma 8973660.

Til sölu Subaru Legacy Sport Sedan 
sjálfskiptur árg. 2006. ekinn 90. þús. 
Filmur í rúðum, 17” álfelgur, spoiler 
og Xenon, verðhugm. 2.3millj. uppl. í 
s. 848 1860.

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

Óska eftir sparneytnum bíl í góðu 
ástandi. Verð 0-500þús. Uppl. s. 843 
4384

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

Til sölu HONDA GW 1800 Árg.’05. Ek 12 
þús. Ásett 2,7 m Tilboð sendist í svkri@
ismennt.is Bein sala eða skipti á BENS 
E 220, sendibíl ,húsbíl,plastbát eða 
harðb gúmmíbát. Uppl. gsm 846 7142 
(eftir kl 13).

Kawasaki Vulkan 1600 classic. 2005 
- ekið 6.500km. Verð. 1300þús. Hiti í 
haldföngum. Uppl í s 691 4002
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 Vespur

Árs gömul vespa til sölu, 50cc, ekin 
900km, verð: 250k. Uppl: Maggi - 
8460062

Til sölu vespa 50cc, uppl. í síma 849 
8490.

Rafmagns vespurnar 
koma í hús til okkar 9 

Júní
 Verð 178Þ. Fara 90-100km á einni 
hleðslu, tveir litir. Pantanir óskast 
staðfestar, aðeins nokkur hjól eftir af 
þessari sendingu.

City Runner ehf
Laugarvegur 168, 105 

Reykjavík
Sími: 567 1040

Opið frá 13 til 18 mánudaga 
til föstudaga.

 

 Reiðhjól

 Hjólhýsi

Dalesman stöðuhýsi til sölu. Stærð 
3x9, staðsett skammt frá Selfossi. 
Verðhugmynd 1190 þús. Uppl. í s. 
695 2158.

Hjólhýsi til sölu í 
Þjórsárdal.

 16 fet árg. ‘81- Fortjald fylgir Verð 
1.2millj. Upplýsingar í síma 841-2040.

 Fellihýsi

Fleetwood Bayside 12f
Kom á götuna 06/09. 2 gaskútar, 
grjótgrind, sólarsella, markísa með 
hliðum og fl. Verð 2,8 m. Uppl. 820 
9815 og 844 4086.

Til sölu Coleman Cheyenne Fellihýsi 
10 fet. 2002. 6-8 manna. Verð 1250.þ 
Uppl. 8934490

Tilboð óskast Til sölu; fellihýsi af 
tegundinni: Coleman, Árgerð: 2002, 
Stærð: 8 fet Upplýsingar veitir: Hörður 
Tómasson í síma 897 2673

Palamino Colt 9ft árg. 2004 Verð 
1290þús. Uppl. s. 893 6337

 Pallhýsi

Til sölu PROWLER 5th Wheel. árg.’05 
Útdr hlið 6-8 m (með stól?) Ásett 3,8 
m. Tilboð sendist í svkri@ismennt.is. 
Bein sala eða skipti á BENS E 220, 
sendibíl ,húsbíl,plastbát eða harðb 
gúmmíbát. Uppl. í gsm 846 7142 (eftir 
kl 13).

 Tjaldvagnar

Lítið notaður vel með farinn COMBI-
CAM Venezia’05 til sölu. Fylgihlutir: 
Fortjald með gólfábreiðu,eldhús með 
vask, eldavél og kæli, geymslukassi á 
beisli, teppi á tjaldgólfi og yfirbreyðslur 
á öllu.Uppl. í s. 893 7302.

Tjaldvagn til sölu
Til sölu tjaldvagn Montana árg.2003 
Góður vagn. Ný eldavél,kassi á beisli. 
Uppl. í síma 892 6046

 Vinnuvélar

LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR 
OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS 
HÍFINGARVINNU. DS-LAUSNIR ehf 561-
8373 www.dslausnir.is

 Bátar

Þessi Suzuki utanboðsmótor 15 hp 
hvarf af bát við Þingvallavatni vikuna 
23 - 28 maí. Ef einhver getur gefið 
upplýsingar vinsamlega hringið í síma 
696 3168.

Gamall fallegur Súðbyrðingur, vél 
SABB, ein strokka. Eins til sölu Garmin 
dýptarmælir með sjókorti. Uppl. í s. 
660 6800.

 Bílaþjónusta

MOTHERS Bón & Bílhreinsivörurnar 
fást hjá WWW.MOTHERS.is og hjá 
Höfðabílum Fosshálsi 27 fyrir ofan 
Ölgerðina S.8982832 eða mothers@
mothers.is

METAN, METAN! Nokkur pláss laus í 
metanbreytingar fyrir sumarið. Uppl. 
í síma 587-5058, Bílahlutir ehf., 
Eldshöfða 4

 Hjólbarðar

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
S. 896 8568.

 Varahlutir

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

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

Partatorg.is Notaðir varahlutir í 
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
Dráttarbeisli í Baleno ‘97 , Primera ‘98, 
Elantra ‘98, Almera ‘98. S. 896 8568.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Sonata 97, Impreza 99 og Skoda felicia 
99, Peugeot 306 99, 206 og 406 
ST. Nissan Almera 97, Ford 250 99, 
Megane 01. Opel Vectra ‘98 Kaupi bíla 
til niðurrifs. Sími 661 5270.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852.

Erum að rífa!
Musso, Terrano, Nubiru, Lanos, 
Galloper, H1, Santa Fe, Nissan DC 97, 
Trooper, Ford 250, Clio 00, Megan 
98, Freelander, Impreza 97, Baleno 
96, VW Polo 99, Ford Escape 01, Opel 
Corsa 98, Peugot 306. Kaupum bíla til 
niðurrifs . Musso varahlutir Kaplahrauni 
9 Hafnarfirði. S.864 0984.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. 
Alm. garðavinna. Ágúst Haukur 
garðyrkjufræðingur s. 848 9600.

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

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
s lát tuor f ,  s lát tutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir 
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554 
0661.

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

GARÐSLÁTTUR,MOSATÆTING Við 
sláum ekki bara gras, við gerum það 
flott líka. S. 896 19 33

Garðaumsjón
Veiti alhliða þjónustu á sviði garðyrkju. 
Sláttur, úðun, mold , trjáfellingar ofl. 
Halldór garðyrkjumaður S. 698 1215.

Garðsláttur
Fyrir einstaklinga, fyrirtæki og húsfélög. 
Vönduð vinna, gott verð! Sími 618 
3469.

 Bókhald

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

 Málarar

Málarar geta bætt við sig verkefnum. 
Góð verð í boði. S. 611 7737.

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

SG Steingæði slf Alhliða 
húsaviðgerðir

Múrarar, flísarar, rafvirkjar, 
smiðir, píparar og málarar, allt á 

einum stað.

Uppl. í síma 899 2420.

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

Múrarar, málarar, smiðir - gluggar 
og hurðir, rafvirkjar og píparar með 
mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta 
bætt við sig verkum. Nýbyggingar 
og allt viðhald fasteigna inni og úti. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

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

Flísalagnir - Múrverk
Getum bætt við okkur verkum 

í flísalögnum, múrverki og 
múrviðgerðum. 

Áratuga reynsla og vönduð 
vinnubrögð

Tímavinna og tilboð

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 
S. 893 6994

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

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

 Nudd

Líkamsnudd! Frábær þjónusta, 
tilboðsverð í dag! S:6618272 eða 
6930348

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

THE BEST!!WHOLE BODY MASSAGE IN 
DOWN TOWN ANY TIME; FOR THE BEST 
MAN!! 857 0740

NEW NEW NEW !!!TOP LUX MASSAGE 
IN DOWN TOWN ANY TIME !s.899 5836 
ALISIA

NUDD. NUDD. NUDD. Exclusive Whole 
Body Massage in Down Town. S. 692 
2126, ALENA

THE BEST!!WHOLE BODY MASSAGE IN 
DOWN TOWN ANY TIME; FOR THE BEST 
MAN!! 8570740

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Tek að mér einkatíma í spámiðlun. 
Spái í bolla með aðstoð að handan. 
Er sambandsmiðill. Tímapantanir í s. 
696 4514 og 534 8297. Inga spámiðill, 
vinsamlegast geymið auglýsinguna.

Spásími 908 6060
Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn, 
fyrirbænir, draumar og trúnaður. Opið 
frá 12-23 

S. 894 9228 Steinunn visa/euro.

 Rafvirkjun

RAFMAGNSTÖFLUR ! 
S. 663 0746

Rafmagnstöflur ásamt búnaði á 
frábæru verði. Uppsetning innifalin í 
verði. Straumblik ehf, lögg. rafverktaki.

Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar. 
Tilboð eða tímavinna Löggiltur 
rafverktaki Sveinn. S. 663 7789. Rafengi 
ehf.

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

 Trésmíði

Bergiðjan ehf 
 Íslensk framleiðsla

2 teg. af rólum. Uppl. í s. 774 6633. 
Bergiðjan ehf, Tangarhöfði 2, 110 RVK. 
email: pukinn@simnet.is Erum með 
myndir á facebook

 Önnur þjónusta

 Til sölu

Ísskápar, stálísskápur á 60þ., þvottavélar, 
stálvaskar á 5þ, uppþvottavélar, 
barkaþurrkari á 20þ. Barnaþríhjól, 
barnahjól, sjónvörp. Flottur sófi með 
skemli á 30þ. S. 896 8568.

Notaðar þvottavélar, uppþvottavélar og 
ísskápar yfirfarið af fagmanni til sölu. 
Gott úrval. Uppl. í s. 693 7141.

Nýl. þvottavél fullkomin, nýr þurrkari 
6kg saman á 80þús Lítill ísskápur 85sm 
á 17þús, allt góð tæki S 773-4800.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

Carat - Haukur 
gullsmiður Smáralind - 
Kaupum gull og silfur
Staðgreiðum gull og silfur í 

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

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

 Sjónvarp

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

 Verslun

FRÁBÆR NÝ LÍNA
teg DUNA - push up í A,B,C,D skálum 
á kr. 7.680,- Misty Laugavegi 178, s: 
551 3366.

teg. DUNA - push up í D,DD,E,F,FF,G 
skálum á kr. 7.680,- Misty Laugavegi 
178, s: 551 3366.

 Heilsuvörur

Lyfjalaus verkjastilling, 50%-100% 
árangur á nokkrum mínútum. Sími: 
564 5959

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

Heilsuvörur Herbalife, frí ráðgjöf. 
8918902 asta@dagamunur.is www.
dagamunur.is

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda 
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. 
Unique experience for men, women 
and couples. Tel: 698 8301 www.
tantra-temple.com

Nudd nudd tilboð í dag 45 mínútur: 
3000 kr hafið samband í síma 775 
0367 fyrir nánari upplýsingar. Ekki 
erótískt nudd.

NUDD - FÓTAAÐGERÐIR 
- DETOX

Tilboð fótaaðgerðir + nudd upp fyrir 
hné kr. 5.500 2 saman kr. 9.900. 
Tekið á kvillum, næringu, hreifingu, 
bætiefnum, vinnu, lífsstíl, hamingju 
og fl. 2ja st. meðferð kr. 7500. 
JB Heilsulind. S. 823 8280.

 Þjónusta

Frelsi frá streitu og kvíða 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

 Húsgögn

Amerískt sófasett úr leðri og hnotu til 
sölu. Lítur mjög vel út. Uppl í s. 695 
0028

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

 Ýmislegt

Allt fyrir heimilið!
Úrval af gæða vöru á góðu verði! ÍsBú / 
Síðumúla 31, 3 hæð / Sími 5629018 / 
isbu@isbutrade.com / www.isbutrade.
com

 Fyrir veiðimenn

Silunganet Silunganet
Sökk og flotnet, fyrirdráttarnet og 
margt fl. Heimavík, S. 892 8655 www.
heimavik.is

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 
1-2 manna herb.Funahöfða 

17a -19 Rvk og Dalshraun 13 
Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 

þvottavél. 824 4535.

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

Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

GÓÐ GISTING 
Í MIÐBÆ RVK

Dags- og vikuleiga. 

www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ EGILSBORG 

sími 896 4661

3. herbergi í sameiginlegu 
skifstofuhúsnæði á góðum stað á 
hálsinum 110 RVK, um er að ræða 
3 herbergi með sameiginlegri 
kaffiaðstöðu og setustofu. Uppl. gefur 
HALLDÓR S. 899 7230.

1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. Stutt í 
Iðnskólann og bónus S. 892 5309.

Herbergi til leigu í Álftamýri fyrir 
reglusaman einstakling. Uppl. í s. 865 
9637.

 Húsnæði óskast

4ra manna fjölsk.óskar eftir íbúð eða 
sérbýli í Hfj frá 1/8 .Uppl. s.868 5349

 Sumarbústaðir

Í sumarbústaðinn
Vel útlítandi rúm gegnheil fura m/
ísl.gormadýnu. Stærð 90x200 cm. Kr. 
25.000.- S. 565 2354/896 1494.

 Atvinnuhúsnæði

Óska eftir að taka á leigu 50-100fm 
atvinnuhúsnæði undir handverk. S: 
845 4096.

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

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

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

 Gisting

Íbúðargisting við Nyhavn í 
Kaupmannahöfn. 80 fm. Facebook: 
Gisting Kbh. Uppl. í s. 004550127560.

 Atvinna í boði

Enski barinn
Dyraverðir óskast 20 ára og eldri. 
Íslenskukunnátta skilyrði, með góða 
þjónustulund. Uppl. s. 867 5910

Mosfellsbær
Leikskólinn Hlaðhamrar

Starfsfólk óskast: 
Leikskólakennarar/

Leiðbeinendur.
Óskast til starfa við leikskólann 

Hlaðhamra um er að ræða 
100% stöður.

Unnið er í anda „Reggio” 
stefnunnar.

Kjör eru skv. samningum FL. og 
Stamos.

Skemmtileg vinna með börnum 
í fallegu umhverfi í nálægð við 

náttúruna.
Upplýsingar gefur Sveinbjörg 
Davíðsdóttir leikskólastjóri í 
símum 566-6351 og 861-3529

hlad@mos.is

Kjötsmiðjan ehf.
óskar eftir að ráða starfskraft 

vanann kjötvinnslu og/eða 
úrbeiningu.

Vinsamlegast hafið samband 
við Birgi í síma 894 4982.

Vantar þig vinnu í sumar, erum að 
leita eftir hressu sölufólki sem talar 
góða ensku og helst annað tungumál. 
Góð laun í boði fyrir rétta aðila. Uppl. 
sendast á hlynur.asgeirsson@gmail.
com

Manneskja óskast til þrifa á hóteli. 
Umsóknir skulu sendast á rs29@
simnet.is

Bjössi ehf. Hjólagrafa
Óska eftir vönum hjólagröfumanni 
strax. Mikil vinna fyrir góðan mann. s. 
772 2229 og 696 6676

Okkur vantar fólk í kvöldstarf, 20 ára og 
eldri og íslenskumælandi. Uppl. gefur 
Viggó í 553 6688 eða viggo@tmi.is

Starfsfólk óskast í létta útivinnu í sumar. 
uppl. í s. 869 0830 Sara.

