
M atreiðslumaðurinn Úlfar Finn-björnsson sér um sjónvarps-þáttinn Eldað með Holta á ÍNN. 
Þar eldar hann ljúffenga rétti úr Holta-kjúklingi fyrir áhorfendur. Hér færir Úlfar 
okkur uppskrift að BBQ-kjúklingaleggjum 

með engifer, chili og hvítlauk. Hægt er að 
fylgjast með Úlfari elda þessa girnilegu 
máltíð í kvöld  klukkan 21.30 á sjónvarps-
stöðinni ÍNN.  Þættirnir verða svo endur-
sýndir yfir helgina. Einnig er hægt að horfa á þá á heimasíðu ÍNN, inntv is

ELDAÐ MEÐ HOLTAHOLTA KYNNIR  Úlfar Finnbjörnsson er einn færasti kokkur landsins. Hann 

sér um sjónvarpsþáttinn Eldað með Holta á ÍNN. Þar fáum við að fylgjast með 

honum elda ljúffenga kjúklingarétti úr Holta-kjúklingi.

BBQ-KJÚKLINGALEGG
SUMARMATUR

HUMARHÁTÍÐ Á HÖFNHin árlega humarhátíð er haldin um helgina á Höfn í Hornafirði, en hún hefur 
alltaf verið afar vel sótt. Hátíðin var fyrst haldin 
árið 1993 og hefur stækkað með hverju árinu. Mikil og 
vegleg dagskrá verður í boði alla helgina. Hana má skoða 
á hornafjordur.is.

TA
Hann

gjast m

HÖFNin árlega humarhátíð er haldin um helgina á Höfn í Hornafirði, en nafirði, en hún hefurhún hefur efualltaf verið falltaf verið afa
alltaf verið afaf verið afað af r vel sótt Hátí

r vel sótt Hátí
r vel sótt. Hátíl sótt. ðiðin fðin var fy
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NÝSKÖPUN
Kynningarblað 

Umhverfisvænt ský
GreenQloud er íslenskt nýsköpunar-
fyrirtæki sem er með fyrsta umhverfi svæna tölvuský heims. SÍÐA 2

Nýsköpunarsmiðja
Tíu sprotafyrirtæki taka þátt í Startup 
Reykjavík 2013 sem Arion banki og Klak-Innovit standa fyrir. SÍÐA 4

Grunnur að 
framtíðinni
Mikil gróska á sér stað í starfsemi 
nýsköpunarsetursins Klak-Innovit.
SÍÐA 4
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MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Föstudagur

18

4 SÉRBLÖÐ
Lífið | Sumardrykkir | Nýsköpun
Fólk  

Sími: 512 5000

28. júní 2013
150. tölublað 13. árgangur

Eitra fyrir lúpínu  Skoða á leiðir til 
að útrýma lúpínu sem breiðir úr sér í 
Þengilhöfða við Grenivík. 2
29 milljarða bótamáli vísað frá   
Einu stærsta skaðabótamáli sem 
þrotabú hefur höfðað frá hruni var 
vísað frá dómi í gær. Slitastjórn 
Landsbankans áfrýjar líklega. 6
Fá ekki auglýstan nethraða  Neyt-
endur í Evrópu fá ekki þann nethraða 
sem þeir borga fyrir. Ísland er undir 
meðaltali Evrópulanda.  12

MENNING Hljómsveitin Kaleo frum-
sýnir myndband við lagið Vor í Vagla-
skógi í kvöld. 30

SPORT Margrét Lára Viðarsdóttir sér 
fyrir endann á langri meiðslasögu 
sinni. 34
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Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla
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EINSTAKT
UPPFLETTIRIT
Yfir 350 fisktegundum gerð skiltegu

Þakklát fyrir foreldrana
Elísabet Eyþórsdóttir í Sísý Ey hefur 
verið umkringd tónlist alla tíð. Hún 
á fimm ára snilling sem vill aðallega 
hlusta á danshljómsveitina Prodigy. 

SKOÐUN Hvort er betra að þúsund 
ferðamenn sitji heima eða gisti í 
svefnsófum fólks, spyr Pawel. 19

UTANRÍKISMÁL Íslensk stjórnvöld þurfa að ákveða 
sig sem fyrst hvort aðildarviðræðum við Evrópu-
sambandið verði haldið áfram eða ekki. Þetta segir 
Peter Stano, talsmaður stækkunarstjóra ESB. 

„Það er svo sem enginn sér stakur tíma-
rammi, en Stefan Füle [stækkunar-
stjóri ESB] hefur sagt íslenskum 
stjórnvöldum frá okkar hugmyndum 
því við þurfum líka að gera ráðstaf-
anir,“ segir hann. „Eini ramminn 
sem við höfum núna til að skipu-
leggja samband okkar við Ísland er 
umsóknin ykkar og það sem hefur nú 
þegar komið fram í viðræðunum.“ 

Stano minnist á að ESB 
sé kunnugt um að aðildar-
viðræður verði teknar upp 
á Alþingi með haustinu og 
ekki sé búist við því að 
mikið gerist fyrr en þá. 

„En það er ljóst að 

þetta getur ekki verið sett á ís að eilífu,“ segir 
hann. „Þess vegna þurfum við að fá viðbrögð frá 
íslenskum stjórn völdum sem fyrst.“

Gunnar Bragi Sveinsson utan ríkis ráðherra hefur 
sagt að ekkert sé búið að ákveða varðandi þjóðar-

atkvæða greiðslu um áframhaldandi 
aðildarviðræður við ESB. Fram 
kom í fréttum Stöðvar 2 á mið-
vikudag að rétt tæplega helm-
ingur þjóðarinnar vildi klára 
aðildar viðræðurnar, samkvæmt 
nýrri könnun Capacent. Um fjöru-

tíu prósent vilja slíta viðræðum.  
 - sv

Stækkunarstjóri ESB segir ekki hægt að hafa umsókn á ís að eilífu:

Íslendingar ákveði sig sem fyrst

Bolungarvík 9°  V 4
Akureyri 9°  V 2
Egilsstaðir 10°  NV 4
Kirkjubæjarkl. 13°  V 5
Reykjavík 10°  V 10

SKÚRIR  Í dag verður yfirleitt fremur 
hæg vestlæg átt en aðeins hvassara við 
S-ströndina. Víða skúrir, einkum V-til í 
fyrstu. Hiti víðast 8-14 stig. 4

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

KÖNNUN Mikill meirihluti landsmanna 
er andvígur því að lækka veiðigjöld á 
útgerðina eins og ríkisstjórnin áformar, 
samkvæmt nýrri skoðanakönnun Frétta-
blaðsins og Stöðvar 2.

Alls eru 70,6 prósent þeirra sem 
afstöðu taka í könnuninni andvíg því að 
lækka veiðigjaldið en 29,4 prósent eru 
hlynnt því að lækka gjaldtökuna.

Meirihluti stuðningsmanna allra 
annarra flokka en Sjálfstæðisflokksins 
er andvígur því að lækka veiðigjöldin. 
Alls eru 59 prósent þeirra sem myndu 
kjósa Framsóknarflokkinn nú andvíg 
áformum ríkisstjórnarinnar en 41 pró-
sent vill lækka gjöldin.

Um 39,5 prósent stuðningsmanna 
Sjálfstæðisflokksins eru andvíg því að 

lækka gjöldin en 60,5 prósent eru því 
fylgjandi.

Afstaða stuðningsmanna annarra 
flokka er afgerandi. Á bilinu 86 til 90 
prósent stuðningsmanna Bjartrar fram-
tíðar, Samfylkingarinnar og Vinstri 
grænna eru andvíg lækkun gjaldanna, 
og 74 prósent stuðningsmanna Pírata.

Hringt var í 1.677 manns þar til náðist 
í 800 samkvæmt lagskiptu úrtaki hinn 
26. og 27. júní. Þátttakendur voru valdir 
með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svarend-
ur skiptust jafnt eftir kyni og hlutfalls-
lega eftir búsetu og aldri. Spurt var: 
Á að lækka veiðigjaldið eins og ríkis-
stjórnin áformar að gera? Alls tóku 73,3 
prósent þeirra sem náðist í afstöðu til 
spurningarinnar. - bj

70% vilja óbreytt veiðigjöld
Mikill meirihluti landsmanna er andvígur áformum ríkisstjórnarinnar um að lækka veiðigjöld á útgerðirnar 
samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Meirihluti sjálfstæðismanna vill lækka veiðigjöldin.

Afstaða landsmanna til 
lækkunar veiðigjalds

Heimild: Skoðanakönnun 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2 
dagana 26. og 27. júní

Spurt var: Á að 
lækka veiði-

gjaldið eins og 
ríkis stjórnin 
áformar að 

gera? 

FÓLK Þau Daniel Annisius og 
Alexia Askelöf gengu í það heil-
aga í Naustavík við Skjálfanda-
flóa á mánudaginn.

Þau starfa bæði hjá hvala-
skoðunarfyrir-
tækinu Gentle 
Giants á Húsa-
vík, en þau 
kynntust þar 
árið 2007.

Daniel segir 
athöfnina hafa 
verið ævintýri 
líkasta. 

„Við ferjuð-
um fólkið yfir 
flóann í hvalaskoðunarbátnum 
okkar, Sylvíu, og athöfnin fór 
fram í fjörunni. Svo kom sólin 
fram einmitt á meðan á athöfn-
inni stóð, sem var alveg frá-
bært.“

Þau segjast ekki komast í 
brúðkaupsferð í sumar vegna 
anna í hvalaskoðuninni, en í 
haust sé stefnan tekin á að fara í 
Interrail-ferðalag.   - þj / sjá siðu 38

Parið Daniel og Alexia:

Fundu ástina 
í hvalaskoðun

ALEXIA 
ASKELÖF

BJÖRGUNIN GEKK VEL  Stálskipið Þórsnes II var dregið af strandstað við Skoreyjar í Breiðafi rði í gær, en þar hafði það steytt 
á skeri fyrr um daginn. Óttast var að olía gæti lekið frá skipinu en ekki var að sjá nokkuð slíkt í gær.  Sjá síðu 4 

 MYND/RÓBERT A. STEFÁNSSON

  En það er ljóst að 
þetta getur ekki verið sett 

á ís að eilífu.
Peter Stano, talsmaður 

stækkunarstjóra ESB
GUNNAR BRAGI 
SVEINSSONPETER STANO

29,4%29,4%

70,6%70,6%
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Árný, verðið þið á hjólum í 
kringum þátttakendur?
„Við hjólum og spólum hér.“
Þátttakenda í hjólreiðakeppninni Tour de 
Hvolsvöllur bíður veisla við endamarkið 
á Hvolsvelli. Árný Lára Karvelsdóttir er 
kynningar fulltrúi Rangárþings eystra.

FJÖLMIÐLAR Útreikningar auglýs-
ingastofunnar Pipars á breyttum 
áskrifendafjölda Stöðvar 2 og 
Skjás eins eru villandi, þar sem 
þeir bera saman mælingar á ólík-
um tímum milli ára.

Guðni Rafn Gunnarsson, yfir-
maður rannsóknarsviðs Capa-
cent, hefur sent frá sér yfir-
lýsingu vegna þessa. „Að gefnu 
tilefni vill Capacent taka fram að 
áskrift að sjónvarpsstöðvum er 
mæld mánaðarlega í rafrænum 
ljósvakamælingum Capacent og 
eru aðgengilegar markaðsaðilum. 
Óheimilt er að birta upplýsingar 
úr Neyslu- og lífstílskönnun Capa-
cent og er þeim ekki ætlað að 
mæla áskrift sjónvarpstöðvanna,“ 
segir hann.

Sverrir Agnarsson, fjölmiðla-
greinir hjá 365, skrifar grein um 
málið í Fréttablaðið í dag. 

 - sh / sjá síðu 19

Áskrifendamagn rangt mælt:

Villandi fram-
setning Pipars

UMHVERFISMÁL „Það eru fimmtán 
til tuttugu ár síðan við ösnuðumst 
með dúsk af lúpínu þarna upp eftir, 
sem við áttum aldrei að hafa gert,“ 
segir Guðný Sverrisdóttir, sveitar-
stjóri Grýtubakkahrepps, þar sem 
stendur til að útrýma lúpínu úr 
Þengilhöfða.

Sveitarstjórnin ákvað að láta 
eitra fyrir hluta af lúpínunni, sem 
að sögn Guðnýjar þekur nú tæpan 
hektara í Þengilhöfða. Guðný á 
síðan að gera kostnaðaráætlun 
um algera útrýmingu þessarar 
umdeildu plöntu úr fjallinu, sem 
stendur við Grenivík.

„Við erum að spá í hvort það 
eigi að útrýma lúpínunni eða ekki. 
Sumum finnst ömurlegt að hafa 
lúpínu og öðrum finnst það bara 

fallegt,“ segir Guðný, sem ítrek-
ar að endanleg ákvörðun hafi ekki 
verið tekin. Of seint sé að eitra á 
þessu ári.

„Ef það verður ákveðið þá tekur 
það tuttugu ár og við þurfum að 
leggja töluverða peninga í það. 
Annað hvort byrjum við á næsta 
ári eða við hugsum ekki um þetta 
því það verður alltaf erfiðara og 
erfiðara að útrýma lúpínunni 
eftir því sem hún breiðist út. Hún 
stoppar ekki,“ segir Guðný.

Að sögn sveitarstjórans sjá 
margir eftir hefðbundnum mela-
gróðri sem lúpínan kæfi. Menn 
hafi ekki haft eins miklar efa-
semdir um lúpínuna þegar henni 
var sáð á sínum tíma.

„Ef menn ætla að eyða þessu er 

um að gera áður en þetta verða 
gígantískir flákar,“ bendir Guðný 
á. Aðspurð segir hún reyndar lúp-
ínu mun víðar í Grýtubakkahreppi. 
„En það er svo mikið af henni að 
það er tapaður bardagi nema bara 
í Höfðanum.“ gar@frettabladid.is 

   Ef menn 
ætla að eyða 
þessu er um 

að gera áður 
en þetta verða 

gígantískir 
flákar.

Guðný Sverrisdóttir, 
sveitarstjóri Grýtubakkahrepps

LÚPÍNAN Í ÞENGILHÖFÐA  Plantan sem græða átti upp melinn í Þengilhöfða leggur sífellt meira land undir sig.
 MYND/BJÖRN INGÓLFSSON

SPURNING DAGSINS

Reyna að eitra fyrir 
lúpínu í Þengilhöfða 
Skoða á leiðir til að útrýma lúpínu sem breiðir úr sér í Þengilhöfða við Grenivík. 
Tilraun verður gerð með eitrun á hluta svæðisins. Sveitarstjórinn segir frest til að 
ákveða framtíð lúpínunnar í höfðanum að renna út. Brátt verði ekkert við ráðið.

EKVADOR, AP Bráðabirgðavegabréf 
sem bandaríski uppljóstrarinn 
Edward Snowden fékk frá Ekvador 

var gefið út án 
heimildar. Þetta 
segja stjórnvöld 
í Ekvador, sem 
gátu ekki gefið 
skýringar á því 
af hverju hann 
fékk þetta skil-
ríki.

„Skjal af 
þessu tagi hefur 
ekkert gildi og 

er eingöngu á ábyrgð þess einstak-
lings sem gaf það út,“ sagði Betty 
Tola stjórnsýsluráðherra á blaða-
mannafundi í gær.

Bandaríska vegabréfið, sem 
Snowden hafði, hefur verið gert 
ógilt þannig að hann virðist 
nú sitja fastur á flugvellinum í 
Moskvu án skilríkja.  - gb

Snowden fastur á flugvelli:

Skilríkin frá 
Ekvador ógild

EDWARD 
SNOWDEN 

KJARAMÁL Mikilvægt er að skoða kosti þess að stytta 
vinnuviku Íslendindinga  úr 40 stundum í 36 stundir. 
Þetta er meðal þess sem kemur fram í skýrslu um 
samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs sem kom út í 
gær. 

Skýrslan var unnin að beiðni velferðarráðuneytis í 
samstarfi við Jafnréttisráð og Jafnréttisstofu. Segir 
í skýrslunni að betur þurfi að huga að vinnu framlagi 
starfsfólks og finna leiðir til þess að breyta þeirri 
séríslensku menningu sem felst í að vinna langan 
vinnudag. 

Skýrslan byggir á 24. grein laga um jafna stöðu og 
jafnan rétt kvenna og karla sem segir að nauðsynlegt 
sé að gera konum og körlum kleift að samræma starfs-
skyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu.

Tillögur vinnuhópsins eru í tíu liðum en þar á meðal 
eru aðilar vinnumarkaðarins hvattir til þess að standa 
fyrir fræðsluátaki með áherslu á endur menntun 
stjórnanda út frá gildum fjölskyldunnar og að þeir 
setji sér aðgerðabundnar jafnréttisáætlanir þar sem 
unnið er að samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs.

Þórður Kristinsson, formaður vinnuhópsins, segir 
að málaflokkurinn varði afar marga. „Þetta er mikil-

vægt mál og skýrslan á að gera málaflokkinn aðgengi-
legan fyrir sem flesta.“ segir Þórður og bendir á að 
stytting vinnuvikunnar sé eitt af því sem vert sé að 
skoða í þessu samhengi. „Það gefur augaleið að því 
minna sem fólk vinnur, því meiri tíma hefur það með 
fjölskyldunni en um er að ræða stórt og umfangsmikið 
mál og því er vert að skoða það sérstaklega.“ - le

Hvatt er til að vinnumarkaður endurmeti gildi fjölskyldunnar:

Vilja skoða 36 tíma vinnuviku

VINNUTÍMI TI SKOÐUNAR  Aðilar vinnumarkaðarins eru 
hvattir til að leggja áherslu á endurmenntun stjórnanda út frá 
gildum fjölskyldunnar.   MYND ÚR SAFNI

FÉLAGSMÁL „Það ríkir engin óvissa 
varðandi starfsemi Vinakots,“ segja 
Aðalheiður Bragadóttir og Jóhanna 
Fleckenstein, forstöðukonur hjá 
Vinakoti, sem rekur tvö heimili 
fyrir unglinga með hegðunarvanda 
í Hafnarfirði.

Í yfirlýsingu Aðalheiðar og 
Jóhönnu vegna fjölmiðla umfjöllunar 
um málefni heimilis Vinakots fyrir 
drengi í Fjóluhvammi er ítrekað 
að ekki liggi fyrir niðurstaða hjá 
skipulags- og byggingaráði Hafnar-
fjarðar um það hvort Vinakot teljist 

stofnun eða heimili. Komið hefur 
fram að einhverjir íbúar götunnar 
telja um að ræða atvinnustarfsemi 
sem ekki eigi heima í íbúðargötu.

„Okkur einlæga von er að nið-
urstaðan muni ekki byggjast á 
persónu legri skoðun skipulagsfull-
trúa Hafnarfjarðarbæjar heldur 
faglegum grunni og lögfræðilegu 
áliti. Einnig viljum við jafnframt 
taka það fram að hagsmunir skjól-
stæðinga okkar eru og verða alltaf 
í fyrirrúmi,“ segir í yfirlýsingu for-
stöðukvennanna sem bjóða íbúum 

Fjóluhvamms í kaffi á mánudaginn 
þar sem starfsemin verður kynnt og 
spurningum svarað.  - gar

Vinakot býður í kaf i og biður um faglega ákvörðun um unglingaheimili sitt:

Rannsóknir byggi ekki á persónulegu mati

AÐALHEIÐUR 
BRAGADÓTTIR

JÓHANNA 
FLECKENSTEIN

FJÓLUHVAMMUR  Forstöðukonur í 
Vinakoti segja enga óvissu ríkja um 
starfsemina. 

ALÞINGI Þingmenn Pírata hyggjast 
beita málþófi til að tryggja það að 
forseti Íslands muni verða á land-

inu til að taka 
sjálfur afstöðu 
til laga um 
veiðigjalda.

„Okkur þætti 
vænt um að 
vita hve lengi 
við þingmenn 
Pírata þurfum 
að þæfa málið 
þar til þú kemst 
til landsins 

til að taka við málskotsréttinum 
úr höndum stjórnarliða?“ segir 
Jón Þór Ólafsson, alþingismaður 
Pírata, í opnu bréfi til forseta, en 
í fjarveru forseta er forsætisráð-
herra handhafi forsetavalds.

Málið var í gær tekið úr 
atvinnuveganefnd og vísað til ann-
arrar umræðu á þingi.  - þj

Lög um lækkun veiðigjalda:

Píratar hyggjast 
beita málþófi

JÓN ÞÓR 
ÓLAFSSON

DANMÖRK Sex af hverjum tíu 
Dönum eru fylgjandi því að 
önnur starfsemi en trúarleg fari 
fram í kirkjum sem hefur verið 
lokað. Þetta eru niðurstöður 
könnunar á vegum danska blaðs-
ins Jyllands-Posten. Ákveðið 
hefur verið að loka fjórtán 
kirkjum í Kaupmannahöfn. 