 Atvinna óskast

Húsasmiður/innréttingarsmiður með 
mikla reynslu óskar eftir föstu starfi eða 
verkefnum. Uppl. í s. 845 4096.

Menntaskólanemi óskar eftir 
sumarvinnu. Allt kemur til greina. Uppl. 
í s. 659 1188 eða 897 4720.

 Tilkynningar

AA fundur Hverfisgötu karla föstudag 
kl. 19:30 að Héðinsgata 1-3 Rvk. Minni 
á neyðarsíma deildarinnar 848 9931.

 Einkamál

Huggulegur góður maður
 sem á eignir erlendis óskar 

eftir að kynnast konu ca. 20-40 
ára sem vin og félaga. 100% 

trúnaður.
Svar með helstu uppl. sendist 
á netfang: „ betra123@visir.is” 

merkt: „Jákvæður”.

27 ára kona, afar vel vaxin, vill kynnast 
karlmanni til að skemmta sér með. 
Rauða Torgið Stefnumót, s. 905-2000, 
535-9920, augl.nr. 8931.

Ung og falleg kona vill kynnast karlmanni 
til að gera eitthvað skemmtilegt með. 
Rauða Torgið Stefnumót, s. 905-2000, 
535-9920, augl.nr. 8714.

Fimmtug kona vill kynnast góðum 
manni, framtíðarsamband. Rauða 
Torgið Stefnumót, s. 905-2000, 535-
9920, augl.nr. 8423.

Samkynhn. KK langar í stefnumót strax. 
Rauða Torgið Stefnumót, s. 905-2000, 
535-9920, augl.nr. 8375.

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.
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BAKÞANKAR 
Marta María 

Friðriksdóttir

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. eining, 6. skammstöfun, 8. hár, 9. 
frostskemmd, 11. lést, 12. ljúka, 14. 
vanvirðing, 16. skóli, 17. mælieining, 
18. lærir, 20. til dæmis, 21. truflun.

LÓÐRÉTT
1. viðartegund, 3. í röð, 4. aldaskil, 5. 
nögl, 7. frumefni, 10. loka, 13. borg, 
15. súrefni, 16. skordýr, 19. horfði.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. stak, 6. eh, 8. ull, 9. kal, 
11. dó, 12. klára, 14. ósómi, 16. fg, 17. 
mól, 18. les, 20. td, 21. ónáð. 

LÓÐRÉTT: 1. tekk, 3. tu, 4. aldamót, 
5. kló, 7. halógen, 10. lás, 13. róm, 
15. ildi, 16. fló, 19. sá. 

Jú, einmitt, 
herra 

Knievel, þú 
færð sama 

rúm og 
venjulega...

Á sama tíma á 
líknardeildinni...

Jú, 
heldur 
betur!

Hún 
sönglar þetta 

stundum.

Heyrð-
irðu 

þetta?

Er hún þá 
nokkuð 
í dái?

Þú lærir 
þetta! 

Nú förum við 
yfir á græn-

metisdeildina!

Palli? 
Fórstu 

svo með 
bakpokann 
á hjólum 
í skólann 
eftir allt?

Já, ég 
prófaði 
hann.

Hann var mjög 
þægilegur en ég býst 
við að halda mig við 
venjulega pokann.

Jæja, það var 
fallegt af þér að 

prófa hann.

Takk!

Var einhver 
með leiðindi 
við þig út af 

honum?

Við skulum 
bara segja 
að stríðni 

á skólalóð-
inni hefur 

ekkert 
minnkað.

Nú...
Ég er miklu 
meira en 

spenntur fyrir 
þér... 

Þetta er 
Kevin 

Knievel, litli 
bróðir Evels 

sem býr 
ekki alveg 
yfir sömu 

hæfileikum

Jáá! Ég gat gengið 
yfir allt 

stofugólfið 
án þess 

að stíga á 
Cheerios-

hring!
Glæt-
an!

Ætli ég 
verði ekki 
að merkja 
þetta inn á 
dagatalið.

Úff!
Glæsilegt! Vúhú!

Lesendur okkar 
eru á öllum aldri

með ólíka 
sýn á lífið

– og við þjónum   
   þeim öllum

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Ruslið mitt var stimplað. Einn af þess-
um hráslagalegu morgnum í vikunni 

tók ég í fyrsta sinn eftir stórum bláum 
einn og fimm, fimmtán, framan á rusla-
tunnunni minni. Aðlögunartíminn sem 
veittur var í maí er liðinn og sorphirða 
hefur breyst; fimmtán metra reglan gildir. 
Þegar ég settist inn í bílinn eftir að hafa 
losað mig við ruslapokann var mér orðið 
svo kalt á „sumar“morgni í Reykjavík að 

ég hálfvorkenndi vesalings sorphirðu-
mönnunum sem þurfa að ganga 
þessa plús fimmtán metra á tíu 
daga fresti til að sækja ruslatunn-
una mína. Ég er viss um að hver 
einasti sentimetri eftir fimmtán 
metrana hafi stuðlað að því að mér 

varð svona kalt. Fram að fimmtán 
metra mörkunum var sumar og sól.

MYND kom upp í hugann á 
leið minni í vinnuna eftir 
þessa kuldalegu plús fimmtán 
metra reynslu. Myndin varð 
til þess að mig langaði virki-
lega til að geta teiknað betur 
en ég geri. Þar sem ég get 
frekar teiknað myndir með 
stöfum og orðum ákvað ég 
að draga myndina upp í 
þessum pistli á þann hátt.

RUSLABORGIN Reykja-
vík? gæti verið yfirskrift 

myndarinnar. Þetta eru tvær blýantsteikn-
ingar sem sýna stöðuna fyrir og eftir þær 
breytingar sem samþykktar voru á sorp-
hirðu í Reykjavík með gildistöku fimmtán 
metra reglunnar. Myndirnar eru teiknað-
ar í götunni þar sem ég bý. Ruslatunnurn-
ar eru öðrum megin götunnar framan við 
húsin en hinum megin fyrir aftan þau en 
þar eru ræktarlegir og blómstrandi garðar 
með háum og gömlum trjám fyrir framan.

FYRRI myndin sýnir stöðuna eins og hún 
var fyrir gildistöku reglunnar. Há trén 
blómstrandi í sumarhitanum sem ríkt 
hefur síðustu sumur, runnarnir væru 
grænir hefði myndin verið lituð en ekki 
teiknuð með blýanti, og sumarblómin að 
springa út. Ung hjón fylgjast með litlum 
börnum að leik í garðinum á meðan eldri 
hjón huga að plöntunum. Allt svo friðsælt 
og sumarhitinn yljar nágrönnunum.

SÍÐARI myndin er eyðileg. Í stað háu 
trjánna sem stóðu meðfram langri inn-
keyrslunni standa nú fjórar svartar rusla-
tunnur. Þær voru færðar í aðlögunar-
mánuðinum maí og útbúið var sorpgerði 
við gangstéttina sem öllum er sýnilegt 
og til lítillar prýði. Engir runnar sjást og 
eitt sumarblóm er á stangli. Upp götuna 
ganga útlendingar sem dúðaðir eru vegna 
kuldans. Þeim verður starsýnt á sorpgerð-
ið. Þeir benda á ruslatunnurnar fjórar og 
hrista hausinn.

Ruslaborgin Reykjavík?
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Jada Pinkett Smith segir að pör 
verði að gefa sér tíma frá hvort 
öðru af og til. 

Jada Pinkett hefur verið gift 
leik- og söngvaranum Will Smith 
í fjórtán ár og segir að lykill-
inn að farsælu hjónabandi þeirra 
sé einmitt sá að þau þurfi oft að 
skiljast að vegna vinnu. Þetta 
segir hún að geri hjónaband 
þeirra sterkara. 

„Það er alltaf gott að taka smá 
pásu frá hvort öðru. Stundum er 
það hreinlega það sem þarf.“

Taka pásur í 
hjónabandinu

Sonur leikarans Nicolas Cage var færður á geð-
sjúkrahús í vikunni eftir að hann sturlaðist á veit-
ingastað og lét það bitna á einkaþjálfara sínum.

Christina Fulton, móðir drengsins, var hjá 
honum kvöldið eftir að atburðurinn átti sér stað 
og kom skilaboðum til Cage þegar hún kom út og 
mætti blaðamönnum og ljósmyndurum. Hún sagði 
að það væri engum öðrum en Cage að kenna að 
sonur þeirra væri svo illa haldinn. Þá sagði hún að 
Cage væri hræðileg fyrirmynd.

Ljóst er að nokkuð er til í fullyrðingum Fulton 
um að Cage sé ekki til fyrirmyndar, en undarleg 
hegðun hans hefur oft komist í fjölmiðla.

Kennir Cage um 
hegðun sonarins

SLÆM FYRIRMYND 
Chrstina Fulton, 
barnsmóðir Nicolas 
Cage, segir hann 
vera slæma fyrir-
mynd.

Lady Gaga vill veita aðdáend-
um sínum innblástur, nú þegar 
tónlistardraumur hennar hefur 
ræst. Gaga er orðin eitt mesta 
tónlistargoð veraldar og finnst 
nú að hún þurfi að sinna skyld-
um sínum í að hvetja aðdá-
endur sína áfram. „Draumar 

mínir hafa ræst. Nú er 
helsti draumur minn 

að hvetja aðra 
áfram. Ég vil að 
aðdáendur mínir 
nái eins langt og 

þeir vilja.“

Lætur gott 
af sér leiða

GIFT Í FJÓRTÁN ÁR Jada Pinkett Smith og 
Will Smith hafa verið gift í fjórtán ár en 
taka sér stundum hlé frá hvort öðru.

Bítillinn Paul McCartney er enn og aftur á leiðinni í 
tónleikaferðalag um heiminn og hyggst koma fram 
á Yankee-leikvanginum í New York 15. júlí. Verða 
þetta fyrstu tónleikar McCartney á þessum sögu-
fræga leikvangi sem er í Bronx-hverfinu.

Miðasala er þegar hafin og í tilkynningu frá Live 
Nation, sem sér um tónleikana, kemur fram að 
aðdáendur megi búast við þriggja tíma tónleikum. 
„Lögin sem hann spilar eru þau bestu og dáðustu í 
heiminum, enda er ferill hans ótrúlegur,“ 

Almennt miðaverð er frá 4.000 upp í 34.000 
íslenskar krónur, miðað við gengið í dag. Hægt er að 
kaupa sérstaka VIP-miða, en verðið á þeim er ekki 
gefið upp á vefsíðu Pauls McCartney.

Tónleikar á Yankee-leikvangi

DUGLEGUR Paul McCartney hefur veruð duglegur við að ferðast 
um heiminn undanfarin ár og er á leiðinni í enn eitt ferðalagið.

VILL HJÁLPA 
AÐDÁENDUNUM 
Draumar Lady 
Gaga hafa ræst 
og finnst henni 
nú að draumar 
aðdáenda sinna 

eigi líka að rætast.

Íbúfen
200 mg, 20 stk.: 319 kr.
Verð án afsláttar: 399 kr.

400 mg, 30 stk.: 423 kr.
Verð án afsláttar: 529 kr.

Dermatín
60 ml: 1.039 kr.
Verð án afsláttar: 1.299 kr.

120 ml: 1.227 kr.
Verð án afsláttar: 1.534 kr.

Omeprazol Actavis
20 mg, 14 stk.: 847 kr.
Verð án afsláttar: 1.059 kr.

20 mg, 28 stk.: 1.682 kr.
Verð án afsláttar: 2.102 kr.

meðal frábærra opnunartilboða er:

Opnum í dag!

Tilboðin gilda út júní.

20%
afsláttur
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Tónleikaröðin Þriðjudagskvöld 
í Þingvallakirkju hefur göngu 
sína í fimmta sinn 14. júní næst-
komandi. 

Á fyrstu tónleikunum koma 
fram þau Helga Aðalheiður Jóns-
dóttir blokkflautuleikari og 
Þórarinn Sigurbergsson gítar-
leikari. Barokktónlist verður þar 
í öndvegi. Viku síðar, 21. júní, 
leika systurnar Pálína og Mar-
grét Árnadætur dúó fyrir fiðlu 
og selló. Þar verða meðal annars 
verk eftir Haydn og Beethoven á 
efnisskránni. 28. júní koma fram 
Kolbeinn Bjarnason flautuleikari 
og Guðrún Óskarsdóttir sembal-
leikari og á lokatónleikunum 5. 
júlí flytur miðaldasönghópurinn 
Voces Thules tóna aftan úr öldum.

Kveikjan að tónleikunum er 
stofnun Minningarsjóðs Guð-
bjargar Einarsdóttur frá Kára-
stöðum til eflingar tónlistarstarfi 

við kirkjuna. Tónleikarnir hefjast 
klukkan 20. Aðgangur er ókeyp-
is en tekið er við frjálsum fram-
lögum við kirkjudyrnar. - kg

Þriðjudagskvöld 
í Þingvallakirkju

ÞINGVALLAKIRKJA Tónleikaröðin hefur 
göngu sína í fimmta sinn á þriðjudag.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FÖSTUDAGSFIÐRILDI HINS HÚSSINS Á KREIK   Listahópar Hins hússins, alls sextán 
talsins, troða upp víðs vegar í miðbænum frá klukkan 12 til 14 í dag. Meðal atriða eru ljóðabrot sem 
rituð verða á götur, dansatriði á Ingólfstorgi og pappakassakastalagerð í Lækjargötu.

Myndlist  ★★★★★

Kona/Femme
Louise Bourgeois

Listasafn Íslands

Louise Bourgeois (1911-2010) var 
mikilvægasta og áhrifamesta lista-
kona samtímans. Sýning á verkum 
hennar er fjöður í hatt Listasafns 
Íslands og mikill fengur fyrir 
íslenskt myndlistarumhverfi. 
Henni fylgir eiguleg sýningarskrá, 
vel til fundið hjá Listasafninu að fá 
Kristínu Marju Baldursdóttur til 
að skrifa um persónuleg kynni sín 
af list Bourgeois. Sýningarstjóri er 
Laura Bechter.

Bourgeois er fædd og upp-
alin í Frakklandi og lagði þar 
stund á myndlistarnám en flutt-
ist til Bandaríkjanna á fjórða 
ára tugnum. Hún varð meðal 
annars fyrir áhrifum af list súrr-
ealistanna og gætir þess í mörgum 
verka hennar. Á ferli sínum hefur 
hún endurnýjað sig sífellt. Á síð-
ustu áratugum ævi sinnar gerði 
hún m.a. stórar, aflokaðar innsetn-
ingar sem hún kallaði klefa og sótti 

List sem lætur engan ósnortinn
LOUISE BOURGEOIS Enginn ætti að láta sýningu á verkum hennar framhjá sér fara að mati Rögnu Sigurðardóttur.