Biskup borgarinnar, Peter 
Skov-Jakobsen, vill að skynsam-
leg starfsemi fari fram í kirkj-
unum og bendir á söfnuði inn-
flytjenda sem oft vanti húsnæði 
fyrir guðsþjónustur. 

Biskupinn er einnig hlynntur 
samfélagslegri starfsemi og 
menningarlegri en á erfitt með 
að sjá fyrir sér diskótek og stór-
markaði í kirkjunum. 
 - ibs

Biskup Kaupmannahafnar:

Kirkjur hýsi 
ekki diskótek 
og stórmarkaði



TARTU SVEFNPOKKI

1.995

www.rumfatalagerinn.iswww.rumfatalagerinn.is
Tilboðin gilda frá 28.06 til 03.07Tilboðin gilda frá 28.06 til 03.07g

BRESCIA SÓLSTÓLL

6.895

BRESCIA SÓLST LLÓL
gur Traustur og nýtískuleg

m striga. sólstóll úr stáli og sterkumlstóll úr stá
g blLitir: Svartur, rauður ogLitir: Svartur, rauð ár

Vnr. 3738500Vnr. 37385

KUBBUR VÍKINGASPIL

2.995
KUBBUR VÍKI GNGASPIL

lagið, Sniðugt í ferðaSni
arðinn. útileguna eða gaútilegun

n fyrir alla Frábær skemmtunFrábær skem
a!fjölskyldunfjölskky
01Vnr. 248260Vnr. 2482r

Hitaþol svefnpokans

Lágmarkshiti +5°C
Þægindamörk +16/+26°C

TARTU TARTU SSVVEEFNPOFNPOKIKI
vefnpoki á frábæru verði! Stærð: 220 x 74 vefnpoki á frábæru verði! Stærð: 220 x 74 x 7

sm. Þyngd: 840 gr. Má þvo í vél. 840sm. Þyngd: 840 gr. Má þvo í vél. 
Vnr. 906-10-1038nr. 906-10-1038

r.rVnrVnr  RL-1316BLK37

ASADI SANDALAR

1.495
Vnr.V  638935

NÝ SENDING

ss
7 7 
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 DIXIE TUNGUSOFI
Glæsilegur tungusofu með
tauáklæði. Stærð: 315 x 165 x 866666
Vnr. 8880000567ALLT AÐ 36 MÁNUÐIR

FULLT VERÐ: 229.950

179.950

CARMERMENN STS ÓLÓLARAR
Með krómfótum, Með krómfótum, 
fáanlegir í fjórum fáanlegir í fjórum 

litum. . 
Vnr. 8880000506Vnr. 8880000506

2 MANNA TJALD

2.695

BORÐ+4 STÓLAR

29.990
1,40 kg400 mmKATLA OPEN AIRR TTJTT ALLDD

Gott 2ja manna tjald úr vatnsvörðu,nna tjald úr vatnsvörðu, úr vj ld ú t
akrýlhúðuðu nylonefni Þéttur botn og snefniu nylonefni Þéttur botn og sakrýlhúðuðu nylonefni.  Þéttur botn og snefni.  Þéttur botn og stn onylonefni.  Þéttur bo
terkar stangir.  Stærð: 205 x 140 x 105 smstang ærð: 205 x 140 x 105 sm.  r.  Stærð: 205 x 140 x 105 s
Þyngd: 1,4 kg. Mjög létt og nett tjald semd: 1,4 kg. Mjög létt og nett tjald seg létt og nett tjald sem
tekur lítið pláss! Fæst í 3 litumek lítið pl ss! Fæst í 3 litum. 
Vrn. 41814001Vrn. 418140

KASSAGÍTAR

FULLT VERÐ: 9.995

4.995
C37370730

AFSLÁTTUR
50%50%

EINNOTA GRILL

295
EIEIINNONN TATA GRILL

Gott einnota grill á góðu tt einnota grill áGott einnota gril
verði. Vnr. YL7315050verði. Vnr. YL7315ði V YL7315050ð V YL7315

4 STK.

ÁLBAKKAR

195
Vnr. DV5100900

ASADI KLOSSAR

1.695
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BORÐ+4 STÓLAR

ALLT AÐ 36 MÁNUÐIR

AFSLÁTTUR
40%40%

FULLT VERÐ: 9.995 

5.995

SPARIÐ
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SUÐUR-AFRÍKA, AP „Hann er miklu betri í dag en þegar ég sá hann í 
gærkvöld,“ sagði Jacob Zuma, forseti Suður-Afríku í gær, um heilsu-
far Nelsons Mandela, sem var forseti landsins 1994 til 1999.

Mandela hefur legið þungt haldinn á sjúkrahúsi í Pretoríu síðan um 
síðustu helgi. Í gær var hann orðinn heldur skárri, brást við snertingu 
ástvina og gat opnað augun.

Almennt virðist vera farið að renna upp fyrir íbúum Suður-Afríku 
að þessi helsti leiðtogi þjóðarinnar eigi ekki langt eftir. Hann er 
orðinn 94 ára og nýtur ómældrar virðingar heima fyrir jafnt sem ann-
ars staðar.  - gb

Mandela hresstist nokkuð en var enn í lífshættu:

Zuma hvatti fólk til að biðja

FYRIR UTAN SJÚKRAHÚSIÐ Í PRETORÍU  Fjöldi fólks hefur lagt leið sína þangað 
síðustu daga að votta Mandela virðingu sína.  NORDICPHOTOS/AFP

NOREGUR Innflytjendur búsettir 
í Noregi hafa fengið nær öll ný 
störf í landinu. Í fyrra fjölgaði 
um 38 þúsund störf á vinnumark-
aðnum. Í norskum fjölmiðlum 
segir að nær 27 þúsund starf-
anna hafi farið til innflytjenda 
búsettra í Noregi. Útlendingar 
sem dvöldu í landinu til skamms 
tíma fengu afganginn.

Norska alþýðusambandið, 
LO, hefur lýst yfir áhyggjum af 
þróuninni og óttast að þeir sem 
minnst mega sín verði undir á 
vinnumarkaðnum.  - ibs

Norska alþýðusambandið:

Innflytjendur 
fá öll ný störf

DÓMSTÓLAR
Ákært fyrir ítrekaða hráka
Ríkissaksóknari hefur ákært nítján ára 
Akureyring fyrir brot gegn valdstjórn-
inni, með því að hafa í fyrrasumar, 
á Ráðhústorginu á Akureyri, hrækt 
ítrekað á buxur og skó lögreglumanns. 
Ákæran var þingfest í Héraðsdómi 
Norðurlands eystra í gær.

BANDARÍKIN
Ný innflytjendalög
Öldungadeild Bandaríkjanna samþykkti 
í gær nýja innflytjendalöggjöf, sem 
getur opnað milljónum ólöglegra inn-
flytjenda leið til að fá ríkisborgararétt. 
Meiri andstaða er við lögin í fulltrúa-
deild, sem á enn eftir að fjalla um þau.

UMHVERFISMÁL Ekki var útlit fyrir 
að olía hefði lekið úr stálskipinu 
Þórsnesi II sem var dregið á flot 
í gærkvöldi, rétt áður en Frétta-
blaðið fór í prentun.

Björgunin gekk vel að sögn 
upplýsingafulltrúa Landhelgis-
gæslunnar, sem sá um björgunar-
aðgerðir. Til stóð að draga skipið í 
höfn til nánari skoðunar, en þyrla 
gæslunnar fylgdi á eftir til að fylgj-
ast með hvort olía færi að leka.

Togarinn Helgi SH 135 dró Þórs-
nes II á flot, en það hafði steytt á 

skeri við Skoreyjar á Breiðafirði, 
austan við Stykkishólm, rétt fyrir 
hádegi í gær. Öllum níu skipverjum 
var bjargað í land heilum á húfi.

Einar Þór Strand, formaður 
björgunarsveitarinnar Berserkja 
í Stykkishólmi, sagði í samtali við 
Fréttablaðið að aðstæður hefðu 
verið með besta móti og að björgun-
in hefði gengið vel fyrir sig.

„Ætli þeir hafi ekki verið allir 
komnir í land um það bil 30 til 40 
mínútum eftir að útkallið barst,“ 
sagði hann.

Umhverfisstofnunvar með allan 
viðbúnað tiltækan fyrir dráttinn, 
meðal annars flotgirðingar.

Í samtali við Fréttablaðið sagði 
Róbert Arnar Stefánsson, forstöðu-
maður Náttúrustofu Vesturlands, 
að olíuleki á þessum slóðum gæti 
haft hrikalegar afleiðingar.

„Það eru þúsundir lítra af olíu í 
skipinu og ef hún færi út í umhverf-
ið væri það alvarlegt mál bæði 
fyrir lífríki sjávar og fuglalífið, 
þar sem æðarfugl er meðal annars 
kominn með unga út á sjó.“ - þj

Björgunaraðgerðir vegna strands við Skoreyjar á Breiðafirði stóðu fram eftir kvöldi í gær:

Mjög vel gekk að koma Þórsnesi II á flot

ENGINN LEKI SJÁANLEGUR   Þórsnes II 
virtist ekki mikið skemmt eftir að það 
losnaði af strandstað í gær.  
 MYND/LHG

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

Veðurspá

Sunnudagur
Hæg breytileg átt eða hafgola.

RÓLEGHEIT UM HELGINA  Veður verður víðast hvar nokkuð gott um helgina. 
Yfirleitt hægur vindur og lítur út fyrir bjart veður á morgun en lítils háttar vætu vestan 
til. Hitinn mætti þó vera mun hærri þessa daga.
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Á morgun 
Hæg suðlæg eða breytileg átt.

Gildistími korta er um hádegi
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Í LOK ÁRS 2011 skulduðu fjöl-
skyldur á aldrinum 35-49 ára mest 
allra aldurshópa. Samanlagðar skuldir 
þeirra voru 809,3 milljarðar króna.

Heimild: Hagstofa

LÖGREGLUMÁL Nokkuð hefur borið á því undanfarið 
að óprúttnir aðilar noti söluvefi, á borð við bland.
is, til þess að selja illa fengna hluti og koma þeim í 
verð. 

Í samtali við Fréttablaðið lýsti kona, sem vildi 
ekki láta nafns síns getið, áhyggjum sínum yfir 
málinu, en hún og maðurinn hennar urðu fyrir 
því að brotist var inn í verkfærageymslu þeirra 
og ýmsu stolið. Þar voru dýr verkfæri og fáir eiga 
eins. Þannig fór ekki á milli mála þegar konan sá 
hluta verkfæranna til sölu á söluvefnum bland.is að 
um þeirra eigur væri að ræða.

Þegar þau leituðu til lögreglu með málið var þeim 
sagt að bland.is gæfi ekkert upp um notandann 
og að þau þyrftu dómsúrskurð til þess að nálgast 
slíkar upplýsingar. Slíkt getur tekið langan tíma. 

Notandinn hafði stofnað reikning á bland.is 
stuttu áður en auglýsingin með þýfinu hafði verið 
sett inn. Þannig þurftu hjónin sem um ræðir að 
taka málin í sínar hendur.

Þau settu sig í samband við þann sem seldi þýfið 
í gegnum bland.is og gerðu sér upp áhuga á þvi að 
kaupa umrædd verkfæri. Þau mældu sér við mót 
við hann, en það var svo lögreglan sem mætti á 
svæðið í stað þeirra.

Jón H. B. Snorrason aðstoðaryfirlögregluþjónn 
segir þetta þekkt vandamál. „Við höfum oft þurft 
að snúa okkur til þeirra sem eru í forsvari fyrir 
söluvefi á landinu. Við leggjum áherslu á það við 
þessa söluvefi að ef grunur leikur á að um sé að 
ræða þýfi geti þeir ekki ábyrgðarlaust haldið áfram 
að hýsa söluna. Þá yrðu þeir í framhaldinu sekir 
um hylmingu,“ segir Jón. „Upp til hópa held ég að 
það sé heiðarlegt fólk sem stendur að baki slíkum 
síðum og að jafnaði eru menn samvinnuþýðir, en 
það getur ekki komist undan þessari ábyrgð. Við 
höfum áður þurft að leita til dómstóla til fá úrskurð 
um eitt og annað vegna söluvefja. Slíkir úrskurðir 
kosta mikla vinnu af hálfu hins opinbera,“ bætir 
Jón við.

Skorri Rafn Rafnsson, framkvæmdastjóri bland.
is, segir starfsfólk sitt gera allt í sínu valdi til 

að koma í veg fyrir að þýfi sé selt á söluvefnum. 
„Svona mál eru sjaldgæf, en við erum náttúrlega 
með 230 þúsund notendur. Við berjumst gegn svik-
samlegu athæfi. Hins vegar erum við skyldug til 
að virða þau lög og þær reglur landsins sem gilda 
um persónuvernd,“ segir Skorri. „Við deilum ekki 
upplýsingum um notendur okkar nema í skjóli 
laga, nánar tiltekið laga um persónuvernd, dóms-
úrskurðar og neyðarréttar,“ bætir Skorri við. „Við 
innleiddum auðkenningarskyldu til þess að sporna 
við því að ólöglegt athæfi þrifist á vefnum. Það 
hefur skilað töluverðum árangri,“ segir Skorri jafn-
framt.  olof@frettabladid.is

Sá stolnu verkfærin 
sín til sölu á Bland.is
Forsvarsmenn sölusíðna á netinu gefa ekki upplýsingar um notendur nema að 
undangengnum dómskúrskurði. Framkvæmdastjóri bland.is segir starfsfólk þó 
reyna að sporna við sölu þýfis. „Þekkt vandamál,“ segir aðstoðaryfirlögregluþjónn.

JÓN H.B. 
SNORRASON

GERIR ALLT SEM Í VALDI ÞESS 
STENDUR  Framkvæmdastjóri bland.is 
segir starfsfólk sitt gera allt sem í valdi 
þess standi til að sporna við þýfissölu 
en að það þurfi að starfa innan ramma 
laganna.  FRÉTTABLAÐIÐ/EINAR

SKORRI RAFN 
RAFNSSON



Gildir til 1. júlí á meðan birgðir endast.

SAFAPRESSA

HHurom Slow juicerr ssafapressan fær 
frábær ummælii ffrá viðskiptavinum

enda meeðð einstakalega góða 
nýýttiinngu, eða allt að 70% úr 

hefðbundnum ávöxtum.

41.990
fullt verð 45.990

Kreistir en ssker ekki, sskilaaaar 
meiri safa mmeð meiraa af
næringareefnum.

Örugg, engir hníffar!

Hreinni safi, miklu 
minna hhrat.

Hægt að ð pressa mmaarggar 
mismunaandi safa í í röðð, nnógg að
láta vatnn renna í ggegnn á miilli.

Pressar ávexti, grænmeti,, 
hnetur, hveitiggras, fræ,
möndlur o.fl.

Mjög hljjóðlát.

Einfalt aðð þrífa.

Fullkominn þrýstibúnaður 
sér til þess að safinn sé 
ferskur án þess að tapa 
vítamínum og ensímum.

aður
sé 
pa 
m.

r 
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1. Hvað heitir nýjasta kvikmynd 
Baltasars Kormáks?
2. Hver leiðir ástralska Verkamanna-
fl okkinn?
3. Hver er formaður Samtaka 
hernaðar andstæðinga?

SVÖR

1. 2 Guns. 2. Kevin Rudd. 3. Stefán Pálsson.

ferð.is
sími 570 4455

góða ferðKrít 

Lækkað
verð!8. – 18. júlí.

Sunset Suites ***
 
Verð frá 98.900 kr.
Mv. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð m. 1 svefnh.
Innifalið: flug, skattar og gisting.

miklu meira
en sólarströnd

DÓMSMÁL Risavöxnu skaðabóta-
máli slitastjórnar Landsbankans 
gegn fyrrverandi stjórnendum 
bankans og bankaráði hans var 
vísað frá dómi í gær. Slitastjórnin 
mat tjónið af saknæmri háttsemi 
stefndu á um 29 milljarða en dóm-
ari kallar upphæðina getgátur.

Slitastjórnin stefndi í fyrra sjö 
manns fyrir dóm í málinu; banka-
stjórunum fyrrverandi, Sigur-
jóni Þ. Árnasyni og Halldóri J. 
Kristjánssyni, bankaráðsmönn-
um Kjartani Gunnarssyni, Svöfu 
Grönfeldt, Þorgeiri Baldurssyni 
og Andra Sveinssyni og auk þess 
Jóni Þorsteini Oddleyfssyni, sem 
var forstöðumaður fjárstýringar 
bankans. Björgólfi Guðmundssyni, 
sem var formaður bankaráðsins, 
var ekki stefnt, enda var hann orð-
inn gjaldþrota og ekkert til hans 
að sækja.

Slitastjórnin taldi að sjömenn-
ingarnir hefðu valdið bankanum 
tjóni með ákvörðunum um fjóra 
gjörninga sem allir gengu í gegn 6. 
október 2008, daginn sem neyðar-
lögin voru sett og eftir að Geir H. 
Haarde flutti þjóðinni ávarp um 
efnahagshrunið í sjónvarpinu.

Í fyrsta lagi er um að ræða 
kaup á kröfum af Landsvaka fyrir 
tæpa tuttugu milljarða, í öðru lagi 
útborgun lánalínu til Straums upp 
á 7,2 milljarða og í þriðja lagi upp-
gjör við MP banka upp á 7,5 millj-
arða.

Mat slitastjórnarinnar var að 
stjórnendurnir og bankaráðsfólkið 
hefði bakað þrotabúinu tjón sem á 
núverandi gengi krónunnar stend-
ur í um 29 milljörðum með því að 
koma því til leiðar, eða koma ekki 
í veg fyrir, að þetta fé væri greitt 
út úr bankanum þegar þeim hafi 

átt að vera ljóst að bankinn stefndi 
í þrot.

Þessu er héraðsdómarinn Skúli 
Magnússon ósammála. „Sam-
kvæmt framangreindu telur dóm-
ari að mjög skorti á að stefnandi 
hafi gert reka að því að fá tjón sitt 
staðreynt með þeim úrræðum sem 
honum eru tæk að lögum, svo sem 
öflun mats,“ segir í dómnum.

„Er tjón stefnanda því vanreifað 
og grundvöllur fjárhæðar kröfu-
gerðar hans í reynd getgátur. Lúta 
þessir annmarkar að málinu í heild 
og eru þeir svo verulegir að ekki 
verður úr þeim bætt á síðari stig-
um. Er því skylt að vísa málinu í 
heild frá dómi.“ 

Páll Benediktsson, upplýsinga-
fulltrúi slitastjórnarinnar, segir 
yfirgnæfandi líkur á að málinu 
verði áfrýjað. 
 stigur@frettabladid.is

29 milljarða bótamál 
sagt byggt á getgátum
Einu stærsta skaðabótamáli sem þrotabú hefur höfðað eftir hrun hefur verið vísað 
frá dómi. Dómari segir bótakröfu slitastjórnar Landsbankans á hendur stjórnend-
um og bankaráði vera getgáfur. Snerist um þrjár greiðslur á degi neyðarlaganna.

SIGURJÓN Þ. ÁRNASON HALLDÓR KRISTJÁNSSON

KJARTAN GUNNARSSONÞORGEIR BALDURSSON

SVAFA GRÖNFELDT ANDRI SVEINSSON
SENEGAL, AP „Við erum enn ekki 
tilbúin að hætta því að líta á sam-
kynhneigð sem glæp,“ sagði 
Macky Sall, forseti Senegal, eftir 
að Barack Obama Bandaríkjafor-
seti hafði hvatt leiðtoga Afríku-
ríkja til þess að viðurkenna rétt-
indi samkynhneigðra.

Sall hélt því engu að síður fram 
að íbúar Senegal væru mjög 
umburðarlyndir og samkyn-
hneigðir sættu ekki ofsóknum. 
Samfélagið þyrfti bara tíma til 
að melta þessa hluti: „Það er með 
þetta eins og dauðarefsinguna. 
Það eru mörg ár síðan við aflögð-
um hana.“ - gb

Obama andmælt í Senegal:

Samkynhneigð 
telst enn glæpur

BARACK OBAMA OG MACKY SALL  
Forsetarnir voru ekki á einu máli um 
réttindi samkynhneigðra.  NORDICPHOTOS/AFP

GRÆNLAND Hópur umhverfis-
vænna Evrópuþingmanna, Græni 
hópurinn, berst nú gegn olíu-
leit Dana og Grænlendinga við 
Vestur-Grænland. Á vef Jyllands-
Posten er vitnað í þau ummæli 
Margrete Auken að fjarlæg lönd 
eins og Spánn, Þýskaland, Austur-
ríki og Frakkland óttist afleiðing-
arnar fari eitthvað úrskeiðis. Slíkt 
muni ekki eingöngu verða vanda-
mál Danmerkur og Grænlands, 
heldur muni það hafa áhrif á líf-
ríki hafsins um allan heim.

Það er mat þingmanna í Græna 
hópnum að öll lönd heims eigi að 
mótmæla olíuleitinni, en ekki bara 
Evrópuríki.  - ibs

Grænn hópur á Evrópuþingi:

Herferð gegn 
olíuleit við 
Grænland

EFNAHAGSMÁL Einhugur var í pen-
ingastefnunefnd Seðlabankans um 
tillögu Más Guðmundssonar, seðla-

bankastjóra 
og formanns 
nefndarinnar, 
að stýrivöxtum 
fyrir síðustu 
vaxta ákvörðun. 
Vöxtum var 
haldið óbreytt-
um.

Í nýbirtri 
fundar gerð 
nefndarinnar 

frá 11. þessa mánaðar kemur fram 
að farið hafi verið yfir þróun efna-
hagsmála og fjármála markaða, 
auk vaxtaákvörðunarinnar sjálfrar 
og kynningar á henni.

Í nefndinni eiga sæti, auk Más, 
Arnór Sighvatsson aðstoðarseðla-
bankastjóri, Þórarinn G. Péturs-
son, aðalhagfræðingur Seðla-
bankans og hagfræðingarnir Gylfi 
Zoëga og Katrín Ólafsdóttir.  - óká

Fundargerð nefndar birt:

Allir sammála 
um stýrivextina

EFNAHAGSMÁL Afkoma sveitar-
félaga hefur batnað á heildina litið 
og þau hafa styrkst fjárhagslega, 
samkvæmt ársreikningum sveitar-
félaga fyrir árið 2012. Þetta kemur 
fram í fréttabréfi hag- og upp-
lýsingasviðs Sambands íslenskra 
sveitarfélaga sem kom út í gær. 

Heildartekjur sveitarfélaga hafa 
vaxið um 6,8% að nafnvirði frá því 
árið 2011, þær voru þá 192,4 millj-
ónir króna en voru 205,5 milljónir 
króna árið 2012. Að auki hefur 
heildarframlegð vaxið um 5,8 
milljónir króna á milli ára eða 4,4 
prósent. Hún er nú 18,8 milljónir 
króna á móti 13 milljónum króna 
árið 2011. - ne 

Ársreikningar sveitarfélaga:

Fjárhagsleg 
afkoma batnar

MÁR 
GUÐMUNDSSON

LÖGREGLUMÁL „Ég beið bara eftir 
því að þetta endurtæki sig,“ segir 
dóttir Jóhanns Sigurðarsonar, sem 
hefur verið úrskurðaður í gæslu-
varðhald fyrir að brjótast fyrr í 
mánuðinum inn á tvö heimili og 
brotið kynferðislega gegn ung-
lingsstúlku og konu.

Jóhann, sem nú gengur undir 
nafninu Jóhannes Páll Sigurðsson, 
hefur tvisvar áður verið dæmdur 
fyrir kynferðisbrot, síðast árið 
2008, en var sleppt úr fangelsi árið 
2011 og losnaði af skilorði í vor.

Dóttir hans sagði í samtali við 
Vísi að hún hefði lokað á öll sam-
skipti við föður sinn. Hún hefði 
ekki vitað af brotum föður síns 

fyrr en hún hefði lesið um þau í 
Fréttablaðinu í gær.

Í fréttum RÚV í gær kom fram 
að Jóhann hefði verið handtekinn 
eftir fyrra húsbrotið en sökum 
þess að hann hefði breytt um nafn 
hefði lögregla ekki þekkt til brota-
sögu hans og sleppt honum laus-
um. Þaðan fór hann og braust inn í 
seinna skiptið og braut gegn konu, 
en var handtekinn í kjölfar þess. 
Síðar kom í ljós að maðurinn hafði 
í fjórgang reynt að brjótast inn í 
hús þessa nótt.  - þj, vg

Kynferðisafbrotamanni var sleppt eftir húsbrot og braut af sér sömu nótt:

Dóttirin bjóst við fleiri brotum
SVÍÞJÓÐ Andstaðan gegn flótta-
mönnum vex í Svíþjóð, samkvæmt 
niðurstöðum könnunar Som-
stofnunarinnar við Gautaborgar-
háskóla sem var gerð í fyrra og 
var kynnt á dögunum.

Alls sögðu 45 prósent aðspurðra 
að þeim þætti það góð hugmynd að 
taka á móti færri flóttamönnum. 
Ári áður, eða 2011, var fjöldinn 41 
prósent. 

Alls svöruðu rúmlega sex þús-
und af tólf þúsund manna úrtaki 
spurningum rannsakenda.   - ibs

Könnun sænsks háskóla:

Fleiri vilja færri 
flóttamenn

VEISTU SVARIÐ?

sinnum er maðurinn 
talinn hafa brotist inn 

á heimili í miðbænum og 
Kópavogi í upphafi  mánaðar, 
þar af fj órum sinnum sömu 
nóttina.

6
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Kryddmarineraðar

Kryddmarineraðar

Kryddmarineraðar

Kryddmarineraðar

Opið 
laugardag 10–15
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SAMFÉLAGSMÁL Ekkert land í heim-
inum sem leyfir ættleiðingar til 
annarra landa leyfir ættleiðingar 
til samkynhneigðra hjóna. Nokk-
ur samkynhneigð hjón hafa leitað 
til Íslenskrar ættleiðingar (ÍÆ) í 
von um að getað ættleitt barn frá 
útlöndum, en er alltaf vísað frá. Ein 
hjón hafa þó fengið forsamþykki en 
umsóknin var þó aldrei send út á 
grundvelli erlendra laga. Kristinn 
Ingvarsson, framkvæmdastjóri ÍÆ, 
segir félagið enn ekki hafa fundið 
neitt land í heiminum sem leyfi 
alþjóðlegar ættleiðingar barna til 
samkynhneigðra, þrátt fyrir ítrek-
aðar fyrirspurnir. 

„Það er einfaldlega þannig að það 
er ekkert verið að ættleiða frá þeim 
löndum sem heimila slíkar ættleið-
ingar, eins og til dæmis Íslandi, Sví-
þjóð eða Danmörku,“ segir hann.  

Ættleiðingarferlið hér á landi 
er tvískipt. Fyrst fara hjón eftir 
íslenskum reglum til að fá for-
samþykki og til þess verða þau að 
uppfylla innlendar kröfur sem gerð-
ar eru til kjörforeldra. 

„Svo erum við með samstarfs-
lönd sem eru með sínar reglur og 
umsækjendur verða að uppfylla 
þær kröfur sem landið gerir. Og við 
þekkjum ekkert land í heiminum 
sem heimilar alþjóðlegar ættleiðing-
ar samkynhneigðra,“ segir Kristinn.  

Mega ekki ættleiða 
frá upprunalöndum
Samkynhneigð hjón geta ekki ættleitt börn frá löndum sem ÍÆ er með samninga 
við vegna þess að ekkert þeirra leyfir ættleiðingar samkynhneigðra. Ein hjón hafa 
fengið forsamþykki. Ráðuneytið þarf að bregðast við, segja Samtökin '78.

Brýnt að ýta við utanríkisráðuneytinu

BANNAÐ AÐ 
ÆTTLEIÐA 
 Ekkert af sam-
starfslöndum 
Íslenskrar ætt-
leiðingar leyfir 
ættleiðingar til 
samkynhneigðra 
hjóna.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Sérstakur starfshópur um ættleiðingar starfar innan Samtakanna '78 og 
hefur hópurinn meðal annars unnið náið með Íslenskri ættleiðingu. Árni 
Grétar Jóhannsson, framkvæmdastjóri samtakanna, segir að verið sé að 
setja þrýsting á utanríkisráðuneytið til að búa til samninga við þau lönd 
sem séu ekki alfarið á móti ættleiðingum samkynhneigðra og hafa verið 
að leyfa slíkar ættleiðingar innanlands. 

„Þetta verður eitt af verkefnum haustsins að sannfæra ráðuneytið um 
að fara í þessa vinnu, koma þessum málaflokki í lag og vinna af krafti í 
samningagerðum í samstarfi við Íslenska ættleiðingu,“ segir hann. „Það 
eru lönd sem hafa verið að ættleiða innanlands til hinsegin para á síðustu 
árum svo skrefið yrði ekkert langt.“ Árni finnur fyrir miklum vilja innan 
Samtakanna til að ýta við málaflokknum, sem endurspeglist meðal annars 
í þessum starfshópi sem einbeiti sér einungis að ættleiðingum. 

Fréttablaðið greindi frá því í 
gær að fyrsta ættleiðing samkyn-
hneigðra hjóna hér á landi hafi 
gengið í gegn nýverið. Lög sem 

heimila samkynhneigðum að ætt-
leiða hafa þó verið gild síðan árið 
2006.   
 sunna@frettabladid.is

Kaupt ni 1 – 210 Garðabæ
575 1200 – www.hyundai.is

VANDAÐUR
Hyundai ix35, d sil beinskiptur

Verð fr : 5.390 þ s. kr.
Eyðsla fr  5,1 l/100 km*- CO2 149 g/km

TAKMARKAÐUR AKSTUR
Fáir bílaframleiðendur treysta bílum sínum jafnvel og Hyundai sem býður 
5 ára ábyrgð og ótakmarkaðan akstur með öllum nýjum Hyundai bílum.

Opnunartími Hyundai Kauptúni 1(Beint á móti IKEA)
Opið frá kl. 07.45–18.00 virka daga. 

ÓKEYPIS LÉTTSKOÐUN fyrir Hyundai viðskiptavini. Viðskiptavinir Hyundai geta 
komið með bílinn sinn hvenær sem er í Léttskoðun sér að kostnaðarlausu.
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Vandaður Staðalb naður: 
brekkuhj lp, brekkubremsa, 
ESP-st ðugleikast ring, rafræn 
stj rnun fj rhj ladrifs o.fl.

Hyundai / BL ehf. Bílahúsið / Reykjanesbæ / 421 8808  –  Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622  –  Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533  –  Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070

BYGGÐAMÁL Bæjaryfirvöld í 
Snæfellsbæ gagnrýna harð-
lega umgengni á bænum á Ytri-
Knarrartungu í Snæfellsbæ. 

Smári Björnsson, forstöðu-
maður tæknideildar Snæfellsbæj-
ar, segir  suma bæi virkilega þurfa 
að taka sig á. „Það er einn af þess-
um Knarrartungubæjum sem er 
verstur og erfitt að eiga við. Þrátt 
fyrir margar tillögur og útrétta 
hjálparhönd frá okkur hefur þetta 
gengið illa,“ segir hann. Eitthvað 
þurfi að gera en af hálfu ábúanda 
sé „lítill vilji til þess að taka til“. 

Hann segir þetta miður, sérstak-
lega miðað við hvað sveitarfélagið 
sé orðið fallegt. Snæfellsbær hafi 
reynt að höfða til ábúenda. 

Eftir að vinsamlegar tillögur og 
ábendingar um bætta umgengni 
dugðu ekki til komu yfirvöld á 

staðinn með gám og buðust til 
þess að fjarlægja draslið þeim að 
kostnaðarlausu. Ekki var fallist á 
þá lausn. 

„Þetta er alls ekki nógu gott,“ 
segir Smári, en bætir þó við að 
sumir sjái verðmæti í hlutum sem 
að aðrir sjá ekki. „Að mínu mati er 
þetta drasl en annar segir að þetta 
sé nytsamlegt.“

Helgi Helgason, framkvæmda-
stjóri Heilbrigðiseftirlits Vestur-
lands, segir að málið verði tekið 
fyrir í vikunni. Heilbrigðiseftirlit 
í hverjum landshluta láta sig varða 
umgengni hjá fólki, en það er aðal-
lega á könnu sveitarfélaganna að 
benda íbúum í sínu sveitarfélagi á 
þegar umgengni er ábótavant. 

Birna Guðmundsdóttir, ábúandi 
á Ytri-Knarrartungu, vildi ekki tjá 
sig um málið. - nj

Ábúendur á Ytri-Knarrartungu hlíta ekki tilmælum:

Ítrekað áminnt fyrir 
slæma umgengni

YTRI-KNARRARTUNGA  Bæjaryfirvöld í Snæfellsbæ hafa þrýst á um bætta umgengi 
á sveitabæ í sveitarfélaginu.



Tilboðin gilda 27. - 30. júní
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

ÁÐUR 1.698 KR/KG

KJÚKLINGAVÆNGIR
TEX MEX

ÁÐUR 598 KR/KG

KARAMELLUTERTAK

EMERGE ORKUDRYKKUR
250 ML

ÁÐUR 119 KR/STK

42% AFSLÁTTUR

BAGUETTE 280 GR
BAKE OFF
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50% AFSLÁTTUR

BAGUETTE 440GR
BAKE OFF

ÁÐUÁÐUÁÐURRR 3 3 9898  KRR/STK

VATNSMELÓNAVV

ÁÐUR 178 KR/KG

50% AFSLÁTTUR

DAZ ÞVOTTAEFNI
2.58 KG

ÁÐUR 1.498 KR/PK

JUBBLY FROSTPINNAR
COLA/A// PPELSÍNU/J// ARÐARBERJA

ÁÐUR 935 KR/PK

KARAMELLUTERTAKK
KRISTJÁNSBAKARÍ

ÁÐUR 899 KR/STK

LAMBALÆRISSNEIÐAR
FERSKAR

ÁÐUR 2.298 KR///KGKGKG

RJÓMAÍS 1 L
VANILLA/SÚKKULAÐI

Á 698 /

35% AFSLÁTTUR

LAMBAGRILLSNEIÐAR 
SALT & PIPAR

ÁÐUR 2.566 KR/KG

GRÍSAHNAKKI
HUNANGS

ÁÐUR 2.352 KR/KG
37% AFSLÁTTUR

FOLALDAVÖÐVAR
KRYDDLEGNIR

ÁÐUR 2.998 KR/KG

ÁÐUR 698 KR/STK

50% AFSLÁTTUR

Kræsingar & kostakjör
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VINNUMARKAÐUR Ljóst er að svört 
atvinnustarfsemi er að aukast hér 
á landi. Samtök atvinnulífsins, 
Alþýðusamband Íslands og ríkis-
skattstjóri segja brýna nauðsyn að 
sporna við slíkri þróun. 

Skúli Eggert Þórðarson ríkis-
skattstjóri segir fjölmörg atriði 
vera fyrir hendi sem bendi til þess 
að svört atvinnustarfsemi sé mun 
meiri nú en áður. Meðal annars sé 
peningamagn í umferð meira en 
það var fyrir fáum árum, en við-
skipti með beinum peningum en 
ekki í gegnum rafrænar færslur 
geta verið vísbending um að dulin 
viðskipti séu að aukast. Þá sé velta í 
virðisaukaskatti minnkandi á viss-
um sviðum. 

„Athuganir sem ríkisskattstjóra-
embættið hefur gert ýmist í sam-
starfi við ASÍ og SA, eða á eigin 
vegum, sýna skýra vísbendingu í 
átt til aukinna undanskota í formi 

svartrar vinnu,“ segir hann. „Mikil 
aukning í ákveðnum atvinnugrein-
um með mörgum nýjum aðilum 
eins í ferðaþjónustu geta verið vís-
bendingar um aukna dulda starf-
semi.“

Þá bendir Skúli á að hagsmuna-
aðilar í ferðaþjónustu telja að svört 
starfsemi í greininni sé meiri nú 
en áður. „Að öllu þessu virtu tel 
ég vera komnar svo miklar vís-
bendingar um aukið neðanjarðar-
hagkerfi að öruggt geti talist.“

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, 
tekur undir orð Skúla. 

„Okkar tilfinning er sú að þetta 
fari vaxandi. Sérstaklega eins og 
í ferðaþjónustunni og þessi mikla 
fjölgun ferðamanna sem við erum 
að sjá, við sjáum það í fluginu en 
ekki í hagtölum frá greininni,“ 
segir hann. „Þeir ráfa hérna um 
eins og það sé enginn að sinna þeim 
og það er ekki gott að það sé hérna 

fullt af ferðamönnum sem fái enga 
þjónustu. Að minnsta kosti ekki 
sýnilega þjónustu.“

Í ljósi þessa hafa ríkisskatt-
stjóri, Samtök atvinnulífsins og 
Alþýðusamband Íslands (ASÍ) 
hrint af stað nýju átaki gegn dul-
inni atvinnustarfsemi í því skyni 
að bæta atvinnuhætti þjóðarinnar 
og sporna gegn neðanjarðarhag-
kerfinu. Átakið heitir Leggðu þitt 
af mörkum og var nýlega ýtt úr vör. 

 sunna@frettabladid.is

Fleiri seðlar í umferð 
vegna svartrar vinnu
Ríkisskattstjóri segir fjölmörg atriði örugga vísbendingu um að dulin atvinnu-
starfsemi sé að aukast hér á landi. Sérstaklega mikið vandamál í ferðaþjónustunni, 
segir forseti ASÍ. Ríkisskattstjóri, ASÍ og SA með átak til að snúa þróuninni við.

VANDAMÁL Í FERÐAÞJÓNUSTUNNI  Ríkisskattstjóri og forseti ASÍ segja svarta atvinnustarfsemi sérstakt vandamál í ferða-
þjónustunni hér á landi. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Hafna boði Morsis

1EGYPTALAND Mótmælendur 
í Egyptalandi hafna tilboði 

Mohammed Morsis forseta um sátta-
viðræður. Mohammed El Baradei, einn 
leiðtogi umbótasinna, segir að tveggja 
og hálfs tíma ræða Morsis á miðviku-
dag sýni að hann sé greinilega ófær 
um að viðurkenna þau vandamál sem 
Egyptaland á við að stríða. Búist er við 
fjölmennum mótmælum í dag og um 
helgina. Mótmælendur krefjast þess að 
forsetakosningum verði flýtt.

Þúsundir mótmæla í Brasilíu

2BRASILÍA Enn á ný mættu þúsundir 
manna til mótmæla í Brasilíu í gær 

skammt frá íþróttavelli í Fortazela áður 
en þar átti að hefjast leikur í undanúr-
slitum Álfukeppninnar í knattspyrnu. 
Mótmælin fóru í fyrstu friðsamlega 
fram en snerust að nokkru upp í átök 
við lögreglu. Mótmælin í landinu 
hafa varað linnulítið síðan 17. júní og 
beinast gegn spillingu í stjórnkerfinu 
og fjáraustri úr ríkissjóði í íþróttavið-
burði meðan opinber þjónusta situr á 
hakanum.

Bandaríkjamaður laus úr haldi verkamanna í Kína

3KÍNA Bandaríski auðjöfurinn Chip Starnes er laus úr haldi verkamanna 
í kínverskri lyfjaverksmiðju. Þar hafði honum verið haldið í viku meðan 

deilur stóðu yfir við starfsfólkið. Starnes er einn eigenda bandaríska lyfja-
fyrirtækisins Speciality Medical Supplies, sem kínverska fyrirtækið starfar fyrir. 
Starnes segir reynsluna hafa verið auðmýkjandi og hann hafi neyðst til að 
verða við óréttmætum kröfum.

Kerry reynir enn að koma 
viðræðum af stað

4JÓRDANÍA John Kerry, utanríkis-
ráðherra Bandaríkjanna, hyggst 

reyna eina ferðina enn að koma 
friðarviðræðum af stað milli Ísraela 
og Palestínumanna. Hann ræddi í 
gær við Benjamín Netanjahú, for-
sætisráðherra Ísraels, í Jerúsalem  
og ætlar að hitta Mahmoud Abbas 
Palestínuforseta í Jórdaníu í dag. 
Pattstaða hefur verið árum saman 
í deilunum og fátt bent til þess að 
breyting verði þar á. 

HEIMURINN

1

2

3
4

  Þeir ráfa hérna um 
eins og það sé enginn að 

sinna þeim og það er ekki 
gott að það sé hérna fullt 
af ferðamönnum sem fái 

enga þjónustu. 
Gylfi Arnbjörnsson

forseti ASÍ



Í dag kl. 16–20 munu félagar úr Slysavarnafélaginu Landsbjörg kynna
Safetravel-verkefnið og Hálendisvaktina á völdum Olís- og ÓB-stöðvum.*

Af því tilefni fá lykil- og korthafar Olís og ÓB 10 kr. afslátt af lítranum í dag.
Auk þess renna 2 kr. af hverjum lítra til þessara verkefna.

SAFETRAVEL miðar að því að bæta forvarnir og draga úr slysum á ferða-
lögum hér á landi. Björgunarsveitir verða auk þess með vakt á hálendinu
í sumar.

112 ICELAND snjallsímaforritið verður kynnt, en með því er á einfaldan hátt 
hægt að kalla á aðstoð ef um slys eða óhapp er að ræða og einnig skilja eftir 
sig „slóð“ með GPS-staðsetningum.

Á safetravel.is má nálgast allar helstu upplýsingar og ráðgjöf varðandi öryggi
á ferðalögum.

Vinur við veginn!

KYNNTU ÞÉR SAFETRAVEL HJÁ OLÍS Í DÍ AG

Olís er einn af aðalstyrktaraðilum Slysavarnafélagsins Landsbjargar

Olís og Slysavarnafélagið Landsbjörg 

bjarga deginum!