þar sérstaklega til sársaukafullra 
bernskuminninga. Hér er m.a. inn-
setningin Klefi (Svartir dagar) frá 
2006 sem var síðasti klefinn sem 
hún gerði. Risastórir köngulóar-
skúlptúrar hennar eru frægir og 
í Listasafninu er líka einn slíkur, 
magnað verk. 

Erfið bernska Bourgeois setti 
mark sitt á verk hennar. Heimilis-
líf bernskunnar var þrungið svik-
um og baktjaldamakki sem hún 
gleymdi aldrei. Textíll, vefnaður 
og saumaskapur eru stór þáttur í 
list hennar en foreldrarnir ráku 
fyrirtæki sem seldi og gerði við 
ofin teppi, sem barn hjálpaði hún 
til við vinnuna. Hin síspinnandi 
könguló táknar hennar eigin 
móður og ef til vill einnig hana 
sjálfa. 

Hlutskipti konunnar er annað 
meginþema, sér í lagi sársauki, 
einangrun og vanmáttur sem hún 
veigrar sér aldrei við að taka á 
og vinna úr. Á þessari sýningu 
er kvenlíkaminn sérstaklega 
áberandi. Í meðförum Bourgeois 
verður líkaminn nær ópersónu-
legt fyrirbæri, hún einangrar 
einstaka þætti og skoðar þá með 
augum jafnt myndhöggvarans, sál-
fræðingsins og konunnar. 

Áhrif Bourgeois á listamenn 
yngri kynslóða eru gríðarleg og 
sýnileg. Velgengni og styrkur 
hennar hefur m.a. sýnt svo ekki 
verður um villst að list sem hefur 
konuna og hið kvenlega að við-
fangsefni er brýn og áleitin í sam-
tímanum. Þannig eru sýningar 
hennar líka. Sársaukinn er alls 
staðar en frábær útfærsla hennar 
og úrvinnsla á viðfangsefninu 
lyftir verkum hennar yfir alla til-
finningasemi og snertir áhorfand-
ann djúpt. 

Óhætt er að segja að enginn 
megi láta þessa sýningu á verkum 
Bourgeois framhjá sér fara. Von-
andi fáum við síðan að sjá sem 
allra mest af list íslenskra kvenna 
í safninu líka, sem fyrst. Af nægu 
er þar að taka þegar kemur að list 
sem á erindi við samtímann.  
 Ragna Sigurðardóttir

Niðurstaða: Sýning á heims-
mælikvarða, á verkum frægustu 
listakonu heims. Verk frá öllum ferli 
listakonunnar gefa ágæta mynd af 
verkum hennar og viðfangsefnum. 
List Bourgeois er sársaukafull en laus 
við tilfinningasemi, veigrar sér aldrei. 
Sýning sem enginn ætti að láta fram 
hjá sér fara.

Nú er fjör !

OPIÐ 
Virka daga frá kl. 10-18

Lau frá kl. 11-17 

Verðdæmi:
100x200 cm kr. 69.900,-
120x200 cm kr. 75.900,-
140x200 cm kr. 79.900,-

Fullt af spennandi tilboðum !

Ótrúlegt
verð

- Frábærar kantstyrkingar

- Svæðaskipt



 VIÐ VERÐUM
Á SELFOSSI 

UM HELGINA

Á FERÐINNI
UM LANDIÐ

á bæjar-, fjölskyldu-
og tónlistarhátíðinni

Kótelettan

3.-5. JÚNÍ Sjóarinn síkáti í Grindavík           
               
10.-11. JÚNÍ  Kótelettan á Selfossi     
               
17.-18. JÚNÍ  200 ára afmælishátíð Jóns Sigurðssonar 
 á Hrafnseyri. Íslenskar dægurperlur 
 Helga Björns í Hörpu
 
24.-25. JÚNÍ Sólseturhátíð í Garði. 
              
1.-2. JÚLÍ  Sauðárkrókur
               
8.-9. JÚLÍ  Borgarnes
                               
15.-16. JÚLÍ  Útihátíð Bylgjunnar á Flúðum
               
22.-23. JÚLÍ Franskir dagar á Fáskrúðsfirði      
               

BYLGJULESTIN Í SUMAR

5.-6. ÁGÚST Fiskidagurinn mikli á Dalvík

12.-13. ÁGÚST Blómstrandi dagar í Hveragerði

20. ÁGÚST Afmælishátíð Bylgjunnar á Ingólfstorgi 
 á Menningarnótt í Reykjavík
 
26.-28. ÁGÚST Afmælishátíð Bylgjunnar í hljóðveri  
 Bylgjunnar í Skaftahlíð

ÆVINTÝRAEYJAN MEÐ
HEMMI GUNN OG SVANSÍ
Á laugardaginn verður Ævintýraeyjan með 
Hemma Gunn og Svansí á Bylgjunni. Boðið 
verður upp á frábær tónlistaratriði og 
uppákomur fyrir alla fjölskylduna. 
Vertu með Bylgjunni og Olís um helgina.

BYLGJULESTIN ÞAKKAR Grindvíkingum 
frábærar móttökur um síðustu helgi. Um 
þessa helgi er Bylgjulestin á Selfossi; bæjar-, 
fjölskyldu- og tónlistarhátíðinni Kótelettunni.
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Lindsay Lohan hefur fengið 
tveggja ára nálgunarbann á mann 
að nafni David Cocordan, en mað-
urinn hefur setið um leikkonuna 
frá árinu 2009. Cocordan á meðal 
annars að hafa komið reglulega að 
heimili Lohan með súkkulaði og 
tímaritagreinar, útbúnar af honum 
sjálfum, sem gáfu til kynna að þau 
tvö ættu í ástarsambandi. Hvorki 
Lohan né Cocordan mættu í rétt-
arsalinn, en málið var tekið fyrir í 
Los Angeles á miðvikudag. Nýlega 
hélt leikkonan því fram að Cocord-
an hafi ætlað að drepa sig og birti 
mynd af manninum á Twitter-síðu 
sinni, en þá var hann ráfandi fyrir 
utan heimili hennar. 

Fær nálgunarbann

BANNAÐ AÐ ELTA LOHAN Lindsay Lohan 
hefur þurft að þola eltihrellinn David 
Cocordan frá árinu 2009. Hún fékk 
tveggja ára nálgunarbann á hann á 
miðvikudaginn.

Zach Galifianakis lét margt 
flakka í viðtali við tímaritið 
Rolling Stone á dögunum, en 
hann ljóstraði því meðal annars 
upp að von væri á þriðju Hang-
over-kvikmyndinni. Söguþráður 
myndarinnar verður frábrugðinn 
hinum tveimur, en þriðja myndin 
á að fjalla um flótta Alans, sem 
leikinn er af Galifianakis, af 
geðveikrahæli með hjálp þeirra 
Phils, Stu og Dougs, sem hafa 
verið burðarhlutverkin í Hango-
ver-myndunum. Galifianakis er 
þó þekktur fyrir mikið sprell og 
því verður athyglisvert að sjá 
hvort hann er í raun að segja satt 
eða hvort þetta er allt uppspuni.

Segir að von sé á 
Hangover 3

ÞRIÐJA HANGOVER-MYNDIN Á 
LEIÐINNI Zach Galifianakis segir að 
von sé á Hangover 3 og uppljóstrar 
um söguþráðinn í viðtali við Rolling 

Stone.

„Þetta verður þáttur um upp-
átækjasamar stelpur sem hafa 
skoðanir og eru að gera áhuga-
verða hluti,“ segir blaðamaðurinn 
Þóra Tómasdóttir, en 20. júní næst-
komandi hefur þátturinn Sokka-
bandið göngu sína á Rás 2 í umsjón 
systranna Þóru og Kristínar. 

„Það má eiginlega segja að við 
séum að gera innrás í útvarpið. Við 
bárum hugmyndina undir Sigrúnu 
(Stefánsdóttur, dagskrárstjóra 
Ríkisútvarpsins, innsk. blm.) því 
okkur fannst vanta svona þátt. Sig-
rún hafði keypt bókina okkar og 
tók strax vel í þetta,“ segir Þóra, 
en þær systur gáfur í fyrra út Bók 
fyrir forvitnar stelpur sem vakti 
mikla lukku.

Þóra segir samstarf systranna 

bæði geta verið frábært og skelfi-
legt. „Ég held að allir sem eiga 
systkini á svipuðum aldri viti hvað 
ég er að tala um. Við erum með 
svipaðar skoðanir og erum ákafar 
en sömuleiðis mjög ólíkar.“

Systurnar ætla að fjalla um 
framtaksamar konur í Sokkaband-
inu og er fyrsti þátturinn þegar til-
búinn. Viðmælendur eru úr öllum 
áttum, allt frá skylmingakonum til 
rithöfunda. „Ég ætla ekki að gefa 
of mikið uppi um fyrsta þáttinn en 
ég hvet fólk með skoðanir á tísku-
bloggi að sperra eyrun í fyrsta 
þætti. Þó að hann sé ekki enn þá 
farinn í loftið hefur einn virtasti 
tískubloggari landsins þegar sent 
okkur tóninn,“ segir Þóra leyndar-
dómsfull. - áp

Gera innrás í útvarpið

STELPUR Í ÚTVARPIÐ 
Systurnar Þóra og 

Kristín Tómasdætur 
verða með útvarps-

þáttinn Sokkabandið 
á Rás 2 í sumar, en 
þar verður einblínt 
á uppátækjasamar 

stúlkur. 

Söngvararnir Friðrik Ómar 
og Jógvan Hansen verða 
á ferð og flugi um landið í 
sumar. Þeir ætla að fylgja 
eftir plötunni Vinalög sem 
kom út árið 2009 en lofa að 
taka Eurovision-lögin líka. 

„Við verðum bara tveir á rúntin-
um,“ segir söngvarinn Jógvan Han-
sen, en þeir Friðrik Ómar ferðast 
um landið í sumar að fylgja eftir 
plötunni Vinalög. „Vinalög var 
metsöluplata árið 2009 og við erum 
að fylgja henni eftir, núna einu og 

hálfu ári síðar,“ segir Friðrik Ómar. 
Friðrik og Jógvan héldu fyrstu 

tónleikana í Akraneskirkju á mið-
vikudagskvöldið og heppnuðust 
þeir vel. „Það er svo gaman hvað 
við erum með skýran markhóp. 95 
prósent gesta eru konur en svo eru 
einstaka hugrakkir karlmenn sem 
mæta,“ segir Friðrik, og bætir við 
að þeir félagarnir ætli sér að taka 
nokkur Eurovision-lög inn á milli. 
„Ég tek This Is My Life og Jógv-
an tekur eitthvað af lögunum sem 
hann hefur sungið í undankeppnun-
um hér heima. Hann dreymir nátt-
úrulega um að vinna þessa keppni, 
hefur tekið þátt þrisvar en aldrei 

unnið,“ segir Friðrik Ómar í létt-
um dúr. 

Ferðalagið verður ansi mikið en 
allt í allt verða tónleikastaðirnir 25 
um allt land. „Við ferðumst aðal-
lega með bílaleigubíl en Flugfélag 
Íslands ætlar líka að gera vel við 
okkur og við fáum að fl júga svolít-
ið.“ Spurðir að því hvor þeirra ætli 
að sjá um aksturinn, segir Jógvan 
að þeir muni skiptast á en telur þó 
að það muni á endanum koma í hans 
hlut að sitja við stýrið. „Hann kann 
ekkert að keyra hann Friðrik. Ann-
ars hef ég nú alveg gaman að því 
að keyra bíl, svo þetta verður bara 
fjör.“ kristjana@frettabladid.is 

Einstaka karlmenn sem 
þora á tónleikana okkar

2.280.000 KRÓNUR er búist við að fáist á uppboði seinna í júní fyrir bréf Díönu prinsessu. Bréfin 
skrifaði Díana til fyrrverandi samstarfskonu sinnar og fjalla þau meðal annars um himneska 
brúðkaupsnótt hennar og Karls Bretaprins. 

TIL Í SLAGINN Þeir Jógvan og 
Friðrik Ómar ætla að spila 

á 25 stöðum um allt land í 
sumar, en fyrstu tónleikarnir 

fóru fram í Akraneskirkju á 
miðvikudagskvöldið. Í kvöld 
spila þeir í Selfosskirkju og 
hefjast tónleikarnir kl. 20.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Splunkuný og nístingsköld spennubók eftir Lee Child!
„Jafnt fyrir konur sem karla.“   Mirror

SNÝR AFTUR
JACK REACHER

Gildir til 16. júní á meðan birgðir endast.
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Benny Medina, umboðsmaður 
söng-og leikkonunnar Jennifer 
Lopez, vísar því á bug að honum 
og bílstjóra Lopez hafi sinn-

ast með þeim 
afleiðingum 
að bílstjórinn 
hafi sagt upp 
og strunsað í 
burtu. Sjónar-
vottar sáu Med-
ina og bílstjór-
ann hnakkrífast 
og setti rifrildið 
nokkuð ljótan 

blett á kvöldið, samkvæmt banda-
ríska blaðinu New York Post.

Atburðurinn á að hafa átt sér 
stað þegar Lopez mætti ásamt 
manni sínum og systur og áður-
nefndum umboðsmanni á góð-
gerðarsamkomu í New York. „Allt 
gekk mjög vel, kvöldið var mjög 
jákvætt og það safnaðist mjög 
mikið af peningum,“ segir Medina 
í samtali við slúðursíðu New York 
Post, PageSix.

Engin fýla 
hjá Lopez

Cheryl Cole hefur ákveðið 
að láta gott af sér leiða og 
hyggst selja marga af sínum 
frægustu kjólum á upp-
boði til styrktar góðu mál-
efni. Cole, sem hefur verið 
á milli tannanna á fólki 
í Bretlandi eftir brott-
reksturinn úr amer-
íska X-Factor, hefur 
gefið tuttugu kjóla, 
en andvirðið rennur 
í sjóð góðgerðarsam-
taka sem bera nafn 
hennar.

„Ég veit að svona 
uppboð á kjólum 

á eftir að safna heilum hell-
ing af peningum sem hægt er 
að nota til góðra verka en ég 
er líka heppin að eiga marga 
flotta kjóla sem eiga eftir að 

nýtast einhverjum öðrum.“ 
Meðal þeirra eru kjól-
ar frá Herve Leger og 
Roberto Cavalli auk 
kjóls úr fatalínu Siennu 
Miller.

Cole selur kjólana

GEFUR AF SÉR Cheryl Cole 
hyggst selja tuttugu kjóla 
til styrktar góðu málefni. 
Kjólar frá Herve Leger og 
Roberto Cavalli verða til 
sölu.

Það fór um marga aðdáendur 
Josh Groban þegar hann frestaði 
tónleikum sínum í Suður-Kar-
ólínu á þriðjudag. Í ljós kom að 

Groban hafði 
fengið heiftar-
lega matareitr-
un en söngv-
arinn sýndi af 
sér fádæma 
hörku og mætti 
strax aftur 
til leiks degi 
seinna í Duluth 
í Georgiu.