*Olís Norðlingaholti í Reykjavík, Langatanga í Mosfellsbæ, Tryggvabraut á Akureyri, Borgarnesi, Hellu, Selfossi, Húsavík, Höfn, Siglufirði, Stykkishólmi, Fellabæ og á ÓB-stöðvunum á Ísafirði, Blönduósi og í Reykjanesbæ.

-10 kr.

2 kr.
af hverjum lítra renna 
til Slysavarnafélagsins
Landsbjargar í dag!

af lítranum til lykil- og 
korthafa Olís og ÓB í dag!kor
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UPPLÝSINGATÆKNI Neyt-
endur í Evrópu fá ekki 
þann nethraða sem 
þeir borga fyrir. Þetta 
er niðurstaða nýrrar 
rannsóknar á vegum 
Framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins 
(ESB).

Fram kemur að fólk fái 
að jafnaði 74 prósent af 
auglýstum hraða. Rann-
sóknin tók sérstaklega 
til háhraðanettenginga, 
xDSL, kapalkerfa og ljós-
leiðara.

„Þetta er í fyrsta sinn 
sem staðfestur er munur á 
auglýstum og raunveruleg-
um hraða háhraðatenginga 
með sambærilegum og 
áreiðanlegum gögnum frá 
öllum ríkjum Evrópusambands-
ins,“ segir Neelie Kroes, aðstoðar-
forseti Framkvæmdstjórnar ESB, 
en að auki eru upplýsingar frá 
Króatíu, Noregi og Íslandi.

Fram kemur að svokallaðar kap-
alkerfistengingar eru áreiðanleg-
astar, en þar er hraðinn að jafnðai 
91,4 prósent af auglýstum hraða. 
Næstbest standa sig ljósleiðara-
tengingar með 84,4 prósent, en 
verst xDSL tengingar yfir síma-
línur sem að jafnaði eru ekki með 
nema 63,3 prósent af auglýstum 
hraða. Ísland er þar rétt fyrir 
neðan meðaltal Evrópu, með 61,3 
prósent.

Fram kemur að gögn 
um hraða séu frá „besta 
tíma“ netumferðar, virka 
daga frá sjö til ellefu 
árdegis.

Hrafnkell V. Gíslason, 
forstjóri Póst- og fjar-
skiptastofnunar (PFS), 
segir umræðu um gæði 
netþjónustu hafa verið 
lengi í gangi og viljað 
brenna við að fólk teldi 
sig ekki fá þann hraða 
sem greitt væri fyrir. 
Hins vegar sé það þann-
ig að fjarskiptafyrir-
tæki auglýsi gjarnan 
hraða „allt að“ einhverj-
um mörkum. Þau séu því 
tæknilega innan marka 
þótt að jafnaði náist til 
dæmis ekki nema sex 

megabita hraði á sekúndu þótt 
auglýst hafi verið að hraðinn geti 
verið allt að tíu megabitum.

Þá segir Hrafnkell að margvís-
legir flöskuhálsar á netinu geti 
haft áhrif á hraða hverju sinni. 

„En ég geri þó ekki lítið úr 
því að hraðamálin eru mikil-
væg og eru mikið til skoðunar,“ 
bætir hann við stofnunin vildi 
gjarnan skilgreina betur ramma 
utan um þau gæði sem fólk eigi 
að geta gengið að í ólíkum net-
tengingum. Um leið fagnar hann 
því því að niðurstaða sé fengin í 
könnun Framkvæmdastjórnar-
innar. „Könnunin er til stuðnings 

þeirri viðleitni að leiða fram opna 
og málefnalega niðurstöðu um 
hvað felst í þessum gæðum, eða 
hraða.“ Á næsta ári eða þarnæsta 
segist Hrafnkell vonast til þess 
að verði komi grundvöllur sem 
byggja megi á leiðbeinandi regl-
ur um hvað sé ásættan legur hraði 
á netinu, miðað við eðli hverrar 
tengingar.

Rannsókn Framkvæmda-
stjórnarinnar er unnin með sér-
stökum búnaði SamKnows og 
verið að auglýsa eftir fleiri þátt-
takendum sem samþykki að slík-
ur búnaður sé settur upp hjá sér. 

(Sjá www.samknows.eu). Hrafn-
kell segist í mars hafa sótt ráð-
stefnu um nethraða þar sem 
fjallað var um rannsóknina.  
„Þetta er gert með mjög flottum 
búnaði. Hér á landi voru settir 
upp hundrað slíkir kassar,“ segir 
hann. „Kostnaður við hvern 
þeirra er nokkuð mikill og fagn-
aðarefni að Framkvæmdastjórnin 
skuli ætla að halda rannsókninni 
áfram og fjölga mælum.“

Gert er ráð fyrir að rannsókn-
in standi til ársloka 2014 og tvær 
mælingar verði framkvæmdar til 
viðbótar.  olikr@frettabladid.is

NEELIE KROES

HRAFNKELL V. 
GÍSLASON

Fólk fær bara þrjá fjórðu af 
auglýstum hraða á netinu
Ísland er undir meðaltali Evrópulanda þegar kemur að niðurhalshraða nettenginga um símalínur (xDSL) 
miðað við auglýstan hraða. Framkvæmdastjórn ESB hefur birt fyrstu niðurstöður stórrar nethraðarannsóknar.
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xDSL tengingar  
HLUTFALL AF AUGLÝSTUM HRAÐA

Meðalhraði í Evrópu 
miðað við auglýstan 

hraða: 63,3%

SJÁVARÚTVEGUR Bolvíski línu-
báturinn Hrólfur Einarsson 
hefur slegið Íslandsmet smábáta 
í mánaðarafla. 

Skipverjar á Hrólfi hafa veitt 
yfir 300 tonn á þremur vikum en 
fyrra Íslandsmet var 233 tonn. 
Hrólfur hefur því fiskað ein-
staklega vel, sérstaklega ef litið 
er til þess að júnímánuður er 
ekki enn úti. 

Skipverjar á Hrólfi Einars-
syni veiða að meðaltali 14,4 tonn 
í róðri og hefur báturinn farið 
21 róður í mánuðinum. Á vef-
síðunni aflafrettir.com segir að 
bolvískir bátar hafi fiskað ótrú-
lega vel þetta árið.    - ne

Línubátur slær Íslandsmet:

Hrólfur Einars-
son hefur veitt 
yfir 300 tonn

ÍSLANDSMET  Skipverjar á Hrólfi hafa 
fiskað einstaklega vel að undanförnu. 

PEKING, AP Lánsfjárskortur hefur 
skekið kínverska fjármála markaði 
síðustu daga. Fyrir vikið brást 
seðlabanki landsins við í vikunni og 
hét stuðningi lendi bankar landsins 
í vandræðum.

Vextir á fjármagnsmörkuðum 
Kína skutust upp í lok síðustu viku 
eftir að lausafjárskorts varð vart 
á kínverskum fjármagnsmörkuð-
um. Í kjölfarið lækkuðu hlutabréf 
í kínverskum kauphöllum mikið á 
mánudag vegna ótta um að lánsfjár-
krísa væri að myndast í þessu næst 
stærsta hagkerfi heims.

Á mánudag sagði Seðlabanki Kína 
að nægt lánsfé væri til staðar í hag-
kerfinu og kenndi óstjórn þarlendra 
banka um stöðuna á fjármagns-
mörkuðum.

Seðlabankinn lagði þó áherslu 
á að hann myndi styðja við banka 
í lausafjárvandræðum og tryggja 
seljanleika á mörkuðum lendi 
bankastofnanir í tímabundnum 
lausafjárerfiðleikum. Í kjölfar yfir-
lýsingar seðlabankans lækkuðu 
millibankavextir mikið, eða í 5,83% 
úr 13% fyrir helgi.

Kínversk stjórnvöld hafa að 

undan förnu reynt að draga loft úr 
lánsfjárbólu í kínverska hag kerfinu. 
Greinendur telja það samt sem áður 
hafa komið bönkum á óvart að seðla-
bankinn hafi ekki verið tilbúinn til 

að veita lausafjáraðstoð án tafar 
þegar fjárþurrðar varð vart á milli-
bankamarkaði. Hann hafi því ekki 
miðlað nægilega vel stefnu sinni til 
markaðsaðila. - mþl

Seðlabanki Kína reynir að sefa ótta um að lánsfjárkrísa sé að myndast:

Skjálfti á kínverskum mörkuðum

SJANGHÆ  Vextir á millibankamarkaði í Kína skutust upp í methæðir fyrir helgi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Lögreglan hand-
tók í fyrradag tvo félaga í mótor-
hjólasamtökunum Outlaws eftir 
húsleit í Hafnarfirði. Þar lagði 
lögregla hald á haglabyssu, raf-
stuðbyssu, eggvopn, skotfæri og 
lítilræði af fíkniefnum. 

Húsráðandi, karl á fertugs-
aldri, var handtekinn í þágu 
rannsóknar. Hinn maðurinn, sem 
er á fimmtugsaldri, var einnig 
handtekinn í tengslum við málið, 
en er jafnframt eftirlýstur fyrir 
aðrir sakir.   - mlþ

Fundu skotvopn og fíkniefni:

Tveir félagar 
Outlaws í haldi

LÖGREGLUFRÉTTIR
Sextán hafa slasast
Alls hafa 19 umferðarslys orðið það 
sem af er júnímánuði með þeim 
afleiðingum að sextán manns hafa 
slasast. Á sama tíma í fyrra urðu 32 
slys og má því gera ráð fyrir að júní 
nú verði mun betri en sami mánuður 
í fyrra. 

FJÖLMIÐLAR Umfjöllun fjölmiðla 
um Breiðholtið hefur verið jákvæð 
og afar sjaldgæft er að fréttir veki 
upp neikvætt viðhorf hjá neytend-
um miðlanna. Þetta er niðurstaða 
greiningar Fjölmiðlavaktarinnar 
sem Reykjavíkurborg lét gera fyrr 
á árinu og nær yfir fjögurra mán-
aða tímabil, frá desember 2012 og 
út mars 2013. 

Óskar Dýrmundur Ólafsson, 
hverfisstjóri Breiðholts, segir 
ástæðu úttektarinnar vera þá að 
íbúar Breiðholts hafi löngum haft 

áhyggjur af neikvæðri umfjöllun 
fjölmiðla um hverfið og því hafi 
verið kjörið að láta Fjölmiðla-
vaktina varpa ljósi á hvernig hún 
væri í raun. Í ljós kom að engin 
frétt var flokkuð sem mjög nei-
kvæð, en 6,6 prósent voru hins 
vegar mjög jákvæð. Alls var um 
422 fréttir að ræða.

Jóhann Guðni Reynisson, ráð-
gjafi hjá Fjölmiðlavaktinni, vonast 
til að fleiri hverfi stígi þetta skref 
og láti Fjölmiðlavaktina greina 
umfjöllun fjölmiðla um einstök 

hverfi. „Hún skiptir gríðarlegu 
máli þegar kemur að viðhorfum 

fólks til manna og málefna,“ segir 
Jóhann.  - sv 

Reykjavíkurborg lét Fjölmiðlavaktina greina umfjöllun um Breiðholtið yfir fjögurra mánaða tímabil:

Jákvæð umfjöllun fjölmiðla um Breiðholt

  20% frekar eða mjög jákvæð
  3,3% frekar neikvæð
     0% mjög neikvæð 
76,5% hvorki né, sem þýðir að ekki eru taldar líkur á að þær breyti við-
horfi í garð viðfangsefnisins. 

Greining Fjölmiðlavaktarinnar um umfjöllun fjölmiðla um Breiðholtið 
á tímabilinu desember 2012 til mars 2013. 422 fréttir fjölluðu á einhvern 
hátt um hverfið á tímabilinu.

Engin frétt af 422 mjög neikvæð

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Réttu græjurnar

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Akureyri

Vestmannaeyjum

Drive-HM-120C 1200W - 
12cm Hræripinni - 2 hraðar

15.990,-

Drive hornalaser 
90 gráður

9.990,-

Drive hornalaser 360 gráður 
kr. 15.990 + þrífótur kr 2.690 = 

18.680,-

Drive gíraffi gips- og spartl 
slípivél 620w 0-980sn/min

29.900,-
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24.990
PANASONIC DMCSZ7

VEVERÐRÐÐ ÁÁÐUÐUÐ RRVERÐ ÁÁÐUÐ R 3 34.4.999900

99.990
PANASONIC HCV720

VEV RÐ ÁÐURVERÐ ÁÁÐUR 1111999.9.99090
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Samkvæmt viljayfirlýsingu á 
milli fyrrverandi ríkisstjórnar og 
Landssamtaka lífeyrissjóða, sem 
undirrituð var í apríl síðastliðnum, 
á að vinna að framgangi aðgerða í 
þágu yfirveðsettra heimila að með-
töldum lánsveðum. Þessi svokall-
aði lánsveðshópur skuldar umfram 
110 prósent af verðmæti fasteign-
ar sinnar að meðtöldum skuldum, 
sem tryggðar eru með veði í fast-
eign í eigu þriðja aðila, og féll því 
ekki undir 110 prósent leiðina svo-
kölluðu.

Samkvæmt yfirlýsingunni átti 
að færa eftirstöðvar húsnæðis-
lána þessa hóps niður að 110 pró-
sentum af verðmæti eignar og þar 
með koma til móts við hópinn, sam-
bærilegt því sem gert var fyrir þá 
sem féllu undir 110 prósent leiðina.

Áætlað var að aðgerðin tæki til 
um 2.000 heimila og að heildar-
niðurfærslan myndi nema þremur 
milljörðum króna. 

Aðgerðirnar eru þó ekki á dag-
skrá sumarþingsins en nauðsyn-
legt er að heimild verði gefin í 
fjárlögum til þess að framkvæmd 
geti hafist. Ráðgert var að skulda-
aðlögunin kæmi til framkvæmda 
fyrir lok þessa árs.

Vantar fjárheimild
Bjarni Benediktsson fjármála-
ráðherra segir að ekki sé fjár-
heimild fyrir þessu einstaka máli. 
„Við vorum upplýst um að þáver-
andi ríkisstjórn ætlaði að undir-
gangast þessa viljayfirlýsingu en 
við afþökkuðum að vera aðilar að 
henni meðal annars vegna þess 
að við vonuðumst til að lífeyris-
sjóðirnir hefðu meira fram að 
færa heldur en kveður á um í vilja-
yfirlýsingunni,“ segir Bjarni. Hann 
bætir við að þó þurfi að finna lausn 
á vanda þessa hóps. 

„Við viljum gera lánsveðshópinn 
jafnsettan öðrum sem fá úrlausn 
sinna mála en gallinn við yfirlýs-
inguna er að hvergi er gert ráð 
fyrir fjármunum í þetta verkefni,“ 
segir Bjarni og ítrekar að ekki sé 
komin lausn á því hvernig bregðast 
eigi við skuldavandanum. 

„Þessi yfirlýsing var gerð af 
þáverandi ríkisstjórn, fjórum 
dögum fyrir kosningar, sem tapaði 
svo umboði sínu eftir kosningar. Nú 
er það okkar verkefni að að finna 
fé til að leysa vandamál þessa hóps 
en við erum á sama tíma að leita 
úrlausnar annarra mála.“ 

Skilin eftir í kuldanum
Sverrir Bollason, forsvars-
maður lánsveðshópsins, segist 
ekki skilja af hverju þetta mál sé 
ekki á dagskrá. „Það var kveðið 
á um að forgangsverkefni þess-
arar ríkisstjórnar væri að taka 
á skuldavanda heimilanna, hér 
er tilbúið mál fyrir hóp þar sem 
pólitísk samstaða er um að þurfi 
sértækar úrlausnir og því ætti 
málið að vera afgreitt strax,“ 
segir Sverrir og bætir við að 
fólk sé búið að bíða of lengi eftir 
úrlausn. „Þetta er mjög íþyngj-
andi fyrir þennan hóp sem skil-
inn var eftir í kuldanum. Þetta 

eru mest allt stækkandi fjöl-
skyldur sem fastar eru í of litlu 
húsnæði og svo foreldrar þeirra 
sem eru með skuldir barna sinna 
fastar á eigin íbúðum. Mér þykir 
ótrúlegt að ríkisstjórnin ætli ekki 
að fara í þær aðgerðir sem búið 
er að undirbúa,“ segir Sverrir 
og telur að verði ekki farið í sér-
tækar aðgerðir fyrir lánsveðs-
hópinn á þessu ári sé verið að 
svíkja hópinn og teyma hann á 
asna eyrunum. Sverrir ítrekar að 
lausnin sé komin en að ekki virð-
ist vilji til að afgreiða málið. 

Ágreiningur um lausn
Eygló Harðardóttir félagsmála-
ráðherra tekur undir að það þurfi 
að taka á vanda þessa hóps hratt 
og örugglega en telur að lausnin 
sem kveðið er á um í viljayfirlýs-
ingunni sé ekki varanleg. „Mikil-
vægt er að farið sé í sérstakar 
aðgerðir fyrir þennan hóp, sam-
hliða almennum aðgerðum, en 
lausnin er ekki varanleg ef hún 
skilur þetta fólk eftir yfirskuld-
sett umfram verðmæti eigna 
sinna,“ segir Eygló.

Í yfirlýsingunni er gengið út 

frá því að hlutur lífeyrissjóða 
svari til 12 prósenta af heildar-
kostnaði og að ríkisvaldið tryggi 
greiðslu á 88 prósentum þeirrar 
niðurfærslu sem um ræðir. 

Þórey Þórðardóttir, fram-
kvæmdastjóri Landsamtaka líf-
eyrissjóða, segir að viljayfir-
lýsingin sé skýr af þeirra hálfu. 
„Það er grundvallaratriði að 
málið fari í gegnum þingið áður 
en við gerum nokkuð,“ segir 
Þórey, en lífeyrissjóðirnir áttu 
að annast framkvæmd skulda-
aðlögunarinnar. „Núverandi 
stjórnvöld lýstu sig ekki andsnúin 
þessari yfirlýsingu þegar skrifað 
var undir og gættum við þess að 
það yrði tryggt,“ segir Þórey og 
bætir við að boltinn sé alfarið hjá 
stjórnvöldum.
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SKULDAVANDI HEIMILA

   Það var 
kveðið á um 
að forgangs-

verkefni þess-
arar ríkis-

stjórnar væri 
að taka á 

skuldavanda 
heimilanna, 

hér er tilbúið mál fyrir hóp 
þar sem pólitísk samstaða 

er um að þurfi sértækar 
úrlausnir og því ætti málið 

að vera afgreitt strax.
Sverrir Bollason, forsvarsmaður 

lánsveðshópsins

ÞÓREY S. 
ÞÓRÐARDÓTTIR

EYGLÓ 
HARÐARDÓTTIR

YFIRVEÐSETT HEIMILI BÍÐA  Um 2.000 heimili sem fengu lánsveð til íbúðakaupa á árunum 2004-2008 bíða nú enn eftir því að 
fá úrlausn sinna  mála. Flest er þetta ungt fólk með stækkandi fjölskyldur sem situr fast í of lítilli íbúð.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Lánsveðshópur enn látinn bíða
Viljayfirlýsing um aðgerðir í þágu yfirveðsettra heimila með lánsveð til íbúðarkaupa verður ekki afgreidd á sumarþingi. Fjármálaráðherra 
segir að ekki sé fjárheimild fyrir málinu. Forsvarsmaður lánsveðshópsins segir hópinn svikinn ef málið verði ekki afgreitt á þessu ári.

Lovísa 
Eiríksdóttir
lovisa@frettabladid.is

Lánsveðshópurinn er afar skuldsettur og samkvæmt niðurstöðum sér-
fræðihóps sem skipaður var í fyrra voru 1.955 heimili með meira en 110 
prósent veðsetningu og hafa því ekki getað nýtt sér helstu úrræði sem 
boðið hefur verið upp á fyrir heimili í skuldavanda. Samkvæmt viljayfir-
lýsingu þáverandi ríkisstjórnar og Landsamtaka lífeyrissjóðanna, sem 
undirrituð var 23. apríl 2013, átti þessi hópur að fá sömu úrlausn mála og 
þeir sem fóru 110 prósent leiðina en nú er óvíst hvort verði af því. For-
svarmaður hópsins segir réttlætismál að lánsveðshópurinn standi á sama 
grunni og sá hópur sem gekkst undir 110 prósent leiðina og því gangi 
ekki að sá hópur fái almenna skuldaleiðréttingu eins og þá sem núverandi 
ríkisstjórn hefur talað fyrir.

Spurning um réttlæti

   Þessi 
yfirlýsing var 

gerð af 
þáverandi 

ríkisstjórn, 
fjórum 

dögum fyrir 
kosningar, sem tapaði svo 

umboði sínu eftir kosning-
ar. Nú er það okkar verk-
efni að að finna fé til að 

leysa vandamál þessa hóps 
en við erum á sama tíma 

að leita úrlausnar annarra 
mála.

Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra.
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rjóminn er kominn 
í nýjar umbúðir
Rjóminn er einstakur. Hann á sér fastan 
sess í matargerð okkar íslendinga. 
Þú finnur girnilegar og sumarlegar 
uppskriftir með rjóma á gottimatinn.is 



Í dag, föstudaginn 28. júní, verða sjálfboðaliðar frá Slysavarnafélaginu 
Landsbjörg á völdum Olís-stöðvum um allt land og afhenda ferðalöngum 
poka með fræðsluefni, framrúðuplástrum og smá glaðningi sem getur 
komið sér vel á ferðalögum um landið.
 
Á sama tíma leggja fyrstu hópar sjálfboðaliða á hálendið þar sem 
björgunarsveitir verða með svokallaða Hálendisvakt í júlí og ágúst. 
Hálendisvaktin styttir viðbragðstíma til muna og eykur þannig 
öryggi þeirra sem á hálendinu eru.

Kíktu á landsbjorg.is eða sjova.is og sjáðu á hvaða 
Olís-stöðvum þú getur átt von á glaðningi frá Landsbjörg.
 

Sjóvá er stoltur
aðalstyrktaraðili 
Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar

GEFUM GÓÐ RÁÐ
á Olís-stöðvum um allt land í dag



og á Akureyri 

í sumar!
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jFlatar ferskjur

Skúffukaka 
með súkkulaðikremi

Cavendish 
sætar kartöflur

Alvöru amerískar BBQ-sósur
Sweet Baby Ray

La Baguette brauð
tilbúið á 10 mínútum
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Way better snakk
kornsnakk með spíruðu korni - glútenlaust



afsláttur á kassa

MERKIÐ
TRYGGIR
GÆÐIN

afsláttur á kassa

Í paakkanum eru tveir 
FaFabbrikikkukuboborgrgara ar, tvö feferhrhyry ndnd 

FFabrbrikkubrauð, 
Faabrb ikkuusósósa, saltt og pipar.

 kr//pkp
„Það er ekki gó fyrr en Bó segir gó“   

Björgvin Halldórsson

moorrthheennssmoortheens
„Það er gott að elska“   

Bubbi Morthens

FF

afsláttur á kassa afsláttur á kassa
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Mér er minnisstætt þegar ég heyrði konu 
af vinstri kantinum segja frá fyrstu sam-
skiptum sínum við bankakerfið fyrir 
áratugum. Hún þurfti að selja víxil eins 
og ungt fólk gerði á þeim tíma til þess að 
kaupa bíl eða eldhúsinnréttingu. Faðir 
hennar var landsþekktur vinstri maður, 
kommi jafnvel meðan leyft var að kalla 
menn það. Til hans leitaði unga stúlkan 
til þess að fá ráð um hvernig best væri að 
haga sér í samskiptum við bankana. Þá 
þurfti fólk sem vantaði smávægilega fyrir-
greiðslu að sitja í biðsölum bankastjór-
anna, sem oft voru þrír, sinn úr hverjum 
stjórnmálaflokknum. Ráð gamla komm-
ans voru þessi: „Fáðu alltaf að tala við 
sjálfstæðisbankastjórann. Það er hægt að 
treysta því sem hann segir. Hinir segja þér 
bara það sem þú vilt heyra og standa ekki 
við neitt.“ Þessum ráðum fylgdi róttæka 
unga konan með góðum árangri.

Fyrir síðustu kosningar gáfu formaður 
og varaformaður Sjálfstæðisflokksins skýr 
loforð um að atkvæðagreiðsla um framhald 
viðræðna við Evrópusambandið skyldi fara 
fram á fyrri hluta kjörtímabilsins. Eftir 
að sjálfseyðingaröfl náðu undirtökunum á 
Landsfundi Sjálfstæðisflokksins í febrúar 
var fylgið komið niður í 18% og nauðsyn-
legt að taka í taumana. Formanninum tókst 

að snúa dæminu við, þó að kosningaúrslitin 
hafi vissulega verið mun lakari en í stefndi 
fyrir Landsfundinn. Ekki er að efa að þessi 
ótvíræðu loforð áttu þátt í því að bjarga því 
sem bjargað varð. 

Forystumenn Samfylkingarinnar hafa 
alltaf verið á móti slíkri atkvæðagreiðslu. 
Í kosningum vorið 2009 sáu þeir sér akk 
í því að setja Evrópumálin á oddinn sem 
flokksmál og unnu stórsigur. Enginn vafi 
er á því að hefði Evrópusambandsumsókn 
verið lögð fyrir þjóðina og samþykkt í 
þeim kosningum hefði málið ekki lent í því 
öngstræti sem raun ber vitni. Nú í vor var 
aftur tækifæri til þess að setja áframhald 
umsóknar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Aftur 
flæktist Samfylkingin fyrir. Hinir sjálf-
hverfu forystumenn héldu að þeir græddu 
á því að aðrir flokkar væru neikvæðir í 
garð aðildar. Þeir settu flokkinn ofar mál-
efninu. Allir vita hvernig fór. Kjósend-
ur treystu ekki Samfylkingunni, þó svo 
að meirihluti þjóðarinnar vilji ljúka við-
ræðunum.

Í kosningabaráttunni gaf Bjarni Bene-
diktsson loforð um að þjóðin kysi um fram-
hald viðræðna við Evrópusambandið á 
fyrri helmingi kjörtímabilsins. Hann efnir 
loforðið vegna þess að sjálfstæðismönnum 
má treysta.

Sjálfstæðismönnum má treysta
STJÓRNMÁL

Benedikt 
Jóhannesson
framkvæmdastjóri
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Eindregið fylgjandi aðild Íslands
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Ís-
lands, greindi fjölmiðlum frá fundi 
sínum með Angelu Merkel Þýskalands-
kanslara í fyrradag. „Hún lýsti fullum 
skilningi á afstöðu nýrra stjórnvalda 
á Íslandi og afstöðu íslensku þjóðar-
innar, sagði að Evrópusambandið ætti 
nú þegar nóg með þau ríki sem þegar 
væru innan sambandsins og þau 
vandamál þar sem væri þar við að 
glíma,“ sagði Ólafur. Í gær birtist 
svo frásögn af fundi þeirra á 
heimasíðu Merkel sjálfrar. „Þýska-
land hefur ávallt stutt Ísland í 
aðildarviðræðunum við ESB og 
er enn eindregið fylgjandi 
aðild landsins,“ segir 
þar. Og nú er spurning 
hvort segir réttar frá 
efnisatriðum fundarins.

Keppni í annarlegum hvötum
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
forsætisráðherra og Guðbjartur 
Hannesson, fyrrverandi velferðar-
ráðherra, áttu í orðaskiptum um 
skuldamál heimilanna á þingi í gær. 
Brigsl um annarlegar hvatir gengu á 
víxl, þar til Guðbjartur batt enda á 
þau með þessum orðum: „Hæstvirtur 
forseti. Ég ætla nú ekki að fara í 

keppni við hæstvirtan for-
sætisráðherra um það 

hver hafi mestar 
annarlegar hvatir.“ 
Var það þar með 

afgreitt.

Bréf frá Elínu
Dálkinum hefur borist bréf: „Mig 
langar til að færa þessum ágæta 
dálki í Fréttablaðinu bestu þakkir 
fyrir að benda mér á meinlega villu 
í ræðu minni á Alþingi á dögunum. 
Þar sagði ég að margt stórt gerði eitt 
smátt í stað þessa að segja að margt 
smátt gerði eitt stórt. Þarna var ég að 
tala um skattsvik og hve mikilvægt 
væri að allir stæðu saman gegn þeim 
hversu lítil sem þau virtust því að, 
vildi ég sagt hafa, að margt smátt 
gerði eitt stórt. Enginn nema ykkar 
athuguli dálkur nefndi þetta við 
mig og ég gat sem betur fer leiðrétt 

þetta eftir að ég sá Fréttablaðið 
í morgun. Þúsund þakkir. 
Kveðja, Elín Hirst  (þú mátt 
gjarnan birta þakkarbréf 
mitt).“ stigur@frettabladid.is

Á 
forsíðu Fréttablaðsins í gær voru tvær fréttir sem 
tengjast réttindabaráttu samkynhneigðra, hvor frá 
sínu landinu. Annars vegar var sagt frá því að íslenzk, 
samkynhneigð hjón hefðu í fyrsta sinn ættleitt barn. 
Hins vegar að Hæstiréttur Bandaríkjanna hefði 

kveðið upp tímamótaúrskurð, þar sem alríkislög sem banna sam-
kynhneigðum hjónum að njóta sömu réttinda og gagnkynhneigð-
ir njóta, meðal annars í velferðarkerfinu, voru lýst í andstöðu við 
bandarísku stjórnarskrána.

Sindri Sindrason og eiginmaður hans eru í hópi allra fyrstu 
samkynhneigðu hjónanna á Norðurlöndum sem ættleiða barn, 
Lagaákvæði sem leyfa slíkar ættleiðingar hafa þó verið í gildi í 
allnokkur ár; á Íslandi frá 2006. 

Ein meginástæðan fyrir því 
að aðeins örfáar ættleiðingar 
hafa gengið í gegn er að sam-
kynhneigð pör geta eingöngu 
ættleitt börn innanlands, en 
ekki frá erlendum ríkjum, eins 
og fram kemur í Fréttablaðinu 
í dag. Ekkert ríki sem Íslenzk 
ættleiðing er með samning við 

leyfir ættleiðingar samkynhneigðra hjóna. Árni Grétar Jóhanns-
son, framkvæmdastjóri Samtakanna ’78, segir í blaðinu í dag að 
þrýsta þurfi á utanríkisráðuneytið að beita sér fyrir samningum 
við erlend ríki um að leyfa slíkar ættleiðingar. Það er full ástæða 
til.

Þessi tíðindi rifja hins vegar upp að ein af röksemdunum gegn 
því að leyfa hjónabönd og ættleiðingar samkynhneigðra á sínum 
tíma var að það gæti spillt fyrir möguleikum gagnkynhneigðra 
hjóna að ættleiða börn frá ríkjum sem ekki leyfðu ættleiðingar 
samkynhneigðra. Þess hefur hins vegar ekki orðið vart. 

Enda eiga einstök ríki aldrei að láta það draga úr sér að 
tryggja mannréttindi að önnur ríki virði þau ekki. Eftir því sem 
fleiri ríki leyfa hjónabönd og ættleiðingar samkynhneigðra ættu 
ættleiðingar á milli landa að verða auðveldari.

Ákvörðun Hæstaréttar Bandaríkjanna er gríðarlegur áfangi 
í mannréttindabaráttu samkynhneigðra þar í landi. Sama dag 
ákvað rétturinn að fella skyldi úr gildi bann við giftingum sam-
kynhneigðra sem samþykkt var í almennri atkvæðagreiðslu í 
Kaliforníu. 

Ákvarðanir réttarins þýða þó hvorki að hjónaband samkyn-
hneigðra verði sjálfkrafa viðurkennt í öllum ríkjum Bandaríkj-
anna, né að fólk sem giftist löglega í einu ríki fái að njóta fullra 
réttinda í öðru. Auk þess þarf alríkisþingið að breyta ýmsum 
lögum til þess að dómur Hæstaréttar hafi tilætluð áhrif.

Báðar þessar fréttir eru hins vegar til marks um að mannrétt-
indabaráttu samkynhneigðra miðar áfram – hraðar en margur 
hugði fyrir fáeinum árum, en samt er alveg ótrúlega mikið eftir. 
Jafnvel hér á landi, þar sem lagalegur réttur samkynhneigðra 
er hvað bezt tryggður í heiminum, er talsvert langt í land að 
þeir njóti raunverulega sömu möguleika og réttar og gagnkyn-
hneigðir. Þessari mannréttindabaráttu er langt í frá lokið. 

Hjónaband og ættleiðingar samkynhneigðra:

Áfangar í mann-
réttindabaráttu

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is
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Skatturinn, ASÍ og Samtök 
atvinnulífsins („Hið opinbera 
plús“) fóru nýlega í átak til að 
uppræta svokallaða ólöglega 
gistingu í heimahúsum. „Gott 
mál,“ hugsar einhver eflaust. 
„Það á að taka þetta lið sem 
brýtur lögin og draga það út um 
dyragættina á hálskraganum.“ 
En samt: Þessi lög voru sett í 
þágu hagsmunaaðila. Eiginlega 
eru það lögin sem gera fólkið að 
lögbrjótum, ekki öfugt.

Lobbýismi. Það er eina 
 ástæðan fyrir því að það er 
ólöglegt að hýsa fólk heima hjá 
sér en ekki er ólöglegt að borga 
nánast engan vask af gistingu. 
Samtök ferðaþjónustunnar hafa 
unnið heimavinnuna sína en 
„Samtök fólks sem á svefnsófa“ 
ekki. Kannski vegna þess að þau 
síðarnefndu eru ekki til.

Unglingaherbergið leigt út
Tökum hjón sem búa í eigin 
húsnæði. Ungmennið tilkynnir 
þeim að það sé að fara í mánuð 
til útlanda. „Kannski að við 
 drýgjum aðeins tekjurnar, og 
leigjum út herbergið?“ hugsa 
þau. „Auglýsum þetta á airbnb 
eða eitthvað.“ „En er það ekki 
ólöglegt?“ spyr annað þeirra. 
„Gerum þetta þá bara löglega!“ 
segir hitt. „Það getur nú ekki 
verið svo mikið mál.“

Fjórtán skriffinnskuskref
Þau byrja því á að fara í dóms-
húsið til að sækja forræðisvott-
orð fyrir íbúðina til að sýna að 
þau megi ráðstafa henni (Skref 
1). Þau sækja síðan um virðis-
aukaskattsnúmer hjá skatt-
stjóra (Skref 2). Það þarf víst að 
borga vask af þessu þótt lágur 
sé. Síðan þurfa þau auðvitað 
að sækja um búsetuvottorð hjá 
Þjóðskrá (Skref 3) og svo dugar 
ekki minna en sakavottorð hjá 
lögreglustjóra (Skref 4). Ekki 
viljum við að það séu einhverjir 
handrukkarar að leigja túristum 
íbúðir.

Svo þarf tollstjórinn að votta 
að þau séu skuldlaus við ríkis-
sjóð (Skref 5) og auðvitað þarf 
lífeyrissjóður þeirra að stað-
festa sambærilegt skuldleysi 
(Skref 6). Þá er skjalasöfnun 
vegna umsóknarinnar næstum 
lokið en reyndar þarf eitt í við-
bót: uppdrátt af íbúðinni á stað-
festu afriti frá byggingarfulltrúa 
sveitarfélagsins (Skref 7). Þá 
eru öll gögn komin. Sjö skjöl, sjö 
staðir sem fólkið þarf að fara á.

Þessu þurfa hjónin síðan 
að skila til lögreglu og borga 
24.000 þúsund krónur (Skref 8). 
Næst kemur heilbrigðiseftirlit-
ið í heimsókn og skoðar  íbúðina 
(skref 9). Síðan þarf sveitar-
félagið að veita jákvæða umsögn 
(skref 10). Sömuleiðis slökkvi-
liðið (skref 11), Vinnueftirlitið 
(skref 12), byggingarfulltrúi 
(skref 13) og lögregla (skref 14).

Aðeins þá, nokkrum mánuðum 
og tugþúsundum króna síðar, er 
hægt að leigja út þetta eina her-
bergi. Og þá er gert ráð fyrir 
að allt sé í lagi: Að handsápa og 
pappírskarfa séu í herberginu og 
allt svoleiðis.

Ef hjónin kysu nú að leigja 
sama herbergi út til þriggja 
mánaða en ekki til þriggja daga 
þá er skyndilega ekki lengur 
þörf á neinu af þessu. Nei, þá 
dugar bara einfaldur  samningur 
sem fólk sækir á netinu og 
prentar út. Svo þarf bara að fylla 
tekjurnar út í réttan reit á skatt-
framtalinu. Heilbrigðiseftir litið 
þarf ekki að mæta og enginn 
spyr slökkviliðið um leyfi. Enda 
væri það fáranlegt. Þetta er, jú, 
íbúð. Fólk býr þarna.

Flöskuhálsinn
Það vita flestir að gistirýmin 
eru flöskuhálsinn í uppbyggingu 
ferðaþjónustu á Íslandi. Nú er 
einhver tannréttingaráðstefna í 
Hörpu. Þangað mæta 5 þúsund 
gestir. Það eru 8 þúsund „lögleg“ 
gistirúm á  höfuðborgarsvæðinu. 
Segjum að 4 þúsund ferðamenn til 
viðbótar vildu nú koma til lands-
ins á þessum tíma. Hvort er betra 
fyrir þjóðarbúið að þúsund ferða-
menn sitji eftir heima eða komi 
og gisti í svefnsófum og gesta-
herbergjum fólks? Augljóslega 
hið síðarnefnda. Þess vegna á að 
gera fólki þetta auðvelt. Minni-
háttar leiga á heima g istingu 
ætti að vera eins og minniháttar 
prjónaskapur: Engin leyfi. Einn 
reitur í skattfram talinu.

Einhvern veginn finn ég ekki 
til reiði gagnvart því fólki sem 
reynir að bjarga sér í kreppu með 
því að leigja út íbúðir sínar til 
ferðamanna þrátt fyrir að lögin 
reyni að banna því það. Ég verð 
hins vegar reiður þegar slegið 
er á hendur þessa fólks. Skila-
boðin eru: Unglingaherbergið skal 
standa autt. Þar geta húsráðendur 
setið, hvílt ennið í lófum sér og 
beðið eftir „leiðréttingu“.

Til atlögu 
við svefnsófann
Í DAG 
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Hvort er betra 
fyrir þjóðarbúið að 

 þúsund ferðamenn sitji 
eftir heima eða komi og 
gisti í svefnsófum og gesta-
herbergjum fólks?

Morgunblaðið 
birti í vikunni 
línurit sem það 
kallar „rann-
sókn“ unna af 
Pipar TPWA um 
áskriftarfjölda 
Stöðvar 2 og 
Skjás Eins. Línu-
ritið er í raun 
engin rannsókn 
því það tekur 
u.þ.b. 2 mínútur 
að fá sama graf 
út úr neyslukönnun Capacent sem 
var heimild þess. Aðalatriðið er þó 
að þessi niðurstaða Pipar TPWA 
byggir á meingallaðri aðferðafræði 
og er í engu samræmi við veru-
leikann.

Pipar TBWA tekur ekki tillit til 
tímasetningar þeirra kannana sem 
það er að túlka, en öll fjölmiðla-
neysla er árstíðabundin og tíma-
setningar fjölmiðlakannana því 
mikilvægar. Það er lítið vit í að bera 
sjónvarpsáhorf um jólin saman við 
áhorf um verslunarmannahelgi 
nema til að staðfesta það sem allir 
vita að það er meira horft um jólin.

Línuritið frá Pipar TPWA er 
byggt á könnunum sem gerðar eru 
á mismunandi tímapunktum öll 
árin, en Stöð 2 hefur meiri árstíðar-
sveiflur í sinni áskriftarsölu en 
Skjár Einn. Samkvæmt upplýsing-
um frá Capacent um tímasetningar 
þessara kannana síðustu þrjú árin 
er endapunkturinn í grafinu, sem 
er áskriftarmengið í maí/júní 2013, 
borinn saman við jólamengið í des./
jan. árið 2011, páskamengið árið 
2012 og svo kemur endapunkturinn 
maí/júní 2011 sem áður var nefndur.

Ýkt niðursveifla
Auðvitað sýnir línurit svona upp-

byggt ýkta niðursveiflu hjá sjón-
varpsstöð sem samkvæmt hefð á 
fjölmörgum íslenskum heimilum 
selur flestar áskriftir um jólin, 
næstmest um páskana og minnst á 
sumrin.

Væri hægt að fullyrða að það sé 
samdráttur í verslun í Kringlunni 
út frá könnunum sem væru gerðar 
um jólin fyrsta árið, páskana það 
næsta og í byrjun júní síðasta við-
miðunarárið?

Það er erfitt að vita með vissu 
hver áskriftarfjöldi Stöðvar 2 
eða Skjás eins er á hverjum tíma, 
stöðvarnar vita það einfaldlega ekki 
sjálfar vegna þess að fjöldi áskrifta 
segir ekki til um hversu margir eru 
á bak við áskriftirnar, það ræðst af 
fjölda þeirra sem búa á áskriftar-
heimilunum sem er óþekktur og 
síbreytilegur fjöldi.

En það eru til betri gögn og betri 
aðferð til að meta áskriftarfjölda 
því Capacent gerir líka  rafrænar 
áhorfskannanir sem byggjast á 
„panel“ sem í eru allir fjölskyldu-
meðlimir (12-80 ára) þeirra heimila 

sem taka þátt í könnuninni. Þessi 
panell er uppfærður oft á ári þannig 
að hann sé í samræmi við raunveru-
legan fjölda þeirra heimila sem eru 
með áskrift að sjónvarpsstöðvum.