Groban, sem hefur haldið 
tónleika hér á Íslandi, upplýsti 
áhorfendur í Duluth um að hans 
hefðu beðið handskrifuð skilaboð 
frá bandarísku súperstjörnunni 
Katy Perry inni í búningsher-
bergi í Duluth. Perry hafði verið 
að spila á sama stað kvöldið áður. 
Groban birti mynd af skilaboð-
unum, sem voru frekar einföld: 
„Hæ J.G. Gangi þér vel. K.P.“

Allt í lagi 
með Groban

Paris Hilton hefur skamm-
að stjórnendur umræðuþáttar-
ins The View fyrir að vera illa 
undirbúnir. Hilton mætti í þátt-
inn nýverið til að kynna nýjasta 
raunveruleikaþáttinn sinn, The 
World According to Paris, og er 
óhætt að fullyrða að hún hafi 
fengið óblíðar viðtökur. Whoopi 
Goldberg sagði þáttinn vera yfir-
borðskenndan og hin goðsagna-
kennda Barbara Walters hellti sér 
yfir Hilton fyrir að fara niðrandi 
orðum um þá samfélagsþjónustu 
sem hún þurfti að sinna árið 2010.

Bandarískir fjölmiðlar gerðu 
því síðan skóna að Hilton hefði 

nánast fengið taugaáfall eftir 
þáttinn og hefði ausið úr skálum 
reiði sinnar yfir framleiðend-
urna. Hún vísar því hins vegar 
á bug í samtali við E!. „Ég hef 
þekkt Walters í mörg ár og ég 
virði hana sem blaðakonu. Hún 
verður auðvitað að spyrja sinna 
spurninga en hún hefði átt að 
horfa á þáttinn. Þær höfðu bara 
séð eina klippu, þar sem ég 
kvarta vissulega yfir samfélags-
þjónustunni. En ég var líka bara 
að segja sannleikann. Það var 
hins vegar engin uppákoma eftir 
þáttinn, þær fréttir eru algjörlega 
úr lausu lofti gripnar.“

Hilton skammar The View

REIÐ Hilton er ósátt við stjórnendur The 
View og segir þá ekki hafa kynnt sér 
nýjasta þáttinn hennar.

JOSH GROBAN

JENNIFER LOPEZ

BS nám í 
náttúrufræði 

og skógfræði/
landgræðslu
Ákveðið hefur verið að 

framlengja umsóknarfrest 
um BS nám í náttúrufræði 

annars vegar og skógfræði/
landgræðslu hins vegar. 

Nánari upplýsingar um námið 
er að finna á heimasíðu 

Landbúnaðarháskóla Íslands.
www.lbhi.is

Umsóknarfrestur er til 15. júní bmvalla.is

BM Vallá ehf
Breiðhöfða 3
110 Reykjavík 

Vörur okkar eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. 
Fáðu tilboð og gerðu verðsamanburð!

Sími: 412 5050
Fax: 412 5001
sala@bmvalla.is
Opið mánud.-föstud. 8-17

Terra
nýr valkostur fyrir veröndina

Terra er nýtt og fallegt verandarefni 
úr slípuðum hellum sem fæst í hvítu, gráu 
og svörtu.

Terra er hagkvæm og endingargóð lausn 
á veröndina, laus við umstang og viðhald 
sem fylgir hefðbundnum pallaefnum. Ekki 
eyða sumarfríinu í viðhald. 

Komdu á sýningarsvæði okkar í Fornalundi 
og skoðaðu Terra-hellurnar eða hafðu 
samband við söludeildir okkar.
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Belgísk tónlistarhátíð sem er fræg 
fyrir hrossakjötspylsur hyggst 
hætta sölu á pylsunum í einn dag 
til að geðjast tónlistarmanninum 
Morrissey.

Tónlistarhátíðin Lokerse Fees-
ten gerir það til að gulltryggja að 
hinn sérvitri Morrissey komi fram 
á hátíðinni, en hann er harður bar-
áttumaður gegn kjötáti. Frægt 
var þegar hann gekk af sviði 
Coachella-hátíðarinnar árið 2009 
þegar hann fann lykt af grilluðu 
kjöti. Hann steig reyndar aftur á 

svið skömmu síðar, en tilkynnti þá 
að hann óskaði þess að fólk væri á 
grillinu en ekki dýr.

Lokerse Feesten hefst í byrj-
un ágúst og stendur í tíu daga og 
telja skipuleggjendur að það borgi 
sig að hætta kjötsölu daginn sem 
Morrissey kemur fram, þrátt 
fyrir að forsprakkarnir stæri sig 
af góðu úrvali af pylsum og snigl-
um á vefsíðu hátíðarinnar. Aðeins 
grænmetisréttir verða því í boði 
á hátíðinni 4. ágúst, daginn sem 
Morrissey stígur á svið. 

Hætta að selja hrossa-
pylsur fyrir Morrissey

KJÖT ER MORÐ Morrissey hefur lengi 
barist gegn kjötáti, en árið 1985 gaf 
hljómsveit hans The Smiths út plötuna 
Meat Is Murder.

Katrín Júlíusdóttir iðnaðar-
ráðherra segir komu Ridley 
Scott verulega góðar fréttir 
fyrir Ísland. Hún vill líka 
horfa til indverska kvik-
myndaiðnaðarins í Bolly-
wood enda hafi hann mikil 
áhrif á ferðamannastraum 
frá næstfjölmennasta landi 
heims.

Fréttablaðið greindi frá því á mið-
vikudag að gengið hefði verið frá 
því að hluti úr stórmynd Ridley 
Scott, Prometheus, yrði tekinn 
upp hér á landi. Meðal þeirra stór-
stjarna sem koma til landsins eru 
Óskarsverðlaunaleikkonan Charl-
ize Theron og ástralski stórleikar-
inn Guy Pearce. 

Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráð-
herra er mjög ánægð með heim-
sókn Ridley Scott og tökuliðs hans. 
„Ísland er enda mjög áhugaverð-
ur staður og það er mjög gaman 
þegar svona stórmynd kemur til 
Íslands því það vekur athygli á 
landinu sem tökustað og skilur 
eftir verðmæti í þjóðarbúinu.“ 
Katrín segir að iðnaðarráðuneyt-
ið hafi reynt að styðja við þenn-
an iðnað. „Við gerum allt sem við 
getum fyrir þessa aðila; þetta er 
atvinnu- og verðmætasköpun auk 
þess sem þessu fylgir mikil land-
kynning.“

Katrín bendir jafnframt á að 
rekin hafi verið mikil landkynning 
á Íslandi gegnum verkefnið Film 
in Iceland og slíkt geti skipt sköp-
um. „Þetta er mjög spennandi því 
svona verkefni skila sér út í ferða-
mannageirann hér á landi, fólk sér 
landið á hvíta tjaldinu og vill koma 
hingað. Og við höfum verið að 

Ráðherra fagnar risamynd

GÓÐ LANDKYNNING 
Katrín Júlíusdóttir segist ætla að 
gera allt sem hún geti fyrir Ridley 
Scott og Charlize Theron og er 
mjög ánægð með að kvikmynda-
gerðarmaðurinn ætli að taka upp 
hluta af stórmynd sinni Prometh-
eus hér á landi. Útkoman geti haft 
jákvæð áhrif á kynningu á Íslandi.

horfa til fleiri átta eins og Bolly-
wood, því þar er beint samband 
milli kvikmyndageirans og ferða-
mannastraumsins.“

Kvikmyndagerðarmenn sem 
hingað koma fá tuttugu prósenta 
endurgreiðslu á framleiðslukostn-
aði hér og segir Katrín að Ísland 
verði að standa jafnfætis öðrum 

þjóðum á þeim grundvelli. Lög 
um endurgreiðslu verða endur-
skoðuð á þessu ári og segir Katrín 
vel koma til greina að gerðar verði 
einhverjar breytingar til að opna 
Ísland enn frekar. „Við munum 
gera allt sem við getum fyrir 
þessa aðila.“

 freyrgigja@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ný heimildarmynd um myrkraprinsinn 
Ozzy Osbourne verður frumsýnd á næst-
unni. Myndin heitir God Bless Ozzy 
Osbourne, eða Drottinn blessi Ozzy 
Osbourne, og er framleidd af Jack, syni 
hans, og eiginkonunni Sharon.

Myndin var forsýnd í Bretlandi í vik-
unni, en í henni er líf Osbourne skoðað 
í víðu samhengi. Fjallað er um upp-
vöxt hans í Birmingham ásamt for-
eldrum, systrum, fyrstu eiginkonunni 
og börnum. Þá er fjallað um árin í 
hljómsveitinni Black Sabbath og 
sólóferilinn.

Osbourne talar um eitur-
lyfja- og áfengisvandamál 
sín í myndinni og nefnir sér-
staklega þegar hann vakn-
aði á miðri hraðbraut eftir 

annasamt kvöld. „Ég hefði átt að deyja 100 
sinnum en það gerðist ekki,“ segir hann. „Ef 
einhver vildi að ég gerði eitthvað var nóg 
að biðja mig um að gera það ekki. Ég man 
ekki eftir níunda áratugnum. Það er eins 
og hann hafi ekki átt sér stað!“

Í myndinni talar hinn sextugi Ozzy 
Osbourne einnig um ökuskírteinið sem 
hann fékk nýlega. „Þegar allt fór að 
ganga vel keypti ég byssur, hnífa og 

mótorhjól. En það er bara í dag sem 
ég get keyrt bíl!“

Ég hefði átt að deyja 100 sinnum

SKRAUTLEGT LÍF Líf Ozzy 
Osbourne hefur verið afar 
skrautlegt, eins og kemur fram 
í nýrri heimildarmynd um 
kappann.

BRIDES MAIDS 4, 6.30 og 9

X-MEN: FIRST CLASS 7 og 10.10

KUNG FU PANDA 2 3D - ISL TAL 4 og 6

KUNG FU PANDA 2 2D -D ISL TAL 4

PAUL 8

FAST & FURIOUS 5 10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

-BOX OFFICE MAGAZINE

T.V. -KVIKMYNDIR.ISÞ.Þ. Fréttatíminn

SÝND Í 2D OG 3D

T.V. - kvikmyndir.is

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

FRÁBÆR ÞRÍVÍDD MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

T.V. - KVIKMYNDIR.IS

GLERAUGU SELD SÉR

- FRÉTTATÍMINN

“BESTA ‘PIRATES’ MYNDIN” 
- M.P FOX TV P.H. BOXOFFICE MAGAZINE

NÁNARI UPPLÝSINGAR
OG MIÐASALA Á

BRIDESMAIDS KL. 5.40 - 8 - 10.20 12 
X-MEN: FIRST CLASS KL. 5.40 - 8 - 10.30 12
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UPPLIFÐU STUNDINA SEM Á EFTIR AÐ BREYTA HEIMINUM!
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BRIDESMAIDS KL. 5.20 - 8 - 10.40  12
X-MEN: FIRST CLASS KL. 5.20 - 8 - 10.40  12
WATER FOR ELEPHANTS  KL. 5.30 - 8 - 10.30 L
HÆVNEN KL. 5.40  12
FAST FIVE KL. 8 - 10.30  12

- MBL

BRIDESMAIDS KL. 5.20 - 8 - 10.40  12
BRIDESMAIDS Í LÚXUS  KL. 5.20 - 8 - 10.40  12
X-MEN: FIRST CLASS  KL. 5.15 - 8 - 10.45  12
KUNG FU PANDA 2 ÍSLENSKT TAL 3D KL. 3.40 - 5.50 L
KUNG FU PANDA 2 ÍSLENSKT TAL 2D KL. 3.40 - 5.50 L
KUNG FU PANDA 2 ENSKT TAL 3D KL. 8 L
PIRATES 4  KL. 8 - 10  10
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FRAMHALD AF VINSÆLUSTU GRÍNMYND 
SEM SÝND HEFUR VERIÐ Á ÍSLANDI.
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HANGOVER PART II
X-MEN: FIRST CLASS
KUNG FU PANDA 2 3D ísl tal

PIRATES OF THE CARIBBEAN 3D

KUNG FU PANDA 2 3D M/ ísl. Tali kl. 4 - 6
KUNG FU PANDA 2 3D ensku. Tali kl. 8:10 Ótextuð

THE HANGOVER 2 kl. 6 - 8 - 10:20
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 kl. 3(2D) - 6(2D) - 9(2D)
DÝRAFJÖR 3D M/ ísl. Tali kl. 4(3D)

12

12

L

AKAKAKKA URURURURRRRUREYEYEYEYYE RIRIRIRIIRI
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali kl. 6
HANGOVER 2 kl. 8 - 10:20
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 kl.  6 - 9

FRÁ ÞEIM SÖMU OG GERÐU
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FRÁBÆR 
FJÖLSKYLDU
SKEMMTUN

Jack Sparrow er mættur í stærstu mynd sumarsins! 
Stórkostleg þrívíddarævintýramynd með Johnny Depp, 
Penélope Cruz,  Ian McShane og Geoffry Rush. Sýnd í 

Disney Digital 3D í völdum kvikmyndahúsum

THE HANGOVER 2 kl. 6 - 8 - 9 - 10:20 - 11:10
THE HANGOVER 2 Luxus VIP kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 4 - 6
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 4  - 6
KUNG FU PANDA 2 M/ ensku. Tali Sýnd í 3D kl. 10:50 Ótextuð

KUNG FU PANDA 2 ensku. Tali í 2D kl. 4 - 6 - 10:20 M/Texta

PIRATES 4 kl. 4(2D) - 7(2D) - 8(3D) - 10(2D) 
DÝRA FJÖR 3D M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 4
SOMETHING BORROWED kl. 8

X-MEN : FIRST CLASS kl. 8 - 10:40
THE HANGOVER 2 kl. 8 - 10:20
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali kl. 6
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 kl. 5:20

BARA GÓÐAR MYNDIR www.bioparadis.is

MARY AND MAX 
PÓLSKIR DAGAR:  NÆTURLESTIN (FRÍTT INN)
INSIDE JOB 20:00 (FRÍTT INN)
THE MYTH OF THE AMERICAN SLEEPOVER
HUR MÅNGA LINGON FINNS DET I VÄRLDEN?
SÓDÓMA REYKJAVÍK (MEÐ ENSKUM TEXTA)
DRAUMALANDIÐ  (MEÐ ENSKUM TEXTA)
DJÖFLAEYJAN  (MEÐ ENSKUM TEXTA)

18:00, 20:00, 22:00
20:00
20:00
18:00, 22:00
20:00
18:00
20:00
22:00

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

BAR
&
CAFÉ



Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík

- Lifið heil

www.lyfja.is
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Hafraklattar
Stútfullir af hollustu. Gefa orku þegar á þarf að halda.

Solaray 
Astaxanthin

Heelen

Sore No More
„Sore No More” náttúrulega
kæligelið í nýjum hentugum
„roll on“ umbúðum. Upplagt
til að bera á þreytta og auma
vöðva eftir langar gönguferðir
til að minnka harðsperrur
og vöðvaverki.