Rafrænu gögnin hafa þann kost 
ef meta á áskriftarfjölda að þau 
skrá áhorf allra fjölskyldumeðlima 
 þannig að við getum séð hversu 
margir áskrifendur í þúsundum eru 
að horfa á hverri mínútu og hægt er 
að bera saman fjöldann á sömu árs-
tímum.

Það hlýtur að teljast varlega  áætlað 
að áskrifandi að sjónvarpsstöð, Stöð 2 
eða Skjá einum, horfi a.m.k. 5 mín-
útur á sína stöð einhvern tíma í vik-
unni og ef fjöldi áskrifenda er met-
inn með þeirri aðferð er útkoman 
eins og í þessu línuriti.

Þetta er miklu raunhæfara mat 
á fjölda áskrifenda því áskriftar-
heimilum Stöðvar 2 fækkaði eðli-
lega eftir hrun og náði  botninum 
árið 2010 en 2011-2013 hefur sá 
fjöldi sem býr á heimilum með 
áskrift staðið í stað eins og á 
Skjá einum.

Að blekkja með línuritum
FJÖLMIÐLAR

Sverrir 
Agnarsson
starfar hjá 365 við 
fj ölmiðlarannsóknir

FJÖLDI ÁSKRIFENDA Í ÞÚS SEM HORFA 
Á SÍNA STÖÐ EINHVERN TÍMA I VIKUNNI
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Borgaraleg óhlýðni Alþingis?
Samkvæmt fréttum gera reglur Evrópuráðsins ráð fyrir kynjakvótum. Hér segir 
að kynjahlutföll eigi að endurspegla kynjahlutföll á þingi og að minnst einn 
fulltrúi af því kyni sem á hallar skuli sitja í hverri nefnd.

Þessu er ekki hægt að framfylgja ef kosið er í nefndir. Samt er íslenska 
sendinefndin kosin.

Þjóðþingið gefur þannig skít í reglur Evrópuráðsins. Það verður ekki túlkað 
sem annað en yfirlýsing um að reglurnar eigi ekki rétt á sér. Kannski yfirlýsing 
um að kosningar séu lýðræðislegri en kynjakvótar.

Þegar almennir borgarar brjóta reglur meðvitað í pólitískum tilgangi, heitir 
það borgaraleg óhlýðni. Hvað heitir það þegar þjóðþing notar sömu taktík í 
fjölþjóðlegu samstarfi?

http://blog.pressan.is/evahauks/
Eva Hauksdóttir

Prinsessan á bauninni
Það lýsir af skrifum Sigmundar Davíðs að af íslenskum stjórnmálamönnum 
kemst hann næst því að vera prinsessan á bauninni. En kannski hentar það 
mönnum illa að stýra þjóðum ef þeir hafa viðkvæman bakhluta prinsessunnar 
– og tapa svefni yfir einni baun.

http://blog.pressan.is/ossur/
Össur Skarphéðinsson

AF NETINU
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Benidorm

Costa del Sol

frá aðeins kr. 

78.700
með fullu fæði

frá aðeins kr. 

89.900 

2. júlí 
í viku

11. júlí
í 14 nætur

Heimsferðir bjóða frábært tilboð 
í 7 nátta ferð til Benidorm 2. júlí. 
Í boði er m.a Hotel Carlos I.

Hotel Carlos I 

Kr. 78.700 
með fullu fæði.
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 
2 börn í herbergi.
Netverð á mann mv. 2 fullorðna í herbergi  
kr. 99.200. Sértilboð 2. júlí í viku.

Heimsferðir bjóða frábært tilboð 
á síðustu sætunum 11. júlí 
í 14 nætur. Í boði er m.a 
Aguamarina íbúðarhótelið. Önnur 
gisting í boði á ótrúlegum kjörum. 

Aguamarina 

Kr. 89.900
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 
2  börn, 2-11 ára, í íbúð með einu 
svefnherbergi.
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna í studio 
íbúð kr. 118.900. Sértilboð 11. júlí í 2 vikur.
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Ágæta Borgarstjórn 
og íbúar Reykjavíkur
Í Reykjavík er fjöldi gæða 
tónlistartengdra viðburða 
ótrúlegur þó að maður 
miði ekki einu sinni við 
fólksfjölda. En tónleika-
staðirnir víkja nú smátt 
og smátt fyrir markaðs-
öflunum. Það er ekki 
óeðlilegt að þetta gerist 
miðað við vaxandi áhuga á 
Íslandi. Áhuga sem skilar 
sér í stækkandi hópi ferða-
manna sem við þurfum að koma til 
móts við með fleiri gistirýmum. 
En menning og listir ættu ekki 
að þurfa víkja fyrir ferðamönn-
um. Ekki frekar en náttúruperlur 
eða annað sem ferðamenn koma 
hingað til að sjá og upplifa. Ef það 
verður ekkert eftir að sjá eða upp-
lifa, hvers vegna ættu ferðamenn 
að koma? Til að skoða  Hótelþorpið 
Hundraðogeinn? Eða gæti það 
verið að ört stækkandi hluti ferða-
manna á Íslandi sé hingað kominn 
til að upplifa menninguna og gras-
rótina? 

Ég hef áhyggjur af stöðunni í 
miðbænum ef allir sem eiga hags-
muna að gæta setjast ekki bráð-
um við sama borð og ræða saman 
á skapandi hátt. Hvort sem það 
eru íbúar, yfirvöld, listamenn, 
verslunar fólk, veitingafólk og 
síðast en ekki síst fjárfestar. Við 
þurfum að ræða hvernig okkar 
nánasta umhverfi þjóni okkur og 
okkar gestum sem best. Það væri 
jafnvel ekki vitlaust að fá fulltrúa 
ferðamanna inn á þennan fund.

Fyrir mér jaðrar það við nátt-
úruspjöll þegar listrænir hópar 
og/eða menningarlegar kreðsur fá 
ekki að njóta sín. Við myndum ekki 
steypa yfir Geysi til að byggja 
hótel. Það væri jafnfáránleg hug-
mynd og að byggja Disneyland í 
Dimmuborgum. Þótt við gætum 
mögulega grætt á því. 

Plan B
Í seinustu viku kom ég með hug-
mynd að tónleikastað sem gæti 
leynst í Hörpu, hrárri sal og 
byggðan á öðrum formerkjum en 
aðrir salir í húsinu. Stærðin og 
leigan á þeim sölum sem fyrir 

eru í húsinu er ekki við-
ráðanleg fyrir 80% þeirra 
hljómsveita sem eru starf-
andi á Íslandi og eru með 
fleiri en 500 aðdáendur 
á Facebook. Fyrir utan 
það að vera of dýr í leigu 
fyrir okkar minni bönd 
er t.d. Kaldalón, minnsti 
salurinn, sitjandi salur. 
Það hentar auðvitað ekki 
fyrir unga og dansglaða 
aðdáendur okkar nýjustu 
hljómsveita. Í þessum 

hugsanlega sal þyrftu  hljómsveitir 
aðeins að greiða laun tæknimanna. 
Það þótti mér skemmtileg leið 
þegar við spiluðum á Organ/Batt-
eríinu í gamla daga og borguðum 
hljóðmanni húsins, Óla, fasta og 
sanngjarna upphæð strax eftir 
giggið. Þess má geta að Óli  heitir 
í dag Ólafur Arnalds og er vel 
þekktur tónlistarmaður úti um 
allan heim. 

Litlar hljómsveitir hafa ekki 
efni á leigu á húsnæði eða hljóð-
kerfum eins og er ætlast til í dag 
í Hörpu, Tjarnarbíói og Iðnó. 
Þessi sérstaki salur þyrfti að vera 
 rekinn eins og flestir einkareknir 
tónleikastaðir þar sem rekstrar-
kostnaður greiðist með tekjum af 
veitingasölu.

Ég hef heyrt gagnrýnisraddir 
um það að hafa allt tónleikahald 
borgarinnar í sama húsinu. Auð-
vitað væri best ef Nasa fengi að 
standa. Hins vegar snýst  umræðan 
um tónleikastaði of mikið um að 
vera með eða á móti. Það hefur 
ekki skilað neinu. Enda hentar það 
peningaöflunum vel ef fólk vinnur 
ekki saman. Það er aragrúi af góðu 
fólki að bjarga Nasa. Fólk sem ég 
treysti til að taka þann slag. Ég 
vil hins vegar nýta tækifærið á 
sama tíma og hugsa um plan b. 
Kostirnir við að hafa svona stað 
í Hörpu eru nokkuð margir. Þar 
vega þyngst tæknilegar lausnir, 
reynt starfsfólk og yfirbyggingin 
sem er þegar til staðar í húsinu. En 
ef ekki í Hörpu þá hljótum við að 
finna annan stað.

Hvað þarf til?
En hvað er það sem gerir stað að 
hentugum tónleikastað?

■ Í fyrsta lagi þarf staðurinn 
að vera niðri í miðbæ, enda er 
veitingasala lykilatriði í rekstri 
skemmtistaða.
■ Í öðru lagi þarf staðurinn að 
vera tæknilega búinn þannig að 
komið sé til móts við þær lág-
markskröfur sem flestar hljóm-
sveitir gera til að geta flutt tónlist 
sína af tilætluðum krafti. Hvort 
sem það er góður hljómburður eða 
nægjanleg lofthæð svo að ljós fái 
að njóta sín. 
■ Í þriðja lagi þurfa bókarar 
staðarins vinnufrið til að bóka 
skemmtileg atriði og halda spenn-
andi viðburði í friði fyrir fólki 
föstu í íslenska draumnum í leit að 
skjótum gróða í hvert skipti sem 
koma nýjar tölur um fjölda ferða-
manna á Íslandi.

Er ekki þess virði að athuga 
hvort það sé hægt að bæta við 
sal fyrir grasrótina í tónlistarhús 
allra landsmanna? Ég vil taka það 
fram að ég veit ekkert um arki-
tektúr og enn minna um rúmfræði. 
En ég veit hins vegar heilmikið um 
tónleikastaði í hinum ótrúlegustu 
rýmum og hef líka skilning á fjár-
málum minni hljómsveita.

Ég vil trúa því að nægilega stórt 
frjálst rými sé til staðar í Hörpu. 
Á Sónar-hátíðinni í Hörpu síðast-
liðinn vetur var t.d. hluta bíla-
kjallarans breytt í diskótek. Það 
gaf góða raun og ég vona að fólk 
geti komið með frumlegar  lausnir 
í þessum efnum. Ykkar borg-
arstjórn er óhefðbundin að því 
 leytinu til að innan ykkar raða 
leynist fleira skapandi fólk en 
hingað til. Þess vegna bið ég ykkur 
um að hjálpa, en líka að skapa.

Disneyland í Dimmuborgum...

Í byrjun mars síðast liðnum 
auglýsti Minjastofnun 
Íslands eftir umsóknum 
um styrki úr húsfriðunar-
sjóði fyrir árið 2013. Í aug-
lýsingunni segir að Minja-
stofnun úthluti styrkjum 
úr sjóðnum, en hann á að 
stuðla að „varðveislu og 
viðhaldi friðlýstra og frið-
aðra húsa og mannvirkja 
[…] Sjóðnum ber einnig að 
stuðla að byggingarsögu-
legum rannsóknum, þar 
með talið skráningu húsa og mann-
virkja, og miðla upplýsingum um 
þær.“ 

Í reglum um úthlutanir úr húsa-
friðunarsjóði segir að Minja-
stofnun Íslands úthluti „styrkjum 
úr húsafriðunarsjóði að fenginni 
umsögn húsafriðunarnefndar“ og 
að umsóknir séu metnar „með til-
liti til varðveislugildis, t.d. vegna 
byggingarlistar, menningarsögu, 
umhverfis, upprunaleika og tækni-
legs ástands ásamt gildi henn-
ar fyrir varðveislu byggingar-
arfleiðarinnar.“ 

Í reglunum er einnig ákvæði 
sem segir að Minjastofnun geti 
„ákveðið í samráði við húsafrið-
unarnefnd hverju sinni í aug-
lýsingu hvort sjóðurinn leggi 
áherslu á ákveðna þætti minja-
verndar í úthlutun ársins“. Í aug-
lýsingunni eftir umsóknum um 
styrki úr sjóðnum fyrir árið 2013, 
var  ekkert slíkt ákvæði að finna. 
Úthlutunarreglurnar eru einn-
ig þannig að allir þeir sem vinna 
að rannsóknum sem falla undir 
byggingar sögu geta sótt um í sjóð-
inn, en reglurnar fara ekki í mann-
greinarálit.

Úthlutun úr húsafriðun-
arsjóði 2013 var tæplega 
42 milljónir, en nokkrir 
umsækjendur, þar á meðal 
undirritaður, fengu ekki 
úthlutun. Þar sem rann-
sókn mín og samstarfs-
manns slær viðkvæman 
tón í opinberri umfjöllun 
um íslenskan arkitektúr, 
lék mér forvitni á að vita 
með hvaða hætti núver-
andi húsafriðunarefnd 
hefði fjallað um umsókn-

ina. En rannsóknin snýr m.a. að 
því að skoða sögulega útrýmingar-
áætlanir íslenskra stjórnvalda 
á íslenska torfbænum og er við-
kvæmt menningarpólitískt mál í 
dag, þar sem viðsnúningur hefur 
orðið á opinberri afstöðu til slíkra 
húsakynna. Ég hafði því samband 
við einn nefndarmann húsafriðun-
arnefndar og sagði hann mér að 
nefndin hefði tekið vel í erindið og 
hefði mælt með því við forstöðu-
mann Minjastofnunar að styrkur 
yrði veittur í verkefnið. 

Á svig við úthlutunarreglur
Forstöðumaðurinn tók hins vegar 
ekki ráðleggingum húsafriðunar-
nefndar og veitti verkefninu ekki 
styrk. Ég hafði samband við for-
stöðumanninn og spurði hana að 
því hvort hún gæti sagt mér hvort 
það væri stefna Minjastofnunar 
að styrkja ekki slík verkefni. Hún 
svaraði mér um hæl með tölvu-
pósti og sagði orðrétt að það sé 
„stefna minjastofnunar að styrkja 
ekki rannsóknarverkefni annarra 
ríkisstofnana“. 

Þetta afdráttarlausa svar væri 
ekki í frásögur færandi, nema 

hvað að hér er farið á svig við 
úthlutunarreglur húsafriðunar-
sjóðs, sem er öllum opinn, og það 
sem meira er, Minjastofnun sjálf 
fer á svig við eigin stefnu, þar sem 
úthlutun Minjastofnunar úr sjóðn-
um fyrir 2013 fer að stærstum 
hluta (32 milljónir) til „rannsókn-
arverkefna annarra ríkisstofn-
ana“ eins og forstöðumaðurinn 
orðaði það. En fimmtán milljónir 
fara til húsasafns Þjóðminjasafns 
Íslands og sautján milljónir til 
bókaverkefnisins Kirkjur Íslands 
sem nokkrir aðilar standa að, þar á 
meðal Þjóðminjasafn Íslands. 

Forstöðumanni Minjastofnunar 
virðist ekki ljós sú þversögn sem 
felst í orðum hennar og það sem 
meira er, virðist ekki átta sig á 
þeim reglum sem eru í gildi eða 
hvert hlutverk húsafriðunarnefnd-
ar er varðandi úthlutanir úr sjóðn-
um, en nefndin leggur fram fag-
legt mat sitt á því hvaða umsóknir 
skuli styrkja. Á heimasíðu Minja-
stofnunar er ekki ljóst hvaða verk-
ferlar taka gildi eftir umsögn 
húsafriðunarnefndar og hvernig 
forstöðumaður leggur mat á þær 
tillögur. Það er óskandi að Minja-
stofnun og forsætisráðuneytið taki 
þessi mál til alvarlegrar skoðun-
ar, en það nær ekki nokkurri átt 
að þversagnakenndar geðþótta-
ákvarðanir forstöðumanns Minja-
stofnunar ráði alfarið niðurstöðum 
um úthlutanir úr opinberum sjóði. 

Þversögn Minjastofnunar Íslands

Svo virðist sem hugtakið málfræði 
hafi fengið nokkuð neikvæða merk-
ingu í hugum málnotenda. Margir 
tengja hana við utanbókarlærdóm, 
eyðufyllingar og tilgangsleysið 
sem þeir upplifðu þegar þeir sátu 
á skólabekk og reyndu með mis-
góðum árangri að skilja muninn á 
þáskildagatíð og núskildagatíð, við-
urlögum og einkunnum. Efnið sem 
 nemendur læra á grunnskólagöngu 
sinni er síðan að miklu leyti end-
urtekið í fyrstu íslenskuáföngum 
framhaldsskóla.

Það er þá ekki úr vegi að spyrja 
sig: Hvers vegna eyðum við dýr-
mætum kennslustundum í fram-
haldsskóla í að kenna þessi hugtök 
ef nemendur hafa þegar lært þau? 
Margar raddir hafa einmitt heyrst 
um að kennarar eyði of miklu púðri í 
þurra málfræðikennslu þegar hægt 
væri að verja tímanum í kennslu 
bókmennta og virðist sú skoðun líka 
nokkuð útbreidd meðal íslensku-
kennara. Hugsanleg skýring á 
skiptum skoðunum um mikilvægi 
málfræðikennslu er sá ólíki og oft 
afmarkaði skilningur sem gjarnan 
er lagður í hugtakið málfræði.

En málfræðin er svo miklu meira 
en bara fallbeyging, viðtengingar-
háttur, ég hlakka og mig langar. 
Undir hatt málfræðinnar falla líka 
viðfangsefni eins og máltaka barna, 
mál beggja kynja, slangur, nýyrði, 
orðræðugreining, málbreytingar, 

staðbundnar mál-
lýskur og félagsleg 
málbrigði. Í þess-
um viðfangsefnum 
birtist einmitt fjöl-

breytileiki tungumálsins sem gerir 
það jafnlifandi og raun ber vitni 
en af einhverjum ástæðum  virðast 
þó hefðbundin málfræðiverkefni 
 frekar rata inn í kennslustofuna. 
Með því að fjalla um málfræði í 
stærra samhengi í móðurmáls-
kennslu í framhaldsskólum fengju 
nemendur tækifæri til að kynnast 
tungumálinu enn betur og hagnýta 
hefðbundinn málfræðilærdóm. Það 
gætu þeir t.d. gert með því að rann-
saka og lýsa eigin tungumáli með 
þeim hugtökum sem þeir hafa til-
einkað sér. Því má líkja við að eftir 
að nemendur hafa lært hvað plús og 
mínus táknar í stærðfræði æfa þeir 
sig í að leggja saman og draga frá.

Höfundar vilja því nota þennan 
vettvang til að breiða út fagnaðar-
erindið: Málfræði er ekki bara stagl 
og eyðufyllingar og tilbúnar setn-
ingar í kennslubókum. Hún fjallar 
um tungumálið eins og það leggur 
sig og býr í öllu sem málnotendur 
mæla og rita á degi hverjum. Mikil-
vægt er að móðurmálskennarar veki 
athygli nemenda á því hversu breitt 
svið málfræðin nær yfir og glæði 
áhuga þeirra á fjölmörgum mögu-
leikum greinarinnar. Beina þarf 
sjónum að virkni tungumálsins, en 
ekki einungis formi þess, með því að 
nálgast viðfangsefnið á nýjan hátt. 
Þannig gerum við málfræði að jafn-
lifandi námsgrein og viðfangsefni 
hennar, hin lifandi tunga, er.

Lifandi tunga, 
lifandi málfræði

Í stórmerkilegu viðtali í 
sunnudagsblaði Morgun-
blaðsins vekur  Þorgrímur 
Þráinsson rithöfundur 
athygli á miklu heilbrigðis-
vandamáli í samtíð okkar 
og sennilega risavöxnu 
í framtíðinni verði ekki 
brugðist við í tíma.

Hann segir: „Sonur 
minn tólf ára þurfti í vetur 
að lesa 10 blaðsíður í bók 
áður en hann fékk að fara í 
 tölvuna. Símar, sjónvarp og 
tölvur geta verið miklir tímaþjóf-
ar og alið á leti sem fer að verða 
landlæg. Við sjáum á rannsóknum 
að 23 ára gamalt fólk hreyfir sig 
jafnlítið og áttræð gamalmenni. 
Það kæmi mér ekki á óvart að sjá 
„afvötnunardeildir,“ eftir nokkur 
ár fyrir þá sem orðnir eru fíklar 
á facebook, twitter, candy crush, 
sjónvarpsþætti og svo framvegis. 
Fjöldi fólks er með frestunaráráttu, 
er alltaf alveg að fara að breyta til 
betri vegar en svo er sófinn bara 
svo rosalega þægilegur. Ég þekki 
fólk sem hefur aldrei tíma til að 
hreyfa sig en þekkir allar persónur 
í öllum sjónvarpsþáttum.“ 

Svo mörg voru þau orð. Þarna 
talar maður sem hefur haft það 
verkefni að berjast gegn reyking-
um og óreglu með miklum árangri 
meðal barna og unglinga um leið og 
hann hefur skrifað metsölubækur. 
Það er myndarlegt framtak hjá 
Bónus og Hagkaup að styrkja fyrir-
lesarastarf Þorgríms þar sem hann 
hittir nemendur tíundabekkjar 
grunnskólanna og ræðir við þá um 
lífið og tilveruna. Þorgrímur segir 
ennfremur í viðtalinu: „Það segir 
sig sjálft að börn sem alast upp við 
erfiða neyslu foreldra, afskiptaleysi 
eða agaleysi eiga erfiðara með að 
fóta sig en önnur. Það læra  börnin 

sem fyrir þeim er haft,“ 
bætir hann við.

Ég hygg að þessi vandi 
sé til staðar í hverri ein-
ustu fjölskyldu á Íslandi. 
Mig langaði bara að vekja 
athygli lesenda Frétta-

blaðsins á þessu viðtali við Þor-
grím Þráinsson um leið og ég spyr 
er ekki rétt að spyrna við fæti? 
Hvernig er það hægt? Það verður 
ekki gert nema í samstarfi skól-
anna og heimilanna. Er það ekki 
rosalegt að börn sitji stóran hluta 
vökutímans á rassi sínum og leiki 
við tölvuna eins og hún sé eina við-
ræðuhæfa veran í veröldinni sem 
talandi sé við? Er það ásættanlegt 
að tvítugur einstaklingur hreyfi 
sig álíka mikið og áttrætt fólk? 
 Hvernig verður sá tvítugi ef hann 
nær áttræðisaldri? Mjög stór hluti 
eldri kynslóðarinnar með erfiðis-
vinnu að baki er það vel á sig kom-
inn að heilbrigðiskerfið hefur ekki 
þurft að hafa mikinn kostnað af 
þeirri kynslóð. Hvað kostar þetta 
hreyfingarlausa fólk heilbrigðis-
kerfið upp úr fertugu eða fimmtugu 
um miðja þessa öld? Ég veit að sem 
betur fer eru undantekningarnar 
margar og ætla ekki að alhæfa, því 
væri gott að rannsaka vandamálið, 
finna út hversu stór hluti ungs fólks 
glímir við þetta vandamál. Eru 
það 5%, 10% eða 20%? Alveg sama 
hversu talan er stór mun margt af 
þessu fólki fara á mis við eðlilegt 
líf verði ekkert gert. Tökum mark 
á varnaðarorðum Þorgríms Þráins-
sonar og gerum eitthvað strax.

Er barnið þitt gang-
andi tímasprengja?

➜ Málfræði er 
svo miklu meira 
en bara fallbeyg-
ing, viðtengingar-
háttur, ég hlakka 
og mig langar. 

➜ Er það ásætt-
anlegt að tvítugur 
 einstaklingur hreyfi  
sig álíka mikið og 
 áttrætt fólk.

MENNING

Unnsteinn 
Manuel 
Stefánsson
tónlistarmaður

➜ Ég hef áhyggjur af 
stöðunni í miðbænum ef 
allir sem eiga hagsmuna að 
gæta setjast ekki bráðum við 
sama borð og ræða saman 
á skapandi hátt. Hvort sem 
það eru íbúar, yfi rvöld, 
listamenn, verslunarfólk, 
veitingafólk og síðast en 
ekki síst fjárfestar.

MENNING

Sigurjón Baldur 
Hafsteinsson
dósent við Háskóla 
Íslands

➜ Forstöðumaðurinn 
tók hins vegar ekki 
 ráðleggingum húsafriðunar-
nefndar og veitti verkefninu 
ekki styrk.

SAMFÉLAG

Guðni 
Ágústsson
fv. alþingismaður 
og ráðherra

MENNTUN

Gyða 
Erlingsdóttir

Hjördís Alda 
Hreiðarsdóttir

Þorsteinn 
Surmeli

framhaldsnemar í kennslufræðum



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

Þar eldar hann ljúffenga rétti úr Holta-
kjúklingi fyrir áhorfendur. Hér færir Úlfar 
okkur uppskrift að BBQ-kjúklingaleggjum 

með engifer, chili og hvítlauk. Hægt er að 
fylgjast með Úlfari elda þessa girnilegu 
máltíð í kvöld  klukkan 21.30 á sjónvarps-
stöðinni ÍNN.  Þættirnir verða svo endur-
sýndir yfir helgina. Einnig er hægt að 
horfa á þá á heimasíðu ÍNN, inntv.is.

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

12-16 kjúklingaleggir
1 dl olía
1 msk. engifer, smátt saxað
½ -1 chili, frælaust og smátt saxað
2-3 hvítlauksgeirar, smátt saxaðir
1 tsk. nýmalaður pipar
Salt
Allt sett í skál og blandað vel saman. Geymið 
í kæli í helst 2 klukkustundir. Sigtið þá olíuna 
frá og saltið. Grillið á milliheitu grilli í 20 
mínútur. Snúið leggjunum reglulega. Penslið 
kjúklingaleggina með grillsósunni og grillið í 
5 mínútur til viðbótar. Berið fram með rest-
inni af bbq-sósunni og til dæmis grilluðum 
kartöflum, grænmeti og salati.

BBQ-SÓSA MEÐ ENGIFER, 
CHILI OG HVÍTLAUK
2-3 dl bbq-sósa að eigin vali

1 msk. engifer, smátt saxað
½-1 steinlaus chili, smátt saxað
1-2 hvítlauksgeirar, smátt saxaðir
1 msk. óreganó eða kóríander smátt saxað, 
má sleppa
Allt sett í skál og blandað 
vel saman.

BBQ-KJÚKLINGALEGGIR MEÐ ENGIFER, CHILI OG HVÍTLAUK

SUMARMATUR
Meistarakokkurinn Úlfar 
fer létt með að útbúa 
girnilegan rétt á grillið 
sem einfalt er að útbúa.
MYNDIR/VALLI

HUMARHÁTÍÐ Á HÖFN
Hin árlega humarhátíð er haldin um 
helgina á Höfn í Hornafirði, en hún hefur 
alltaf verið afar vel sótt. Hátíðin var fyrst haldin 
árið 1993 og hefur stækkað með hverju árinu. Mikil og 
vegleg dagskrá verður í boði alla helgina. Hana má skoða 
á hornafjordur.is.



FÓLK|HELGIN

Sveitarstjórn Stranda-
byggðar skrifaði undir sér-
staka hamingjusamþykkt 

árið 2005. Markmið samþykktar-
innar er að auka hamingju fólks 
hér á svæðinu. Hátíðin er hluti 
af því markmiði,“ útskýrir Esther 
Ösp, tómstundafulltrúi Stranda-
byggðar, glaðlega í símanum 
þegar Fólk slær á þráðinn en þar 
standa nú yfir Hamingjudagar 
með fjölbreyttri dagskrá. 

Esther veit ekki til þess að 
önnur sveitarfélög á landinu 
vinni markvisst að hamingju 
íbúanna með þessum hætti og er 
ekki frá því að Hólmvíkingar séu 
hamingjusamasta fólk á landinu 
og sáttmálinn sé að skila sér. 
„Héðan flytur allavega enginn, 
það er frekar húsnæðisskortur 
og hækkandi fasteignaverð hér 
á svæðinu,“ segir hún hlæjandi. 
„Hátíðin er vel sótt á hverju ári 
og hingað eru allir velkomnir. 
Íbúafjöldinn hefur yfirleitt 
fjórfaldast í bænum á Hamingju-
dögum.“

Dagskrá hátíðarinnar hófst á 
þriðjudaginn en nær hámarki um 
helgina. Meðal þess sem prýðir 
dagskrána er tónlistarsmiðja 
og tónleikar með Svavari Knúti 
tónlistarmanni. Sirkus Íslands 
treður upp og kvennakórinn 
Norðurljós heldur tónleika. Þá 
verður slegið upp sundlaugar-
partýi og sunginn brekkusöngur, 
farið í jóga á Galdratúni og í 
kassabílarallý svo einungis fátt 
eitt sé nefnt. En hver er hápunkt-
ur hátíðarinnar?

„Hamingjutónarnir á laugar-
dagskvöldið eru hápunkturinn,“ 
segir Esther. „Þá koma einnig 
hamingjuhlaupararnir í mark 
eftir 53 kílómetra hlaup og fá 
sér fyrstir af hnallþóruhlaðborð-
inu en íbúar Hólmavíkur bjóða 
upp á tertur af ýmsum toga og 
leggja mikinn metnað í bakstur-
inn. Þá um kvöldið spila heima-
menn og vinir á útitónleikum og 
við kveikjum eld í tunnum svo 

stemmingin verður einstök. Á 
sunnudeginum eru furðuleikar 
á sauðfjársetrinu þar sem keppt 
er í trjónubolta og kvennahlaupi, 
þar sem karlar hlaupa með 
konur sínar á bakinu. Nú von-
umst við bara eftir góðu veðri.“

Nánar má kynna sér dagskrá 
hátíðarinnar á www.hamingju-
dagar.is.

 ■ heida@365.is

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

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473  
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

Grillaðar sætar kartöflur eru frábært með-
læti með kjöti eða fiski. Sætar kartöflur eru 
sumarlegar á diskinum og bragðast ákaf-

lega vel auk þess að vera hollar. Þegar þær eru 
grillaðar verða þær stökkar að utan en mjúkar að 
innan. Þegar sætar kartöflur hafa verið einu sinni 
á borðum verða þær það fljótt aftur. Flestum líkar 
þetta skemmtilega sæta bragð.

Það sem þarf:
■ 3-4 sætar kartöflur
■ salt og pipar
■ smávegis ólífuolía
■ safi úr hálfri sítrónu og smátt rifinn börkur
■ ferskt kóríander

Einfalt er að útbúa kartöflurnar. Flysjið þær og 
skerið í stóra báta. Það má hafa hýðið á kartöfl-
unum eða eftir smekk. Sjóðið stutta stund eða þar 
til þær fara að mýkjast. Látið mesta hitann rjúka úr 
þeim. Penslið bátana með olíu og bragðbætið með 
salti og pipar. Blandið saman límónusafa, límónu-
berki og kóríander. Það má setja steikarkrydd út 
í blönduna ef vill. Geymið þar til kartöflurnar eru 
tilbúnar. Raðið kartöflubátunum á heitt grillið og 
hafið þar í 8-10 mínútur á hvorri hlið eða þar til að 
þær eru komnar með grillrenndur. Fer eftir stærð 

bátanna og hversu öflugt grillið er. Raðið á disk og 
dreifið sítrónublöndunni yfir. Berið fram með grill-
uðu kjöti eða fiski. 

SÆTAR KARTÖFLUR Á GRILLIÐ

GIRNILEGT Sætar kartöflur eru ljúffengur sumarmatur.

HÉÐAN FLYTUR ENGINN
FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ  Íbúar Strandabyggðar eru hugsanlega hamingjusamasta 
fólkið á landinu. Hamingjudagar eru nú haldnir níunda árið í röð á Hólmavík 
og fjórfaldast íbúafjöldinn yfir hátíðisdagana.

HNALLÞÓRUHLAÐBORÐ Bæjarbúar 
bjóða öllum gestum hátíðarinnar upp á 
tertusneið.

FJÖLSKYLDUSKEMMTUN Keppni í íþróttum og leiksýningar af ýmsum toga verða í 
boði fyrir gesti.

EINTÓM HAMINGJA Íbúar Strandabyggðar eru hugsanlega hamingjusamasta fólkið 
á landinu.

Hreims-
borgarar

Hreima er best!

Hreimur, Magni, Vignir Snær
og Erna Hrönn

Laugardaga kl. 9 – 12 í allt sumar

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísl
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NÝSKÖPUN
Kynningarblað 

Umhverfisvænt ský
GreenQloud er íslenskt nýsköpunar-
fyrirtæki sem er með fyrsta umhverfi svæna 
tölvuský heims. SÍÐA 2

Nýsköpunarsmiðja
Tíu sprotafyrirtæki taka þátt í Startup 
Reykjavík 2013 sem Arion banki og Klak-
Innovit standa fyrir. SÍÐA 4

Grunnur að 
framtíðinni
Mikil gróska á sér stað í starfsemi 
nýsköpunarsetursins Klak-Innovit.
SÍÐA 4
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GreenQloud var stofnað fyrir þrem-
ur árum af tveimur reyndum frum-
kvöðlum í hugbúnaðar geiranum 

á Íslandi. Í kjölfar kreppunnar vildu þeir 
skapa eitthvað nýtt og reyna að koma af stað 
nýjum iðnaði sem myndi byggja á styrkleika 
landsins og nýta þekkingu þeirra á hug-
búnaði.“ Þannig lýsir Bala Kamallakhar-
an, framkvæmdastjóri GreenQloud, tilurð 
fyrirtækisins sem vakið hefur heims athygli 
vegna nýstárlegrar hugmyndafræði. „Þá 
langaði einnig að gera eitthvað fyrir um-
hverfið enda gerðu þeir sér grein fyrir hvert 
stefndi í samskipta- og tölvuiðnaðinum sem 
er orðinn stór mengunarvaldur. Þeir vildu 
leggja sitt af mörkum til að breyta því,“ segir 
hann. 

Forsvarsmenn GreenQloud láta smæð 
sína ekki hamla sér í því að nýta nýjar hug-
myndir til að takast á við risana á markaðn-
um, en GreenQloud er í samkeppni við aðila 
á borð við Amazon og Rackspace.

Umhverfisvænt ský
Sum af virtustu ráðgjafafyrirtækjum 
Bandaríkjanna hafa spáð því að samskipta- 
og tölvuiðnaðurinn verði stærsti valdur út-
blásturs gróðurhúsalofttegunda árið 2020 
ef ekkert verður að gert. Nú þegar ber sam-
skipta- og tölvuiðnaðurinn ábyrgð á 2% af 
óþarfa losun koldíoxíðs í heiminum, sem 
jafngildir mengun allrar f lugumferðar. 
Tölvuský, og þar með internetið, vaxa hrein-
lega of hratt til að annað en breyting á orku-
gjöfum gagnavera heims leysi vandann. 

GreenQloud hefur vakið mikla athygli 
fyrir umhverfisvæna stefnu sína. „Okkar 

sannfæring er sú að tölvuský eigi að keyra 
á endurnýjanlegri orku. Eina leiðin sem við 
sáum til þess var að útvega notendum aðra 
möguleika en þá sem þegar voru til stað-
ar,“ segir Bala en GreenQloud hefur þróað 
víðtækan stuðning við iðnstaðla sem gerir 
skýjaþjónustuaðilum kleift að skipta yfir 
í umhverfisvænt tölvuský GreenQloud án 
breytinga á eigin hugbúnaði.

Hugbúnaður og vélbúnaður Green Qloud 
er keyrður alfarið innan íslensku gagna-
veranna, sem standa vel að vígi á heims-
vísu vegna þeirrar endurnýjanlegu orku 
sem hér er að finna, sem og hentugs hita-
stigs sem dregur úr orkuþörf við kælingu 
búnaðarins. GreenQloud er því góður kost-
ur samanborið við stórfyrirtæki á borð við 
Amazon og Rackspace sem notast ekki við 
endur nýjanlega orku, heldur keyra á orku 
sem unnin er úr kolum að sögn Bala.

Birta tölfræði um kolefnislosun
GreenQloud mælir hversu mikla kolefnis-
losun notendur spara andrúmsloftinu. „Við 
erum fyrsta tölvuskýsfyrirtækið sem birt-
ir tölfræði um kolefnislosun í tengslum við 
starfsemina. Við segjum notendum okkar 
hversu mikið kolefni sparast á því að vera 
í viðskiptum við okkur,“ útskýrir Bala en 
GreenQloud stefnir á að opinbera þessar 
upplýsingar. 

Tölfræðin byggist ekki aðeins á saman-
burði fyrirtækja heldur einnig svæða. „Við 
getum til dæmis reiknað út hversu miklu 
kolefni fyrirtæki í Indlandi hefðu sleppt út 
í andrúmsloftið, hefðu þau ekki verið í við-
skiptum við GreenQloud,“ segir Bala og telur 

að GreenQloud hafi þegar sparað andrúms-
loftinu milljónir kílóa kolefnis.

Ódýrasti kosturinn
Töluvert hagræði er fyrir fyrirtæki að nýta 
sér tölvuský að sögn Bala. Þannig þurfi 
þau ekki að kaupa sinn eigin búnað, sama 
hversu stór þau séu og hversu hratt þau vaxi. 
„Þá trúum við ekki á þá mýtu að fólk eigi 
að borga meira fyrir umhverfisvæna orku,“ 
segir Bala. GreenQloud sé ódýrasti kostur-
inn sem keppi við stóru tölvuskýjafyrirtæk-
in. „Við rukkum ekki hærra iðgjald fyrir að 
vera ábyrg, en okkur finnst ábyrgðin vera 
fólgin í að keyra á endurnýjanlegri orku,“ 
útskýrir hann og tekur dæmi um að hýs-
ing lítillar vefsíðu hjá GreenQloud kosti frá 
1.000 krónum á mánuði. Fjöldi fyrirtækja 
nýtir tölvuský GreenQloud í dag til að hýsa 
vefi, vefumsjónarkerfi og keyra hugbúnað-
arlausnir af öllum toga. Einstaklingar og 
fyrirtæki geyma líka gagnasöfn, myndir og 
öryggisafrit í tölvuskýi GreenQloud.

„Aðalástæðan fyrir því að við getum 
boðið upp á samkeppnishæfan valkost 
sem byggir á umhverfisverndarsjónarmiði 
er Ísland,“ upplýsir Bala. „Landið býður nú 
þegar upp á endurnýjanlega orku og lausnin 
okkar er að miklu leyti byggð á hugbúnaði 
sem unninn var af teyminu okkar hér,“ segir 
hann og bætir við að hann telji GreenQloud 
vera stærsta útflytjanda umhverfisvænnar 
orku frá Íslandi. „Enda erum við með við-
skiptavini í yfir áttatíu löndum.“

Góður kostur fyrir Íslendinga
Bala telur GreenQloud afar góðan kost 

fyrir íslensk fyrirtæki. Rekstrar kostnaður 
þeirra minnki, íslensk lög nái yfir starf-
semi GreenQloud, auk þess sem þjónust-
an sé nálæg. „Við erum eina tölvuskýs-
fyrirtækið á Íslandi sem býður upp á þessa 
þjónustu,“ segir hann og telur afar dýrmætt 
fyrir íslensk fyrirtæki að geta hafið rekstur 
án þess að fjárfesta í umfangsmiklum tölvu-
búnaði. „Sá sem stofnar fyrirtæki í dag þarf 
að útvega netþjón, leigja svæði og kaupa 
internetaðgang. Slíkt er óþarfi með hjálp 
GreenQloud. Það eina sem þarf að gera er að 
stofna aðgang hjá á www.greenqloud.com 
og þá er allt til reiðu. Fyrirhöfnin er nán-
ast engin. Þess vegna velja nær öll íslensk 
frumkvöðlafyrirtæki að vera í viðskiptum 
við okkur,“ segir Bala. 

Hann bendir á að hægt sé að panta sjö 
daga prufuáskrift á heimasíðu Green Qloud, 
www.greenqloud.com. „Ef þér líkar ekki 
þjónustan þá er engin ástæða til að nota 
hana.“

GreenQloud breytir heiminum
GreenQloud er íslenskt nýsköpunarfyrirtæki. Þetta græna tölvuský er fyrsta umhverfisvæna tölvuský heims en það er rekið á Íslandi 
vegna einstakra möguleika í notkun á endurnýjanlegri orku, landfræðilegri legu og nettengingarpunkta.

GreenQloud var stofnað fyrir þremur árum af tveimur reyndum frumkvöðlum í hugbúnaðargeiranum á Íslandi. Bala Kamallakharan er framkvæmdastjóri GreenQloud, en fyrirtækið hefur vakið heimsathygli vegna 
náttúruverndarsjónarmiða. MYND/VALLI 

SKÝ HAFA BREYTT HEIMINUM
Tölvuský er framandi orð en öll höfum 
við notað slík ský, til dæmis þegar 
við notum Facebook, Twitter, Gmail, 
Hotmail og Instagram. Tölvuský eru í 
raun hugbúnaðarkerfi sem gera kleift 
að samnýta mikið magn tölvubúnaðar 
í gagnaverum til fjárhagslegar og 
rekstrarlegar hagræðingar. Tölvuský eru 
alsjálfvirk og gera fólki kleift að leigja 
vinnslugetu, hýsingarpláss o.fl. til mjög 
skamms tíma eða lengri tíma eftir þörfum.
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Ég nota Mickey Finn epla líkjör 
í drykkina en Mickey Finn 
hefur alltaf verið þekkt fyrir 

gæðakokkteila, búna til úr ekta 
ávöxtum. Til að mynda þarf 40 epli 
til að búa til einn lítra af Mickey 
Finn Sour Apple,“ segir Samúel en 
líkjörinn á sér langa sögu. 