Heelen margnota hlífðarhúð
Klippt niður eftir þörfum, límist vel 
á húðina og hægt að þvo og nota 
aftur og aftur.

Bjargvættur á ferðalaginu.

Hjálpar líkamanum að ná sér eftir 
æfingar og áreynslu. Örvar einnig 
litafrumur í húðinni og flýtir fyrir 
sólbrúnku og dregur úr líkum á 
sólbruna og sólarexemi. 

Vulkan 
stoðhlífar

Vulkan hita- og stuðningshlífar. 
Mikið úrval fyrir hæla, kálfa, hné, læri 
og nára. Gott verð.

Íbúfen

Íbúfen
400 mg, 30 stk.
200 mg, 20 stk.

Göngutaskan er ómissandi í farteskið hvort sem þú ætlar í langa og stranga ferð um 

hálendið eða léttan skreppitúr á næsta fjall. Festu hana í beltið eða stingdu henni í bak-

pokann. Byrjaðu ferðina með því að koma við í Lyfju og notaðu ferðina til að fylla á 

sjúkrakassann í bílnum eða bústaðnum og njóttu öryggis í allt sumar. 

öryggi í hverju skrefi
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sport@frettabladid.is

KOLBEINN SIGÞÓRSSON  lá í rúminu á hóteli íslenska liðsins í Álaborg í gær með 39 stiga hita, aðeins tveimur 
dögum fyrir fyrsta leik Íslands á EM U-21 liða í Danmörku. Hann gat ekki æft með liðinu í gær og er tvísýnt hvort hann 

nái leiknum gegn Hvíta-Rússlandi á morgun.

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  

Ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu 
framkvæmdar  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtalin 
framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum 
samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum. nr. 106-
/2000 m.s.br.  

Allt að 6.000 tonna laxeldi í sjókvíum í Reyðarfirði,  
Fjarðabyggð. 

Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Lauga-
vegi 166, 150 Reykjavík. Hana er einnig að finna á 
heimasíðu Skipulagsstofnunar: 
www.skipulagsstofnun.is.  

Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til umhverfisráð-
herra og er kærufrestur til  11. júlí 2011. 
       
 Skipulagsstofnun 

FÓTBOLTI Á morgun hefur Ísland 
leik á EM U-21 landsliða í Dan-
mörku. Liðið mætir Hvíta-Rúss-
landi í Árósum, en strákarnir hafa 
aðsetur í Álaborg þar sem hinir 
tveir leikir Íslands í riðlakeppn-
inni fara fram.

Eins og kunnugt er gekk á ýmsu 
á miðvikudaginn og þurftu strák-
arnir að leggja á sig langt ferða-
lag til að komast á leiðarenda. Þeir 
voru því margir þreyttir í gær.

„Það hefði verið ágætt að fá 
æfingu í morgun til að hrista 
ferðaþreytuna af sér,“ sagði 
Alfreð Finnbogason við Frétta-
blaðið, en hætta varð við æfingu 
liðsins í gærmorgun vegna vatns-
elgs á æfingavellinum. Strákarn-
ir æfðu þó síðdegis, nema Kol-
beinn Sigþórsson sem er veikur. 
Gylfi Þór Sigurðsson, sem veikt-
ist í fyrradag, gat þó tekið þátt í 
æfingunni af fullum krafti.

Eyjólfur Sverrisson landsliðs-
þjálfari segir að liðið njóti þess 
hversu vel leikmenn þekkist eftir 
að hafa spilað saman síðan um 
haustið 2009.

„Það þarf samt að fríska upp á 
ýmislegt í okkar leik, bæði varn-
ar- og sóknarleikinn, og rifja upp 
þær hlaupaleiðir sem leikmenn 
eiga að nota. Það er afar mikil-
vægur þáttur í okkar leik. Við 
viljum hafa þetta á hreinu svo að 
leikmenn rói allir í sömu átt og séu 

að spila sama leikinn.“ Hann segir 
að liðið muni áfram gera það sem 
gekk svo vel í undankeppninni.

„Við höfum farið vel á því að 
spila eins og við höfum gert. Við 
höfum spilað sóknarbolta og erum 
ákveðnir fram á við. Það var orð-
inn félagsliðabragur á liðinu og 
samspilið var að virka vel.“

Hann segir það sérstaklega eft-
irtektarvert hversu liðið og leik-
mennirnir hafi vaxið og dafnað 
með hverjum leiknum í undan-
keppninni og fram til dagsins í 
dag.

„Þegar ég hugsa til þess 
hvernig strákarnir voru þegar 
við spiluðum okkar fyrsta 

leik í undankeppni finnst mér 
breytingarnar ótrúlegar. Allir 
leikmenn hafa stórbætt sig og eru 
enn að vaxa, enda er liðið orðið 
miklu öflugra. Þetta er það sem 
yngri landsliðin eiga að ganga út 
á og strákarnir sýndu í þessari 
keppni hvað þeir hafa náð langt,“ 
sagði Eyjólfur, sem segist samt 
alltaf hafa séð hvað bjó í liðinu.

„Þeir búa yfir mjög góðri tækni 
og höfðu alla burði til að fara 
langt, og gera enn. Ég sagði þeim 
strax þá að þeir ættu að hafa trú á 
eigin getu og þeir hafa sjálfir áttað 
sig á því með tíð og tíma hversu 
góðir þeir eru. Þeir hafa líka séð 
að hlutirnir ganga upp þegar þeir 
eru gerðir á réttan máta.“ 

Hann segist ekki hafa mikið 
spáð í hina hliðina – mótlætið. „Ég 
legg áherslu á það sem við getum 
gert og hugsa ekki um annað. 
Aðalmálið er að við vitum hvert 
við ætlum og hvernig við ætlum 
að spila. Það þarf að vera á hreinu 
og svo sjáum við hvernig útkoman 
verður.“

Þurfum allir að róa í sömu áttina
Eyjólfur Sverrisson landsliðsþjálfari hefur í mörg horn að líta fyrir fyrsta leik Íslands á EM U-21 landsliða á 
morgun. Ýmislegt hefur gengið á fyrstu tvo dagana í Danmörku en strákarnir náðu loksins að æfa í gær.

ENGIN ÆFING Í GÆRMORGUN Eyjólfur Sverrisson landsliðsþjálfari, við æfingasvæðið 
í Álaborg í gær. wFRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI „Þetta var erfitt ferða-
lag í gær og kannski eru menn 
álíka þungir og Mihajlo Biber-
cic núna en menn verða flottir á 
æfingu seinni partinn.“ Blaðamað-
ur brosti við þetta svar Alfreðs 
Finnbogasonar sem gat sjálfur 
ekki leynt glottinu sem færðist 
yfir andlit hans. Greinilegt var að 
Alfreð var þar með að fara eftir 
settum reglum sektarsjóðs U-21 
landsliðsins um að nefna ákveðna 
menn á nöfn í viðtölum við okkur 
fjölmiðlamenn í Álaborg í gær.

Eftir því sem fleiri viðmæl-
endur komu í viðtal komu hin 
nöfnin fljótlega í ljós.

„Fyrsti leikurinn er mikilvægur 
en auðvitað væri gaman að klína 
honum upp í sammarann gegn 
Dönum eins og Mihajlo Bibercic 
gerði hérna í denn en við sjáum til 

hvernig fer,“ sagði Skagamaður-
inn Arnór Smárason eftir að hann 
var spurður hvort hann hlakkaði 
til að leika gegn danska landslið-
inu, þar sem hann væri nú einu 
sinni að spila með dönsku félags-
liði.

Svo var komið að Jóhanni Berg 
sem fór ekkert sérstaklega fínar 
leiðir að því að nefna sinn mann 
á nafn. „Við höfum ekki áhyggjur 
og erum bara Salih Heimir yfir 
þessu.“

Þriðja nafnið sem átti að nefna 
var Lúka Kostic, fyrrum þjálfari 
U-21 landsliðsins. Haraldi Björns-
syni tókst meira að segja að gera 
það og hafa nafn hans í eðlilegu 
samhengi.

„Að þessu hefur maður verið 
að vinna lengi. Við komumst ekki 
svona langt þegar við vorum hjá 

Luka [Kostic] en núna hefur allt 
gengið upp,“ sagði Haraldur.

Fimmti og síðasti viðmælandi 
minn klikkaði þó á þessu. Öllu 
verra er að þarna var á ferð sjálf-
ur landsliðfyrirliðinn og einn aðal-
mannanna í sektarnefnd lands-
liðsins. Blaðamaður var vitaskuld 
löngu búinn að átta sig á hvernig í 
pottinn væri búið og benti Bjarna 
á yfirsjónina. „Nei, ég trúi þessu 
ekki,“ sagði fyrirliðinn þá og gróf 
andlitið í lúkurnar. 

Sektir eins og þessar eru þekkt-
ar í íþróttaliðum og menn eru 
vitaskuld sektaðir fyrir annað 
en framkomu í fjölmiðlum. En nú 
verða ný nöfn eða önnur orð fund-
in fyrir okkur fjölmiðlamennina 
og þessum þremur knattspyrnu-
hetjum fyrrum Júgóslavíu á 
Íslandi þökkuð góð störf. - esá

Leikmenn U-21 landsliðsins verða að segja ákveðin orð í viðtölum til að sleppa við sektir:

Lúka Kostic, Salih Heimir og Mihajlo Bibercic

ALFREÐ FINNBOGASON Það er mjög 
skemmtileg stemning í íslenska lands-
liðshópnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Eiríkur Stefán 
Ásgeirsson
og Anton Brink
fjalla um EM 
U21 í Danmörku
eirikur@frettabladid.is  -  anton@frettabladid

FÓTBOLTI Hvít-Rússar komu 
til Árósa á miðvikudaginn en 
þar munu þeir hafa aðsetur 
meðan á mótinu stendur. 
Hvít-Rússar hafa verið í 
æfingabúðum í Þýskalandi, þar 
sem þeir unnu 8-0 og 8-1 sigra á 
áhugamannaliðum. 

Georgi Kondratyev, þjálfari 
Hvít-Rússa, segist þekkja 
mótherja liðsins í riðlinum 
vel. „Þeir eru orðnir eins og 
ættingjar mínir því ég veit allt 
um þá,“ sagði Kondratyev í 
viðtali á UEFA-síðunni. Fyrsti 
leikur Hvít-Rússa er einmitt á 
móti Íslandi á morgun. - óój

Þjálfari Hvít-Rússa um Ísland:

Þeir eru eins og 
ætttingjar mínir

GEORGI KONDRATYEV Með EM-bikarinn 
þegar dregið var í riðla.  MYND/GETTYIMAGES

FÓTBOLTI Billy Stark, þjálfari 
U-21 landsliðs Skotlands, segir 
íslenska landsliðið líklegast 
til þess að koma á óvart á 
Evrópumótinu í Danmörku. 

„Á miðjunni og frammi standa 
þeir jafnfætis hinum þjóðunum. 
Markaskorun liðsins talar sínu 
máli. Það er bara spurning 
hvernig þeim gengur að verjast.“

Stark segir muna miklu að stór 
hluti leikmannanna hafi reynslu 
með A-landsliðinu. Það hafi gert 
gæfumuninn þegar íslenska liðið 
sigraði það skoska í umspilinu í 
október síðastliðnum.  - ktd

Þjálfari Skota um íslenska liðið:

Líklegir til að 
koma á óvart

SLÓGU ÚT SKOTA Strákarnir fagna marki 
gegn Skotum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



Vínlandsleið 6-8  113 Reykjavík 

Opið:  Virka daga kl. 11-18   
Laugardaga kl. 11-16

• FRÁBÆR VERÐ Á FLOTTUM MERKJUM •

NÚ SNÝST ALLT
UM FÓTBOLTA

NÚ SNÝST ALLT
UM FÓTBOLTA

OPIÐ SUNNUDAG KL. 13-17

PWR-C 4.10 TAKKASKÓR
STÆRÐIR: 28-38,5

VERÐ: 5.990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 8.990 kr.

ATTACANTO GERVIGRASSKÓR
STÆRÐIR: 34-38,5

VERÐ: 5.990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 8.990 kr.

ESITO TAKKASKÓR
STÆRÐIR: 39-47

VERÐ: 7.990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 11.990 kr.

PWR-C 2.10 TAKKASKÓR
STÆRÐIR: 41-45

VERÐ: 17.990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 26.990 kr.

KING XL TAKKASKÓR
NOKKRAR STÆRÐIR TIL

VERÐ: 22.990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 37.990 kr.

PWR-C 1.10 TAKKASKÓR
NOKKRAR STÆRÐIR Á BILINU 40,5-47

VERÐ: 26.990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 43.990 kr.

V5.10 HANSKAR
STÆRÐIR: 7-11

VERÐ: 2.490 kr.
VERÐ ÁÐUR: 3.490 kr.

V1.08 TAKKASKÓR
NOKKRAR STÆRÐIR / NOKKRAR GERÐIR

VERÐ: 26.990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 43.990 kr.

V5.10 TAKKASKÓR
NOKKRAR BARNASTÆRÐIR

VERÐ: 6.990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 10.990 kr.

ESITO TAKKASKÓR
STÆRÐIR: 28-30 / 34,5-38,5

VERÐ: 6.990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 9.990 kr.

PWR-C 3.10 PROTECT
HANSKAR M. SPELKUM

STÆRÐIR: 9-10

VERÐ: 4.990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 7.990 kr.
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FÓTBOLTI Blikinn Kristinn Stein-
dórsson er markahæsti leik-
maður Pepsi-deildar karla þegar 
deildin fer í EM-fríið en hann 
skoraði sitt sjötta mark í sjö 
umferðum í 1-1 jafntefli á móti 
Blikum í fyrrakvöld.

Það vekur athygli að Kristinn 
hefur skorað öll mörkin sín í 
sumar á Kópavogsvellinum þar 
sem hann vinnur einmitt dags 
daglega. Kristinn hefur verið 
á markaskónum í öllum fjórum 
heimaleikjum Blika en hann 
hefur ekki enn náð að skora í 
útileikjum liðsins sem eru nú 
orðnir þrír talsins.

Þetta er mikil breyting frá því 
í fyrra þegar hann skoraði 8 af 12 
mörkum sínum utan Kópavogs. 
Kristinn er því þegar búinn að 
gera betur en í fyrra þegar hann 
skoraði 4 mörk í 11 leikjum Blika 
á Kópavogsvelli. - óój

Blikinn Kristinn Steindórsson:

Markheppinn á 
vinnustaðnum

FÓTBOLTI FH-ingar töpuðu 0-2 á KR-
vellinum á þriðjudagskvöldið og 
hafa því aðeins náð í 8 af 18 mögu-
legum stigum í fyrstu sex leikjum 
sínum í sumar. Þetta er því annað 
árið í röð sem FH tapar tíu stigum í 
fyrstu sex leikjum sínum en í fyrra 
var það dýrkeypt fyrir lærisveina 
Heimis Guðjónssonar sem töpuðu 
titlinum á markatölu síðasta haust. 

FH-ingar höfðu til samanburð-
ar aðeins tapað samtals 9 stigum 
og náð í 81 stig af 90 mögulegum í 
fyrstu sex leikjunum sínum á árun-
um 2005 til 2009.  - óój

FH í fyrstu sex leikjunum:

Tíu töpuð stig 
tvö ár í röð

KRISTINN STEINDÓRSSON Markahæstur 
í Pepsi-deild karla. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Lið 7. umferðarinnar
Fréttablaðið hefur valið eftirtalda 
leikmenn í lið umferðarinnar sem að 
þessu sinni spilar leikkerfið 4-4-2.
Lið 7. umferðar:*
Hannes Þór Halldórsson KR
Gísli Páll Helgason Þór Ak.
Grétar Sigfinnur Sigurðarson KR
Jón Guðni Fjóluson Fram
Guðmundur Reynir Gunnarsson KR
Andrés Már Jóhannesson Fylkir
Daníel Laxdal Stjarnan
Ásgeir Börkur Ásgeirsson Fylkir
Gunnar Már Guðmundsson Þór Ak.
Ingimundur Níels Óskarsson Fylkir
Kjartan Henry Finnbogason KR
* Leikur Keflavíkur og Vals er ekki 
með þar sem hann fer ekki fram fyrr 
en í lok júlí.

FÓTBOLTI Hannes Þór steig sín 
fyrstu skref á knattspyrnuvellin-
um í svörtum og hvítum búningi 
KR. Hann hefur komið víða við 
síðan en segist að hluta líða eins 
og hann sé kominn aftur heim.

„Að vissu leyti. Ég byrjaði að 
æfa fótbolta í Vesturbænum. Ég 
var mikill KR-ingur á yngri árum 
og fór á völlinn fram á unglings-
aldur. Það er sérstök tilfinning 
að vera kominn aftur á KR-völl-
inn og spila reglulega. Litli KR-
ingurinn í mér hatar það ekki. 
Það er mjög ánægjuleg tilfinning 
að spila fyrir KR. Tilfinning sem 
ég stefndi á að upplifa.“

Hannes Þór kom til liðs við KR 
frá Fram fyrir tímabilið og hefur 
þótt standa sig vel. Hann segist 
vita af pressunni sem fylgi því að 
standa á milli stanganna hjá KR 
en hann hugsi ekki um hana.

„Á mínum tíma hjá Fram gekk 
ég í gegnum alls konar tíma. Upp 
og niður, hóla og hæðir. Ég þekki 
að það getur gengið á ýmsu. Ég 
er vel undirbúinn í dag og læt 
það ekki á mig fá þó að eitthvað 
sé ekki eins og maður vill hafa 
það. Ég held ég hafi náð að bægja 
pressunni í Vesturbænum ágæt-
lega frá mér. Ég einbeiti mér bara 
að því að spila. Það hefur gengið 
vel til hingað til en það er ekkert 
í hendi. “

KR hefur farið vel af stað á 
tímabilinu og er með fjögurra 
stiga forskot á toppi deildarinn-
ar. Hannes segir leikinn gegn FH 
hafa verið ákveðið próf fyrir liðið.

„Þetta var stærsti leikur ársins 
hingað til og við stóðumst prófið. 
Það gekk þó erfiðlega að landa 
þessu. Við vorum mjög slakir í 
fyrri hálfleik sem ég held að hafi 
verið okkar lélegasti hálfleikur í 
sumar. FH-ingar pressuðu okkur 
og létu okkur finna fyrir því en 
þrátt fyrir allt vorum við þéttir 
varnarlega. Eftir vítið kviknaði 
í liðinu. Við vorum skeinuhætt-
ir fram á við, gáfum ekki færi á 
okkur og vorum mjög sannfær-
andi.“

Vítaspyrnuvarsla Hannesar 
Þórs frá Matthíasi Vilhjálmssyni 
hefur ekki farið framhjá nein-
um. Áttunda árið í röð stefndi 
allt í FH sigur í Vesturbænum 
þegar Matthías steig á punktinn 
en Hannes Þór las spyrnu Matth-
íasar. Hann þakkar varamark-
verðinum Atla Jónasar fyrir góð 
ráð.

„Atli vissi nákvæmlega hvað 
myndi gerast ef Matti tæki víti. 

Hann útskýrði það fyrir mér í 
smáatriðum. Ég fylgdi því bara 
og mætti honum í hornið. Ég gef 
honum þakkir fyrir það. “

Þrátt fyrir flotta frammistöðu 
hjá Hannesi Þór í fyrstu lotu tíma-
bilsins segist hann aldrei fullkom-
lega sáttur við frammistöðu sína.

„Það kemur eitthvað upp í 
hverjum leik sem maður er ósátt-
ur við. Mér fannst ég ekki vera að 
verja nógu mikið í fyrstu leikjun-
um. Þótt mörkin væru ekki skrif-
uð á mig hefði ég viljað taka meira 
í stöðunni maður gegn manni. 
Heilt yfir hef ég verið ánægður 
en það hefur reyndar ekki verið 
mikið að gera í fyrstu leikjunum. 
Það lítur oft út fyrir að maður sé 
ekki að gera neitt þó svo að það 
sé fullt af atriðum sem þurfa að 
vera í lagi. Ef maður hittir ekki 
sendingu til baka eða tekur ekki 

auðvelda fyrirgjöf endar boltinn 
inni. Maður þarf að gera einföldu 
hlutina líka og skila þeim. Það 
eru ekki bara skotin sem maður 
ver. En það er erfitt að líta vel út í 
markinu ef vörnin er götótt og við 
vinnum þetta saman. “

Þriggja vikna hlé hefur verið 
gert á Íslandsmótinu vegna þátt-
töku U-21 landsliðs Íslands á Evr-
ópumótinu í Danmörku.

„Þetta er bara skemmtileg til-
breyting að fá svona sumarfrí. 
Maður veit ekki hvernig maður á 
að snúa sér í þessu. Maður reynir 
bara að slaka á þrátt fyrir sólar-
leysið. Svo þurfum við að halda 
einbeitingu, megum ekki tapa 
okkur í gleðinni þó að það sé 
gaman á toppnum. Við verðum að 
mæta á æfingu á mánudaginn og 
gíra okkur upp í næsta leik.“ 
 - ktd

VIÐ STÓÐUMST PRÓFIÐ
Hannes Þór Halldórsson var besti leikmaður 7. umferðar Pepsi-deildar karla að 
mati Fréttablaðsins en hann átti frábæran leik þegar KR-liðið vann 2-0 sigur á 
FH-ingum.  Hannes Þór segir ánægjulega tilfinningu að spila fyrir KR.

FAGNAR SIGRI MEÐ FÉLÖGUNUM Í KR Hannes Þór Halldórsson sést hér fagna eftir 
sigurleik á móti Stjörnunni í bikarnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Hannes búinn að verja víti fimm ár í röð
Gengi Hannesar í vítum í úrvalsdeildinni:
2011 KR  1 af 2, 50%
2010 Fram  1 af 3, 33%
2009 Fram  1 af 5, 20%
2008 Fram  1 af 2, 50%

2007 Fram  1 af 4, 25%
Samtals: 5 víti varin af 16, 31%

FÓTBOLTI KR-ingar hafa byrjað 
frábærlega í Pepsi-deild karla og 
verða með fjögurra stiga forskot 
á toppi deildarinnar í EM-fríinu.

KR-ingar hafa fengið 11 
stigum meira en á sama tíma 
síðasta sumar og það þarf að 
fara alla leið til ársins 1996 
til að finna betri byrjun hjá 
Vesturbæjarliðinu.  - óój

KR-ingar byrja vel í sumar:

Með 11 stigum 
meira en í fyrra

FRÁBÆR BYRJUN KR-ingar hafa fagnað 
mörgum sigrum í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Mörk Kristins Steindórs
Sumarið 2011
Leikir/Mörk: 7/6 Heima-Úti: 6-0
Sumarið 2010
Leikir/Mörk: 22/12  Heima-Úti: 4-8

Töpuð stig hjá FH 
í fyrstu sex leikjunum

2011 10 stig  Óklárað  
2010  10 stig 2. sæti
2009 3 stig  Íslandsmeistari
2008 2 stig  Íslandsmeistari
2007 2 stig  2. sæti
2006 2 stig Íslandsmeistari
2005 0 stig Íslandsmeistari
2004 9 stig Íslandsmeistari

Flest stig KR í fyrstu 
7 leikjunum frá 1996:

1996 19 stig (Mt.: 22-5) 2011 17 stig (14-6) 
1999* 14 stig (14-6) 2009 14 stig (14-6)
2000* 14 stig (10-6) 2002* 13 stig (9-7)
 * KR varð Íslandsmeistari þetta sumar
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Í tilefni 10 ára afmælis okkar 
ætlum við gefa einni mömmu  

10.000 KR. GJAFABRÉF
Á HVERJUM DEGI - ALLT ÁRIÐ.
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A OG FJÖLSKYLDUR Í 10 ÁR

2001 - 2011

Skeifan 550-4110 | Smáralind 550-4140 | Hafnarfjörður 550-4120 | Selfoss 550-4190 | Egilsstaðir 550-4160

KÖRFUBOLTI Bandarísku körfu-
boltamönnunum Justin Shouse 
og Darrell Flake var í fyrradag 
úthlutað íslenskum ríkisborgara-
rétti hjá allsherjanefnd Alþingis.  
Þeir Shouse og Flake eiga báðir 
að baki farsælan feril í íslensku 
úrvalsdeildinni og hefur Shouse 
verið í hópi bestu leikmanna 
deildarinnar undanfarin ár. Nú 
gætu þeir hjálpað íslenska lands-
liðinu og samkvæmt reglum FIFA 
má velja þá strax í landsliðið. 

„Það eru breyttar reglur frá 
því sem var. Nú þarf reyndar 
að sinna pappírsvinnu til FIBA 
Europe en leikmenn eru lög-
legir um leið og þeir samþykkja 
umsóknina. Það þarf ekki að vera 
ríkisborgari í tvö eða þrjú ár eins 
og var áður,“ sagði Friðrik Ingi 
Rúnarsson, framkvæmdastjóri 
KKÍ. 

Aðeins má vera með einn leik-
mann af erlendum uppruna í 
mótum á vegum FIBA og það 
sama gildir á Norðurlanda-
mótum. 

„Þetta er atriði sem við munum 
skoða en þeir eru báðir í Banda-
ríkjunum og við erum því ekki 
að hlaupa upp til handa og fóta 
núna,“ sagði Friðrik Ingi. Nýi 
landsliðsþjálfarinn Peter Öqvist 
tilkynnti í vikunni 22 manna hóp 
fyrir Norðurlandamótið í sumar 
og þar er enginn leikmaður af 
erlendum uppruna.  - óój

Shouse orðinn Íslendingur:

Má spila strax 
með landsliðinu

JUSTIN SHOUSE Hefur spilað á Íslandi 
síðan 2005.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Pepsi-deild kvenna
Valur-Þór/KA 6-1
1-0 Hallbera Guðný Gísladóttir (33.), 2-0 Dagný 
Brynjarsdóttir (38.), 3-0 Hallbera (41.), 3-1 
Mateja Zver (57.), 4-1 Caitlin Miskel (64.), 5-1 
Dagný (74.), 6-1 Rakel Logadóttir (84.)
STAÐAN Í DEILDINNI
ÍBV  4  4  0  0  14-0  12
Valur  4  3  1  0  10-3  10
Stjarnan  4  3  0  1  10-3  9
Þór/KA  4  2  0  2    6-13  6
KR  4  1  2  1    4-4  5
Breiðablik  4  1  1  2    7-6  4
Fylkir  4  1  1  2    5-8  4
Afturelding  4  1  1  2    4-8  4
Þróttur R.  4  0  2  2    2-8  2
Grindavík  4  0  0  4    2-11  0

1. deild karla
HK-Víkingur Ó. 0-2
0-1 Guðmundur Steinn Hafsteinsson (60.), 0-2 
Hilmar Þór Hilmarsson (85.). Upplýsingar um 
markaskorara af fótbolti.net.
STAÐAN Í DEILDINNI
ÍA 5 4 1 0  13-2 13
Haukar 5 3 1 1    8-4 10
Þróttur R. 5 3 1 1    7-4 10
Selfoss 5 2 1 2  11-8 7
KA 5 2 1 2    7-6 7
Fjölnir 5 2 1 2    8-8 7
ÍR 5 2 1 2    6-9 7
Víkingur Ó. 6 1 3 2    5-6 6
Grótta 5 1 3 1    3-5 6
BÍ/Bolungarvík 5 2 0 3    6-11 6
Leiknir R. 5 0 4 1    3-5 4
HK 6 0 1 5    7-16 1

NÆSTU LEIKIR
KA-Fjölnir Í kvöld kl. 18.15 
ÍA-ÍR  Í kvöld kl. 20.00
Grótta-Haukar  Í kvöld kl. 20.00
Þróttur R.-Selfoss  Í kvöld kl. 20.00
Leiknir-BÍ/Bolungarvík  á morgun kl. 13.00

ÚRSLIT Í GÆR

FÓTBOLTI Hallbera Guðný Gísladóttir og Dagný 
Brynjarsdóttir opnuðu báðar markareikning 
sinn í Pepsi-deild kvenna með því að skora tvö 
mörk hvor í 6-1 stórsigri Vals á Þór/KA í loka-
leik 4. umferðar Pepsi-deildar kvenna í gær-
kvöldi.

Hallbera skoraði tvö glæsimörk beint úr 
aukaspyrnu með aðeins átta mínútna millibili 
í fyrri hálfleik en Dagný, sem átti frábæran 
leik á miðjunni, skoraði mark í hvorum hálf-
leiknum. 

„Ég er búin að vera rög við að skjóta en lét 
loksins vaða í dag og þá skoraði ég. Þetta eru 
fyrstu tvö mörkin mín í mótinu þannig að loks-
ins komu þau,“ sagði Dagný í viðtali við Sporttv 
eftir leikinn. „Við misstum Dóru og Kötu af 

miðjunni fyrir tímabilið og það hefur verið erf-
itt að púsla miðjunni saman. Mér finnst þetta 
loksins vera að koma núna,“ sagði Dagný, en 
hún og hin fimmtán ára Hildur Antons dóttir 
réðu ríkjum á miðjunni í gær. 

Hin mörk Valsliðsins skoruðu þær Caitlin 
Miskel og Rakel Logadóttir. Mateja Zver 
minnkaði muninn fyrir Þór/KA.  Með sigrin-
um komust Valskonur upp fyrir Stjörnuna og 
í annað sæti deildarinnar en nýliðar ÍBV eru 
með tveggja stiga forskot á toppnum. Vals konur 
spiluðu frábærlega í gær og sýndu að þær eru 
búnar að hrista af sér slenið eftir rólega byrjun 
í deildinni. Þór/KA-liðið tapaði hins vegar öðru 
sinni stórt í sumar, en ÍBV vann þær 5-0 fyrir 
norðan í fyrstu umferðinni. - óój

Valskonur unnu 6-1 stórsigur á Þór/KA í Pepsi-deild kvenna á Vodafone-vellinum í gærkvöldi:

Hallbera með tvö mörk beint úr aukaspyrnum

STERKAR Rakel Hönnudóttir í baráttu við Hildi Antons-
dóttur og Thelmu Einarsdóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

EINN AF NÝJU ÞÁTTUNUM OKKAR Í JÚNÍ

HEFST Í KVÖLD KL. 19:45

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

ÚTVARP FM

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

18.15 Föstudagsþátturinn Spjallþáttur 
um allt milli himins og jarðar.

20.00 Hrafnaþing Heimastjórnin.

21.00 Motoring Spyrnumenn og blár 
reykur.

21.30 Eitt fjall á viku Efst á Arnarvatns-
heiði. Annar þáttur af þremur úr safni Péturs 
Steingrímssonar.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

06.00 ESPN America
08.10 Fedex St. Jude Classic (1:4)
11.10 Golfing World
12.00 Golfing World
12.50 PGA Tour - Highlights (21:45)
13.45 Fedex St. Jude Classic (1:4)
16.50 Champions Tour - Highlights 
(10:25)
17.45 Inside the PGA Tour (23:42)
18.10 Golfing World
19.00 Fedex St. Jude Classic (2:4)
22.00 Golfing World 
22.50 US Open 2009 - Official Film
23.50 ESPN America

08.00 Proof

10.00 12 Men Of Christmas

14.00 Proof

16.00 12 Men Of Christmas

20.00 Ghosts of Girlfriends Past

22.00 Copying Beethoven

00.00 The Godfather 1

02.50 Shoot ´Em Up

04.15 Copying Beethoven

06.00 The Nutty Professor

19.00 Premier League World Áhuga-
verður þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum og skemmtileg-
um hliðum.

19.30 PL Classic Matches: Liverpool - 
Newcastle, 1995 

20.00 Alfonso Frábær þáttur um marga 
af bestu knattspyrnumönnum sögunnar en 
í þessum þætti verður fjallað um hin snjalla 
og skemmtilega leikmann Alfonso.

20.25 PL Classic Matches: Everton - 
Manchester United, 1995 

20.55 West Ham-Chelsea Útsending frá 
leik West Ham og Chelsea í ensku úrvals-
deildinni.

22.40 PL Classic Matches: Chelsea-
Sunderland, 1996 

23.10 Tottenham-Blackburn Útsending 
fra leik Tottenham og Blackburn í ensku úr-
valsdeildinni.

16.10 Allar mættar (e) 

16.50 Vormenn Íslands (7:7) (e)

17.20 Mörk vikunnar

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Otrabörnin (24:26)

18.22 Pálína (18:28)

18.30 Galdrakrakkar (23:47)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Notting Hill (Notting Hill) Líf hæg-
láts bókabúðareiganda umturnast þegar hann 
kynnist frægustu kvikmyndastjörnu í heimi. 
Leikstjóri er Roger Michell og meðal leikenda 
eru Julia Roberts, Hugh Grant og Rhys Ifans. 
Þessi breska gamanmynd, sem er frá 1999, 
hefur unnið til fjölda verðlauna. (e)

22.15 Barnaby ræður gátuna – 
Dauðadansinn (1:8) (Midsomer Murders: 
Dance with the Dead) Bresk sakamálamynd 
byggð á sögu eftir Caroline Graham þar sem 
Barnaby lögreglufulltrúi glímir við dularfull 
morð í ensku þorpi. Meðal leikenda eru John 
Nettles og Jason Hughes.

23.55 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 gegn villimönnunum sem bera 
ábyrgð á dauða systur hans. Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi barna. (e)

02.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 The Doctors

10.15 60 mínútur

11.00 Jamie Oliver‘s Food Revolu-
tion (5:6)

11.45 Life on Mars (6:17)

12.35 Nágrannar

13.00 Friends (10:24)

13.25 Grey Gardens

15.05 Auddi og Sveppi

15.30 Barnatími Stöðvar 2

17.05 Bold and the Beautiful

17.30 Nágrannar

17.55 The Simpsons (21:22)

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (3:23)

19.45 So you think You Can Dance 
(1:23) Stærsta danskeppni í heimi snýr aftur 
áttunda sinn og hefur þátttakan aldrei verið 
meiri og aldrei fyrr hafi jafn margir hæfileika-
ríkir dansarar skráð sig. Þátttakendur eru líka 
skrautlegri en nokkru sinni. Að loknum pruf-
unum er komið að niðurskurðarþætti í Las 
Vegas.

21.10 Miss Congeniality 2: Armed 
and Fabulous Bráðfjörug gamanmynd með 
Söndru Bullock þar sem hún snýr aftur í hlut-
verki lögreglukonunnar fögru sem í fyrstu 
myndinni fór huldu höfði og tók þátt í feg-
urðarsamkeppni til að leysa glæpamál. Að 
þessu sinni rannsakar hún rán á ungfrú 
Bandaríkjunum og þarf enn og aftur að fara í 
dulargervi með kostulegum afleiðingum.

23.05 The X-Files. I Want to Believe 
Frábær vísindatryllir um FBI-lögreglumennina 
Mulder og Scully úr X-Files þáttunum. David 
Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet, 
Billy Connolly og fleiri góðir leikarar fara á 
kostum í þessari æsispennandi og dularfullu 
vísindaskáldsögu.

00.50 Bachelor Party: The Last 
Temptation 

02.30 Stop-Loss

04.20 Grey Gardens

06.00 The Simpsons (3:23)

08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.15 Running Wilde (1:13) (e)
16.40 Happy Endings (1:13) (e)
17.05 Girlfriends (20:22) (e) 
17.25 Rachael Ray
18.10 Life Unexpected (5:13) (e)
18.55 Real Hustle (6:8) (e)
19.20 America‘s Funniest Home Videos
19.45 Will & Grace (20:25)
20.10 The Biggest Loser (8:26) Banda-
rísk raunveruleikasería um baráttu ólíkra ein-
staklinga við mittismálið í heimi skyndibita og 
ruslfæðis. Einn keppandi trúir einkaþjálfaran-
um sínum, og myndatökuvélunum fyrir erfið-
um samskiptum við fjölskyldumeðlim.
21.00 The Bachelor (7:11) Raunveruleika-
þáttur þar sem rómantíkin ræður ríkjum. Pip-
arsveinninn að þessu sinni heitir Jake Pavelka 
og er atvinnuflugmaður. Aðeins þrjár stúlk-
ur eru eftir og á Jake í stökustu vandræðum 
með að velja hina einu réttu. Engu að síður 
þarf hann að reka eina heim.
22.30 Parks & Recreation (5:22) (e)
22.55 Law & Order: Los Angeles 
(12:22) (e)
23.40 Whose Line is it Anyway? (e)
00.05 Last Comic Standing (1:12) (e)
01.05 Smash Cuts (3:52)
01.30 Girlfriends (19:22) (e)
01.50 High School Reunion (4:8) (e)
02.35 The Real Housewives of Or-
ange County (3:12) (e)
03.20 Will & Grace (20:25) (e)
03.40 Penn & Teller (2:10) (e)
04.10 Penn & Teller (3:10) (e)
04.40 Pepsi MAX tónlist

19.25 The Doctors Frábærir spjallþættir 
framleiddir af Opruh Winfrey.

20.10 Amazing Race (5:12) Fjórtánda 
þáttaröðin af kapphlaupinu mikla þar sem 
keppendur þeysast yfir heiminn þveran og 
endilangan með það að markmiði að koma 
fyrstir í mark og fá að launum eina milljón 
dala. Eins og áður eru keppendur afar ólíkir 
en allir vilja þeir sigra.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 NCIS (18:24) Spennuþættir sem eru 
í röð þeirra allra vinsælustu í Bandaríkjun-
um og fjalla um sérsveit lögreglumanna sem 
starfar í Washington og rannsakar glæpi sem 
tengjast hernum eða hermönnum á einn 
eða annan hátt. Verkefnin eru orðin bæði 
flóknari og hættulegri í þessari sjöundu seríu.

22.35 Fringe (16:22) Þriðja þáttaröðin um 
Oliviu Dunham, sérfræðing FBI í málum sem 
grunur leikur á að eigi sér yfirnáttúrlegar skýr-
ingar. Ásamt hinum umdeilda vísindamanni 
Dr. Walter Bishop og syni hans Peter rann-
saka þau röð dularfullra atvika.

23.20 Generation Kill (7:7) Blaðamað-
ur Rolling Stone, Evan Wright, eyddi tveim-
ur mánuðum með hersveit í Írak eftir að hafa 
sannfært herforingjann um að hann gæti tek-
ist á við svona erfitt verkefni. Þáttaröðin segir 
frá lífsreynslu Evans, hermönnunum í her-
sveitinni og verkefnum þeirra. Þættirnir hafa 
hlotið mikið lof gagnrýnenda um allan heim.

00.30 Amazing Race (5:12) 

01.15 The Doctors 

01.55 Fréttir Stöðvar 2 

02.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Dallas - Miami

17.20 Arnold Classic Sýnt frá Arnold 
Classic-mótinu en á þessu magnaða móti 
mæta flestir af bestu og sterkustu líkams-
ræktarköppum veraldar, enda Arnold Classic 
eitt stærsta mót sinnar tegundar í heiminum.

18.05 LA Liga‘s Best Goals Fallegustu 
mörkin í spænsku úrvalsdeildinni veturinn 
2010-2011.

19.00 Pepsi-mörkin Hörður Magnússon, 
Hjörvar Hafliðason og Magnús Gylfason gera 
upp leikina í Pepsi-deild karla. Öll mörkin og 
umdeildu atvikin eru skoðuð og farið yfir það 
sem vel er gert og það sem betur mátti fara 
hjá leikmönnum, dómurum og þjálfurum.

20.10 Dallas-Miami Útsending frá 
fimmta leik Dallas Mavericks og Miami Heat 
í úrslitum NBA.

22.00 F1: Föstudagur Hitað upp fyrir 
komandi keppni í Formúlu 1 kappakstrinum. 
Gunnlaugur Rögnvaldsson skoðar undirbún-
ing liðanna fyrir kappaksturinn.

22.30 European Poker Tour 6 Sýnt frá 
European Poker Tour þar sem mætast allir 
bestu spilarar heims.

23.20 Box - Juan Manuel Marquez - 
Michael Katsidis 

> Sandra Bullock
„Eftir dágóða stund manstu ekki hve 
gömul þú ert því þú hefur logið svo 
oft til um aldur.“
Í gamanmyndinni Miss Congeniality 
2: Armed and Fabulous snýr Sandra 
Bullock aftur í hlutverki lögreglu-
konunnar fögru og rannsakar rán á 
Ungfrú Bandaríkjunum, en myndin er 
á dagskrá Stöðvar 2 kl. 21.10 í kvöld.

Þátturinn Diners, Drive-ins and Dives á 
stöðinni Food Network er vinsælt sjón-
varpsefni á heimilinu. Þar fer Guy Fieri milli 
skyndibitastaða í Bandaríkjunum og smakkar 
á vinsælustu réttum hússins, fylgist með 
kokkunum elda og spjallar við gesti um 
matinn. 

Þátturinn getur verið þrælskemmtilegur 
því Guy er ekki feiminn við að heimsækja 
algjörar sóðabúllur sem hanga saman á 
lyginni einni saman og kokkurinn lítur út fyrir 
að vera klipptur út úr hryllingsmynd. Hrein-
lætiskröfur og heilbrigðisstaðlar hljóta að 
vera af allt öðrum toga í Ameríkunni en hér. 
Undantekningalaust er Guy þó yfir sig hrifinn 

af matnum, og gestirnir líka. Ég veit ósköp vel 
að bragðgæði matar hafa ekkert með það að 
gera hversu oft eldhúsið er sótthreinsað í hólf 
og gólf. Bestu kokkarnir elda víst með hjartanu, 
setti ekki amma alltaf sálina í grautinn? Ég 
borða líka allt sem að mér er rétt án þess að 
leiða hugann endilega að því hvað fram fór í 
eldhúsinu meðan maturinn var búinn til. Ég vil 
ekkert vita af því, hvað þá sjá það. Ég er hrædd 
um að lystin yrði fljót að fara ef ég fengi að 
skyggnast inn í eldhúsið á öllum vegasjoppum 
landsins þótt bandarísku búllurnar séu talsvert 
svæsnari.

Ég hef aldrei farið í bílferð yfir Bandaríkin en 
þegar ég fer verð ég að hafa með mér nesti.

VIÐ TÆKIÐ RAGNHEIÐUR TRYGGVADÓTTIR FÆR Í MAGANN

Matstofur, lúgusjoppur og sóðabúllur
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512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Vinsælasta danskeppni í heimi verður á
föstudagskvöldum í sumar!

LIFÐU VEL!

Fáðu þér ljúffenga súkkulaðiköku frá Kexsmiðjunni í næstu verslun!

www.kexsmidjan.is

BJÖRT, SKÍNANDI OG LJÚFFENG

MEÐ SÚKKULAÐIKREMI

Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

08.20 Lark Rise to Candleford  09.15 Jonathan 
Creek  10.05 Fawlty Towers  10.40 The Weakest 
Link  11.30 Keeping Up Appearances  12.00 
Fawlty Towers  12.30 ‚Allo ‚Allo!  13.10 ‚Allo ‚Allo!  
13.40 ‚Allo ‚Allo!  14.15 The Weakest Link  15.05 
The Weakest Link  15.50 Fawlty Towers  16.20 
‚Allo ‚Allo!  16.55 ‚Allo ‚Allo!  17.30 Hustle  18.20 
Waking the Dead  19.10 Waking the Dead  20.00 
The Fixer  20.50 Spooks  21.35 Hustle  22.30 
Waking the Dead  23.20 Waking the Dead  00.10 
The Fixer  01.00 Spooks  01.50 Hustle  

11.00 Liv på landet  11.30 Ud i det blå  12.00 
Vores Liv  12.30 Spise med Price  13.00 DR 
Update - nyheder og vejr  13.10 Aftenshowet  
14.00 Byggemand Bob  14.10 Redningsbåden Rolf  
14.15 Onkel Fredie får et flip  14.30 Den travle by  
14.40 Byggemand Bob  14.50 Mægtige maskiner  
15.00 De uheldige helte  15.50 DR Update - 
nyheder og vejr  16.00 Spise med Price  16.30 
TV Avisen med Sport og Vejret  17.00 Disney Sjov  
18.00 Hva‘ så Danmark?  19.00 TV Avisen  19.30 
Mona Lisa Smile  

11.05 Folk  11.35 Filmavisen 1960  11.50 Gå fint 
i band  12.00 NRK nyheter  12.05 Bondeknolen  
12.35 Norge rundt  13.00 NRK nyheter  13.10 En 
dristig drøm  14.00 NRK nyheter  14.10 En svensk 
sommer i Finland  14.50 Filmavisen 1960  15.00 
NRK nyheter  15.10 Sommerhuset  15.40 Oddasat 
- nyheter på samisk  15.55 Nyheter på tegnspråk  
16.00 Kjendisbarnevakten  16.40 Distriktsnyheter  
17.40 Norge rundt  18.05 Oppdag Stillehavet  
18.55 20 sporsmål  19.20 Mysteriet Norge  19.50 
Tause vitner  21.00 Kveldsnytt  21.15 Tause vitner 

11.05 Fairly Legal  11.45 Sommarens och vin-
terns vetenskap  13.10 Gomorron Sverige  14.00 
Rapport  14.05 Skärgårdsflirt  14.50 Så såg vi 
sommaren då  14.55 Från Lark Rise till Candleford  
15.55 Sportnytt  16.00 Rapport med A-ekonomi  
16.10 Regionala nyheter  16.15 Minnenas televi-
sion  17.00 Kulturnyheterna  17.15 Regionala 
nyheter  17.30 Rapport med A-ekonomi  18.00 
Arlövsrevyn  19.30 Förhandlaren  21.25 Norsk 
attraktion  21.55 Nio liv  23.50 Rapport  23.55 
Soldater i månsken  00.50 Rapport 

06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.03 Vítt og breitt 07.30 
Fréttayfirlit 08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund 
með KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 
Óskastundin 09.45 Morgunleikfimi 10.00 
Fréttir 10.03 Veðurfregnir 10.15 Sagnaslóð 
11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 
12.00 Fréttir 12.05 Fréttir 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir og 
auglýsingar 13.00 Tilraunaglasið 14.00 Fréttir 
14.03 Girni, grúsk og gloríur 15.00 Fréttir 
15.03 Útvarpssagan: Þriðja ástin (5:8) 15.25 
Skrafað um meistara Þórberg (2:10) 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Fimm fjórðu 17.00 
Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20 
Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Vesturslóð: Þættir 
um bandaríska tónlist 20.00 Leynifélagið 
20.30 Hringsól 21.30 Kvöldsagan: Njáls saga 
(5:29) 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 
Orð kvöldsins 22.13 Litla flugan 23.00 Kvöldgestir 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

Glæný þáttaröð þar sem ungir og 
efnilegir dansarar fá tækifæri til að 
sýna hvað í þeim býr og slá í gegn. 
Þetta er áttunda þáttaröðin og þátt-
takendur eru skrautlegri en nokkru 
sinni fyrr.

STÖÐ 2 KL. 19.45
So You Think You Can 
Dance?
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„Let Me Entertain You með 
Robbie Williams kemur mér í 
föstudagsgírinn. Klassískt að 
byrja kvöldið á því.“

Andri Ómarsson er einn af aðalskipu-
leggjendum Bestu útihátíðarinnar.

„Ég er að fara að taka þetta að 
mér. Það er ekki búið að ákveða 
neitt annað,“ segir leikstjórinn 
Gunnar Björn Guðmundsson.

Gunnar hefur tekið að sér að 
leikstýra Áramótaskaupi Sjón-
varpsins, þriðja árið í röð. Hann 
fær því einstakt tækifæri til að 
loka þríleiknum, en fyrstu skaup-
in hans tvö þóttu afar velheppnuð.  

„Þetta er mjög skemmtilegt 
verkefni og ólíkt öllu öðru,“ segir 
Gunnar. „Þetta fær mestu athygl-
ina og gríðarlegt áhorf. Alveg 
brjálað, sem er mjög skemmtilegt.“

Síðustu tvö ár hafa Anna Svava 
Knútsdóttir, Ari Eldjárn, Halldór 
E. Högurður, Ottó Geir Borg og 
Sævar Sigurgeirsson verið í höf-
undateymi Skaupsins, en Gunnar 
hefur ekki ráðið handritshöfunda 
til að skrifa Skaupið með sér í ár 
og segist raunar ekki vera búinn að 
ákveða neitt í þeim efnum. „Þetta 
er nýskeð og ekkert búið að hugsa 
meira út í þetta, enda árið ekki 

hálfnað,“ segir hann. „Nú á eftir 
að stilla þessu upp.“

En er árið búið að vera nógu 
viðburðaríkt hingað til fyrir gott 
Skaup?

„Já, ég er að vísu ekki mikið 
búinn að spá í þetta. En jú, jú, 
það er alltaf eitthvað. Það verður 
verkefnið okkar að finna út úr því. 
Hvernig það liggur.“  - afb

Leikstýrir þriðja Skaupinu í röð

LOKAR ÞRÍLEIKNUM Gunnar hefur leikstýrt tveimur síðustu Áramótaskaupum og 
leikstýrir því þriðja í ár. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Baltasar Kormákur hefur verið á ferð og 
flugi á þessu ári. Hann bjó í hálft ár í New 
Orleans þegar tökur á Hollywood-myndinni 
Contraband stóðu yfir. Svo kom hann heim í 
sveitasæluna í Skagafirði þar sem kvikmynd-
in var klippt með Elísabetu Ronaldsdóttur 
og nú er hann fluttur út aftur, að þessu sinni 
til London til að sinna eftirvinnslu myndar-
innar. „Ég verð hérna meira og minna í allt 
sumar. Ég er kominn með íbúð rétt hjá höfuð-
stöðvum Working Title og verð að hljóðvinna 
myndina í Baker Street þar sem þeir eru með 
aðstöðu,“ segir Baltasar í samtali við Frétta-
blaðið.

Dvölin á Íslandi var ekki eingöngu nýtt til 
klippinga heldur notaði leikstjórinn tæki-
færið og tók nokkra ramma fyrir Contraband 

hér á landi. „Ég þurfi að taka upp smá skipa-
dót og fékk góða aðstoð frá Eimskip og svo 
var ég við neðansjávartökur á Þingvöllum. 
Þær nýtast mér reyndar bæði fyrir Contra-
band og Djúpið. Maður reynir að koma með 
alla vinnu sem maður getur hingað heim,“ 
segir Baltasar en eftirvinnslufyrirtækið 
Framestore Reykjavik vinnur að myndinni 
eins og Fréttablaðið hefur greint frá.

Contraband skartar stórstjörnunni 
Mark Wahlberg í aðalhlutverki ásamt Kate 
Beckins ale, Lukas Haas og Giovanni Ribisi. 
Myndin er endurgerð á íslensku kvikmynd-
inni Reykjavik-Rotterdam og segir frá 
smyglara sem er plataður út í eitt smyglið 
enn. Contraband verður væntanlega frum-
sýnd á næsta ári. - fgg

Baltasar kemur sér fyrir í Baker Street

Á FERÐ OG FLUGI Baltasar Kormákur er búinn að koma 
sér fyrir í London og verður þar, meira eða minna, í allt 
sumar. Hann er að hljóðvinna Contraband. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Ég sagði ekki orð. Ég stóð bara 
eins og spýtukall með skiltið með 
bókstafnum,“ segir Sigrún Ósk 
Kristjánsdóttir, sjónvarpskona á 
Stöð 2.

Sigrún Ósk var fulltrúi Íslands 
í lokaþætti sjónvarpskonunnar 
Opruh Winfrey á dögunum. Fram-
leiðendur þáttarins leituðu til 
kvenna víðs vegar að úr heiminum 
til að taka þátt í óvæntu atriði sem 
Oprah hafði ekki hugmynd um. 
Hlutverk Sigrúnar var að standa 
með skilti með bókstafnum „O“ 
við þekkt kennileiti í Reykjavík. 
„Ég hef ekki séð þáttinn sjálf en 
mér skilst að þetta hafi verið sýnt. 

Það voru fimmtán þúsund manns í 
myndverinu og ég reikna fastlega 
með því að ásamt heimsókn Toms 
Hanks, Beyoncé og Madonnu hafi 
þetta verið það sem kom henni 
skemmtilegast á óvart,“ segir Sig-
rún Ósk og hlær.

Alls skilaði Sigrún inn fimm-
tán mínútna myndefni af sér 
með skiltið góða. Framleiðendur 
þáttar ins vildu greinilega hafa 
vaðið fyrir neðan sig því á end-
anum var aðeins stutt brot af því 
notað. „Við skemmtum okkur kon-
unglega við þetta, ég og Baldur 
myndatökumaður,“ segir Sigrún. 
Mikil leynd hvíldi yfir umræddu 

atriði og þurfti Sigrún að heita því 
að láta ekki nokkurn mann vita af 
upptökunum fyrir sýningu þátt-
arins. Hún þurfti að fylla út blað 
með ýmsum upplýsingum um sig. 
Auk þess átti hún að segja frá því 
hvaða þýðingu Oprah hefði haft 
fyrir hana og líf hennar. „Ég sagði 
frá því að ég hefði verið sautján 
ára þegar ég sá fyrsta þáttinn 
en svo hefði ég ekki endurnýjað 
kynnin fyrr en ég var í fæðingar-
orlofi í fyrra. Þá fékk ég til baka 
svar þar sem mér var þakkað 
fyrir að vera „loyal viewer“ síðan 
ég var sautján,“ segir Sigrún. 
 hdm@frettabladid.is

SIGRÚN ÓSK: ÞURFTI AÐ FARA MEÐ ÞETTA EINS OG MANNSMORÐ 

Kom fram í óvæntum 
kveðjuþætti Opruh Winfrey

HEIÐRAÐI OPRUH WINFREY Sjónvarpskonan Sigrún Ósk Kristjánsdóttir kom fram í óvæntum kveðjuþætti fyrir Opruh Winfrey. 
Hún fékk verkefnið í gegnum Svanhildi Hólm Valsdóttur, framkvæmdastjóra þingflokks Sjálfstæðisflokksins, sem kom fram í 
þætti Opruh fyrir nokkrum árum eins og frægt varð. MYND/BALDUR HRAFNKELL

  2.299,-

ALLTAF ÓDÝRARI

Boðið á alþjóðlega 
leiklistarhátíð í Írak
Uppfærslu leikhússins í Konst-
anz á verki Bertolt Brecht, 
Móðir Hugrekki, í leikstjórn 
Þorleifs Arnarssonar hefur 
verið boðið að taka þátt í fyrstu 
alþjóðlegu leiklistarhátíðinni í 
Írak. 

Hátíðin fer fram í höfuðborg 
Kúrdistan-héraðsins, Arbil, en 
Þorleifur sjálfur kemst að öllum 
líkindum ekki með, þar sem 
hann hefur mikilvægari hnöpp-
um að hneppa hér heima. „Þetta 
er sett í sömu viku og ég eignast 
barn,“ segir Þorleifur í samtali 
við Fréttablaðið.

Verkið fékk mjög sterk við-
brögð þegar það var frum-
sýnt í Þýskalandi; sumir voru 
hrifnir og hrósuðu því hástert, 
aðrir ekki. „Þetta er eitt af höf-
uðverkum Brechts og gerist í 
Þrjátíu ára stríðinu. Ég tók hins 

vegar út allar tilvísanir í það 
stríð, þannig að þetta virkar 
sem eilífðarstríð.“ Uppfærsl-
an þykir mjög myndræn, það 
rignir blóði allan tímann uppi 
á sviði og leikstjórinn segir að 
nú sé allt á fullu við að leysa 
tæknilegar útfærslur. Þorleif-
ur viðurkennir að ekki standi 
öllum á sama í leikhópnum; 
tvær af leikkonum verksins séu 
til að mynda ákaflega smeykar 
við ferðalagið en ætli þó að láta 
slag standa.

Þorleifur segir valið vera 
gríðarlega mikinn heiður og 
kveðst vera spenntur að heyra 
hvernig íbúar hins stríðs-
hrjáða lands muni taka verkinu. 
„Kannski mun verkið snerta 
áhorfendur þarna mjög djúpt 
og kannski á það bara eftir að 
hljóma hjákátlega.“ - fgg

TIL ÍRAKS Leiksýningu Þorleifs Arnarssonar, Móðir Hugrekki, hefur verið boðið á 
fyrstu alþjóðlegu leiklistarhátíðina í Írak. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR





DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VÍSIR
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Í svefnherbergið NÝTT12 mánaða 
vaxtalausar 
greiðslur

Verð
104.900 kr.
124.900 kr.
139.900 kr.
149.900 kr.
154.900 kr.
174.900 kr.
189.900 kr.
199.900 kr.

Verð 
144.900 kr.
149.900 kr.
164.900 kr.
179.900 kr.
179.900 kr.
199.900 kr.
229.900 kr.
249.900 kr.
259.900 kr.

 Tilboð
 64.900 kr.
 64.900 kr.
 74.900 kr.
 79.900 kr.
 94.900 kr.

Verð
89.900 kr.
94.900 kr.

109.900 kr.
119.900 kr.
129.900 kr.
134.900 kr.
149.900 kr.
159.900 kr.
169.900 kr.

Öll verð með íslenskum botni og fótum

Júnítilboð

Yfirburðir Fréttablaðsins 
á dagblaðamarkaði
staðfestir
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Fréttablaðið og Morgunblaðið 
kemur út sex daga vikunnar, á 
meðan DV kemur út þrisvar í viku 
og  Fréttatíminn einu sinni.

Prentmiðlakönnun 
Capacent Gallup.
Janúar til mars 2011, meðallestur á 
tölublað 18–49 ára.

Undirbúningur á fullu
Björk Guðmundsdóttir er byrjuð 
að taka upp myndband við fyrstu 
smáskífuna af plötunni Biophilia, 
Crystalline. Söngkonan leyfði aðdá-
endum sínum nýlega að heyra brot 
af laginu á YouTube en er nú byrjuð 
að vinna myndbandið með franska 
kvikmyndagerðarmanninum Michel 
Gondry. Sá hefur 
áður unnið mynd-
bönd með Björk 
eins og Army 
of Me og Bac-
helorette en 
er sennilega 
þekktastur 
fyrir kvik-
myndir sínar 
Eternal 
Sunshine 
of the Spot-
less Mind 
og nú síðast 
The Green 
Hornet. 

Ráðherra í Lóninu
Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra 
var viðstödd Spa-partí í Bláa lóninu 
á miðvikudagskvöld. Forsvarsmenn 
Lónsins buðu 500 konum í 
partíið til að kynna nýjar vörur í 
Blue Lagoon snyrtivörulínunni 
og skapaðist afar góð stemning á 
svæðinu. Gestum var boðið upp 
á sushi, hvítvín og heilsudrykki, 
ásamt nuddi, súkkulaðigosbrunni 
og snyrtifræðslu. Ráðherra hélt 
stutta ræðu og sagðist hlakka 
mikið til að koma heim og prófa 
nýju vörurnar strax um kvöldið. Það 

var því sennilega mun 
huggulegri kvöld-
stund hjá Katrínu en 
hjá hinum alþingis-
mönnunum, sem 

sátu fastir við 
Eldhúsdags-
umræður á 
Alþingi.

- fgg, sv

1 Foringi Black Pistons: Ekki 
kallaður nunna - þeir myndu

  aldrei þora því

2 Eagles buðu starfsfólki Nings 
á tónleikana

3 Drusluganga í Reykjavík

4 Foringi Black Pistons í 
átökum á Litla-Hrauni

5 Mjólkurbændurnir njóta víst 
ríkisstyrkja
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