„Mickey Finn var írskur að 
uppruna en fluttist til Ameríku 
þegar tímarnir voru erfiðir heima 
fyrir. Þegar hann kom til Chicago 
hófst ferill hans í barmennsku og 
áður en langt um leið hafði hann 
unnið sig upp í bransanum og var 
orðinn einn af aðal bareigendum 
Chicago-borgar. Í dag er Mickey 
Finn næstsöluhæsti líkjörinn á 
Írlandi á eftir Baileys og söluhæsti 
eplalíkjörinn á Íslandi.“

Ljúfar veigar í lautarferðina
Sælustundir sumarsins eru flestar í góðra vina hópi og fátt er betra en að klingja glösum í sólinni. Samúel Þór Hermannsson vínþjónn gefur uppskriftir að 
svalandi sumarveigum sem einfalt og fljótlegt er að blanda og slá þannig upp veislu úti á túni eða niðri á strönd.

Sælustundir sumarsins í góðra vina hópi. MYND/ANTON
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Sumardrykkir

FERSKUR GRANATEPLA- 
OG HINDBERJADRYKKUR
6 cl Stolichnaya-vodka
24-36 cl Mickey Finn Sour Raspberry
Granateplasafi
Granatepli

Byrjum á að fylla könnu af klökum.
Hellum svo 6 cl af Stolichnaya-vodka yfir og 
svo er Hammer-gini og Mickey Finn Sour 
Raspberry skellt í könnuna. Fyllt upp með 
granateplasafa
Út í þennan drykk er frábært að bæta við 
ferskum granateplum.

BLUEBERRY 
PEACH
6 cl Hammer-gin
24-36 cl Mickey Finn Sour Blueberry
Ferskjusafi
Bláber

Byrjum á að fylla könnu af klökum.
Hellum svo 6 cl af Stolichnaya-vodka yfir og 
svo er Hammer-gini og Mickey Finn Sour 
Blueberry skellt í könnuna. Fyllt upp með 
ferskjusafa.
Frábært að bæta við ferskum bláberjum í 
þennan drykk.

GRÆNA 
SKRÍMSLIÐ
6 cl Stolichnaya-vodka
24-36cl Mickey Finn Sour Apple
Engiferöl

Byrjum á að fylla könnu af klökum. 
Stolichnaya-vodka og Mickey Finn Sour 
Apple er svo skellt í könnuna og fyllt upp með 
engiferöli.
Út í drykkinn er  mjög fallegt að setja nokkrar 
lime-sneiðar.



COINTREAU FIZZ MEÐ 
JARÐARBERJUM OG MINTU

2 sumardrykkir

Café Flóra hefur verið starfrækt í Grasagarðinum í 
Laugardal allt frá árinu 1997. Í sumar býður 
kaffihúsið upp á nýbreytni í starfsemi sinni, 

en öll fimmtudagskvöld út ágúst geta gestir notið lif-
andi tónlistar í boði hússins. „Í gegnum tíðina hafa 
okkur borist töluvert af fyrirspurnum frá íslenskum 
tónlistar mönnum um að fá að halda tónleika í garð-
skálanum og því var ákveðið að setja þetta tilrauna-
verkefni af stað,“ segir Þorkell Andrésson, fram-
kvæmdastjóri Café Flóru. „Við erum mjög ánægð með 
dagskrána sem við höfum sett saman, enda er úrval 
tónlistamanna frábært. Þetta er góð blanda af þekktum 
listamönnum og þeim sem eru að stíga sín fyrstu skref.“ 

Café Flóra opnar 1. maí ár hvert og er opin frá 10 á 
morgnana til 22 á kvöldin. 

Þorkell setti saman nokkra einfalda sumardrykki sem 
hann segir auðvelt að blanda heima. Uppistaðan í þeim 
öllum er fyrsti drykkurinn, Cointreau Fizz, en möguleik-
arnir á útfærslum eru margir, eins og dæmin sýna. 

GÓMSÆTT Léttir réttir og frískleg salöt henta vel með sumarlegum drykkjum. 
 MYND/ANTON

Á GÓÐUM 
SUMARDEGI
Þorkell segir 
stemmninguna 
ávallt góða í 
kaffihúsinu og 
skálar hér með 
góðum gesti. 
MYND/ANTON

- 50 ml Cointreau
- 20 ml fersk límóna
- 3 cm agúrka
- 4 basilíkulauf
- 50 ml sódavatn
Agúrkan er skorin í bita sett í hristara ásamt basilíkunni. 
Cointreau og límónusafanum bætt út í. Hristarinn er svo fylltur 
með klökum og hrist þar til það kemur frosthúð á hristarann.

Klaka settur í glas og vökvinn sigtaður yfir klakann og svo 
er sódavatni blandað út í. Skreytt með basilíkulaufi.

COINTREAU FIZZ

- 50 ml Cointreau
- ½ límóna
- sódavatn

Fyllið glas með klökum, 
kreistið hálfa límónu 

yfir, hellið Cointreau út 
í og toppið að lokum 
með sódavatni. 

COINTREAU FIZZ ORANGE

- 50 ml Cointreau
- ½ fersk límóna
- 100 ml sódavatn
Hálf límóna er kreist í glas sem er 

fyllt með klökum. Cointreau 
er bætt út í og að lokum 
toppað með sódavatni.
Skreytt með límónubátum og 
þunnum appelsínusneiðum.

CC F M

- 50 ml Cointreau
- 15 ml límónusafi

- 4-5 fersk jarðarber
- 3 myntulauf
- sódavatn
Myntan og jarðarberin 
eru sett í hristara og 
þjappað vel saman. 
Þá er Cointreau og 
límónusafanum bætt 
út í og fyllt upp með 

klökum. Hrist 
og hellt í glas. 

Að lokum er 
sódavatni 
bætt út í og 
skreytt með 

myntulaufi.

Lífleg stemning í garðinum
Þorkell Andrésson, framkvæmdastjóri Café Flóru býður gestum upp á lifandi tónlist í sumar. Hann setti saman nokkra sumarlega drykki sem hægt er að 
njóta í íslenskum görðum í sumar.

COINTREAU FIZZ AGÚRKA OG BASILÍKA

JARÐARBERJUM OG M

- 50 ml Cointreau
- 15 ml límónu

- 4-5 fersk j
- 3 myntula
- sódavatn
Myntan og ja
eru sett í hris
þjappað vel s
Þá er Cointre
límónusafanu
út í og fyllt u

klökum
og h

Að
s
b
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Baldur Jóhannesson 
og Ásdís María 
Elfars dóttir
HEIMSÆKJA 
NÝJAN MENN-
INGAR HEIM 2

Kristín Edda 
Óskarsdóttir
SÝNIR SPENNADI 
VARALITATÍSKU 
FYRIR SUMARIÐ4

Berglind 
Hreiðarsdóttir 
ÚTBÝR FALLEGA 
BRÚÐKAUPS-
KÖKU PINNA 8

Elísabet Eyþórsdóttir

Upplifir drauminn 
með hljómsveitinni 

Sísý Ey
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HVERJIR
HVAR?

Umsjón blaðsins 
Marín Manda Magnúsdóttir 

marinmanda@frettabladid.is
Umsjón Lífsins á Vísir.is

Ellý Ármanns 
elly@365.is
Útgáfufélag 

365 miðlar ehf. 
Forsíðumynd 

Einar Egilsson
Auglýsingar 

Atli Bergmann 
atlib@365.is 

Hönnun
Silja Ástþórsdóttir 

siljaa@frettabladid.is 
Lífið 

Skaftahlíð 24, 
105 Reykjavík, 
sími 512 5000

www.visir.is/lifid

Hár og makeup 
Þórunn Hulda 

Vigfúsdóttir

Lífi ð
Hamingja, fólk og 

annað frábært

Valdimar Guðmundsson 
tónlistarmaður lét sjá sig á 
Faktory síðastliðna helgi og 
dansaði fram á rauða nótt 
með félögum sínum. Það 

sást einnig til Kiddu Svarf-
dal ritstýru hun.is en hún 
kom við á opnun Lemon á 
Laugaveginum ásamt unn-
usta sínum Magnúsi Péturs-

syni. Gulli Briem sást 
á Sólon í vikunni að 
snæðingi með dóttur 
sinni, Anítu Briem leik-
konu. 

É
g hafði lesið bók sem unglingur um andlegt 
ferðalag konu og líf hennar og störf í Ind-
landi og ég varð djúpt snortin af hugmyndinni 
um uppljómun, jóga og þjónustu við aðra,“ 
segir Ásdís María Elfardóttir mannfræðing-

ur og bætir við að þá hafi hún ákveðið að einn daginn 
skyldi hún upplifa Indland og sjálfboðastarf. Þetta 
var löngu fyrir ofurvinsældir Eat, Pray, Love eftir 
Elizabeth Gilberts. Þegar hún kynntist manninum 
sínum, Baldri Jóhannessyni, var hún ekki lengi að 
sannfæra hann um að fara með sér á vitund ævintýra 
sem smituðu hann af varanlegri ferðalagaþrá. 

Ásdís María Elfarsdóttir og Baldur Jóhannesson 
höfðu lagt pening til hliðar í mörg ár og var hug-
myndin sú að  þau gætu verið í bakpokaferðalagi 
í heilt ár. Lífið í Kópavoginum var sett á bið, hús-
gögnin voru seld og þau tilkynntu vinum og ættingj-
um að þau hefðu enga hugmynd um lokadagsetningu 
ferðalagsins. Flugmiðar aðra leiðina voru keyptir og 
svo var lagt af stað í ferðalag um nánast ólýsanlegt 
Indland. 

„Á Indlandi finnur maður bæði ríkasta og fá-
tækasta fólkið og oftar en ekki býr það hlið við 
hlið. Maður kynnist ansi ólíkum viðhorfum til ná-
ungans en tíðkast á Vesturlöndum. Myndin Slum-
dog Million aire  var að sumu leyti raunsönn en að 
sumu leyti mjúk útgáfa því þar var alltof lítið af 
fólki í senunum,“ segir Baldur. Parið segir betl vera 
eitthvað sem ekki sé hægt að horfa fram hjá þrátt 
fyrir að heimamenn geri það. „Verandi menntuð 
sem mannfræðingur veit ég svo margt um orsak-
ir betls og afleiðingar þess að gefa betlurum, en á 
sama tíma er erfitt að snúa sér frá smástelpu sem 
kemur til manns, vímuð af lími, og biður um pening,“ 
segir Ásdís og heldur áfram: „Það er ekki hægt að 
fara varhluta af því að upplifa fátækt og stéttaskipt-
ingu á Indlandi, og við erum flest meðvituð um hana 
í gegnum fjölmiðla og netið. Hins vegar má það ekki 
gleymast í þessari umræðu að bera virðingu fyrir 
heimalandi fólks og menningu og ekki bara tala um 
hvað allt er fátæklegt.“ Tíminn á Indlandi var not-
aður óspart til að upplifa ólíkan menningarheim og 
kennaranám í Brahmani Yoga. Þau tóku 500 stunda 
réttindin í jóga en það var Ingibjörg Stefánsdóttir 
sem kynntu þau fyrir náminu og ashtanga-jóga.  

Myndirnar tala sínu máli um lífið á Indlandi þar 

sem Ásdís og Baldur upplifuðu ótalmörg ævintýri 
og eftir sitja tilfinningar eins auðmýkt, kærleikur og 
mikill lærdómur.  

„Indverska ríkisstjórnin er með slagorðið In-
credible India, sem smellpassar. Það er ótrúlegt að 
vera þarna, í góðri og slæmri merkingu þess orðs. 
Indland gerir mann orðlausan og ég get aldrei al-
mennilega svarað spurningunni: „Hvernig er Ind-
land?“ Það er ótrúlegt, í þeim skilningi að maður 
trúir ekki stundum því sem er fyrir framan augu 
manns,“ segir Ásdís að lokum.

FÓLK  ÓLÝSANLEGT INDLAND
Ásdís María Elfarsdóttir og Baldur Jóhannesson upplifðu drauminn og ferðuðust til Indlands og lærðu jóga og hugleiðslu.

Baldur Jóhannesson og Ásdís María Elfarsdóttir á ævintýra-
legu ferðalagi um Indland. 

Heimamenn baða sig í heilagri á.

Ferðasögurnar er hægt að nálgast inni á bloggi sem parið heldur úti http://hnotskurnin.blogspot.com/
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M
ér finnst mattar 
varir málið í sumar 
því það er mjög 
flott andstæða við 
ljómann í húðinni. 

Mattar varir voru einnig mjög 
áberandi á tísku pöllunum fyrir 
sumarið í þessum dökkbleiku 
og órans-tónum,“ segir Kristín 
Edda Óskarsdóttir förðunar-
fræðingur og bætir við að sterk-
ir litir verði áfram vin sælir í 
varalitatískunni í sumar. Krist-
ín Edda sýndi Lífinu hvernig 
lostafullar varir eiga að líta út 
í sumar og notaði varaliti frá 
Chanel, Edition, Mac og Bobby 
Brown. Kristín Edda segir ís-
lenskar konur vera ófeimnar 
við að nota liti enda séu þær 
mjög meðvitaður um hvað sé í 
gangi hverju sinni. Dökkbleikir, 

appelsínu gulir og kóral-litir 
verða sérstaklega vinsælir og 
varalitablýanturinn er nauðsyn-
legur með og þá einna helst með 
dökkum varalitum eins og hafa 
verið vinsælir upp á síðkastið. 
Hins vegar sé öðruvísi stemning 
í gangi núna þar sem línurnar 
eru mikið mýkri en áður. Krist-
ín Edda mælir einnig með því 
að undirbúa varirnar með vara-
primer og hvíla aðeins blýantinn.

„Ég er akkúrat núna mjög 
hrifin af dökkbleikum litum og 
pastel-fjólubláum tónum. Uppá-
haldsmerkið mitt er Mac. Ég hef 
elskað það frá því að ég gekk 
inn í búðina í fyrsta skipti. Ef ég 
þarf að nefna einn lit þá fékk ég 
mér Girl About Town-varalitinn 
frá MAC. Ég gæti ekki verið 
ánægðari með hann.“

FÖRÐUN  Á ALLRA VÖRUM 
Varalitatískan er sjóðheit í sumar en varirnar eiga að 

vera farðaðar í sterkum og áberandi litum.

Mælir með MAC – Kristín Edda Óskars-
dóttir, förðunarfræðingur og sálfræði-
nemi við HÍ.

Módel: Elísabet Ormslev
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1  SHINE 20 EDITION

2  GIRL ABOUT TOWN MAC

3  CALYPSO BOBBY BROWN

4  INTERLUDE CHANEL

5  LADY DANGER MAC

6  UP THE AMP MAC

Póstdreifing   |   Vatnagörðum 22   |   104 Reykjavík   |   Sími 585 8300   |   postdreifing.is

Við sjáum um örugga dreifingu á fjölpósti

Við náum til fjöldans
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Póstdreifing dreifir fjölpósti sex daga vikunnar til heimila 

á stærsta markaðssvæði landsins. Mælingar sýna að 60% 

landsmanna skoða fjölpóst og er hann því áhrifarík leið 

til að koma skilaboðum um vöru eða þjónustu beint inn 

á heimilin. Örugglega til þín.

Nánari upplýsingar veitir söludeild í síma 585 8300.

Hamingjuhornið

HAFDÍS HULD 
 SÖNGKONA
HVAÐ GERIR ÞÚ TIL 
ÞESS AÐ RÆKTA HUG-
ANN? „ÉG FER Í GÖNGU-
TÚR HÉRNA Í DALNUM EÐA 
LES GÓÐA BÓK.“

HVERNIG HLEÐUR ÞÚ 
BATTERÍIN? „YFIR TE-
BOLLA MEÐ GÓÐUM 
VINUM EÐA MEÐ ÞVÍ AÐ 
FARA Í ÚTREIÐARTÚR.“

HVAÐ FÆR ÞIG TIL 
AÐ BROSA UPP ÚR 
ÞURRU? „DÓTTIR MÍN 
HÚN ARABELLA IÐUNN, 
ÞAÐ ER EKKI ANNAÐ 
HÆGT EN AÐ BROSA Í NÁ-
VIST HENNAR.“

HVER ER LYKILLINN AÐ 
HAMINGJUNNI? „ÉG 
HELD AÐ HAMINGJAN FEL-
IST Í ÞVÍ AÐ HAFA GOTT 
FÓLK Í KRINGUM SIG. ÞAÐ 
VERÐUR ALLT SKEMMTI-
LEGRA Í GÓÐUM FÉLAGS-
SKAP.“



Pink Fit
brennslu-
pakkinn

Eat Control kemur jafnvægi 
á blóðsykurinn og löngun í  
sykur og sætuefni minnkar!

Fæst í Sportlíf í Glæsibæ og á www.sportlif.is
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Aðeins 6 skref

Þrjár vörur sem gera 
kraftaverk. Eat Control, 
Ultra Loss Shake og 
L-Carnitine. 
Þessi pakki hjálpar þér að 
ná undraverðum árangri  
á aðeins 21 degi.

Draumaútlitið
er ekki blekking

Ertu að reyna að grennast? 
Komdu þér í form með Pink Fit 
brennslupakkanum.
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H
vað ertu að fást við 
þessa dagana? „Ég er 
aðallega að vinna við 
tónlist með Sísý Ey 
þessa dagana.“ 

Hvar ólstu upp? „Ég ólst upp 
að mestu leyti miðsvæðis. Við 
fluttum í Grafarvoginn í nokkur 
ár en svo aftur í miðbæinn. 
Mamma og pabbi eru búin að vera 
saman í yfir 30 ár og eru ótrúlega 
góð og yndisleg. Ég er svo þakklát 
fyrir að eiga þau sem foreldra því 
við erum svo náin.“ 

Eruð þið þrjár systurnar eða 
eruð þið fleiri systkinin? „Við 
eigum svo einn bróður sem er 15 
ára og er algjör snillingur. Það 
er mjög mikill vinskapur á milli 
okkar sem ég er ótrúlega þakklát 
fyrir. Mamma og pabbi eru svo 
ótrúlega góð og yndisleg. Ég er svo 
þakklát fyrir að eiga þau sem for-
eldra því við erum öll mjög náin.“ 

Foreldrar Elísabetar eru Ellen 
Kristjánsdóttir söngkona og Eyþór 
Gunnarsson píanóleikari í Mezzo-
forte en Elísabet segir að það hafi 
aldrei verið nein pressa frá for-
eldrum hennar að þær systur 
veldu tónlistina sem framabraut. 

Gaf það auga leið að þú myndir 
velja tónlistarbrautina eins og for-
eldrar þínir? Ég ætlaði alltaf að 
verða söngkona og píanóleikari af 

því að mig langaði að vera bæði 
eins og mamma og pabbi því  ég 
hef alltaf litið svo mikið upp til 
þeirra. Við systurnar fengum að 
ráða því alveg 100 prósent sjálfar 
hvað okkur langaði að gera í lífinu 
og það vildi bara svo til að við vild-
um allar vinna við tónlist.“ 

Hvernig kom það til að þið 
stofnuðuð hljómsveit saman og 
hvaðan kemur nafnið? „Hug-
myndin að bandinu kom frá Car-
men vinkonu okkar árið 2011 en 
hún er einnig í Sísý Ey. Henni 
fannst sniðugt að fá okkur systur 
til að syngja saman og í fram-
haldi af því fengum við snillinginn 
hann Friðfinn með okkur í bandið. 
Nafnið á hljómsveitinni kom frá 
Sóleyju frænku okkar systra en 
amma okkar var kölluð Sísý og átti 
hún mjög mikinn þátt í okkar lífi. 
Hún hvatti okkur mikið í tónlist-
inni og bara í öllu sem við gerðum. 
Hún var mín stærsta fyrirmynd 
í lífinu. Ey er svo bara stytting á 
nafninu hans pabba.“

Ein stór fjölskylda
Hvernig er fyrirkomulagið í band-
inu, er ekki einn karlmaður innan 
um allar konurnar? „Jú Friffi, 
eða Friðfinnur Sigurðsson, er eini 
karlmaðurinn í bandinu en það 
er aldrei neitt vesen vegna þess. 
Við erum oftast bara ein stór 
hamingjusöm fjölskylda og allir 
geta talað um allt. Friffi sér um 
„beat“-in og tekur allt upp sem 
við gerum. Við vinnum að lög-
unum saman og pössum bara að 
allir séu sáttir og þá gengur bara 
rosalega vel.“

Spilið þið systurnar á hljóð-
færi? „Já, ég spila á píanó og hef 
verið að fikta við að spila á bassa. 
Elín spilar á gítar og Sigga á 
píanó og gítar. Friffi spilar á allt 
mögulegt og Carmen á saxafón. 

En eins og er þá sjá Elín og Friffi 
um að spila á hljóðfærin. Friffi 
spilar alla „synthana“ og öll hljóð 
í lögunum okkar.“

Mögnuð upplifun á Sónar
Nú voruð þið að spila á Sónar 
Reykjavík og þið voruð einnig að 
spila á Sónar Barcelona, hvernig 
var það? „Það var mikill heiður að 
fá að vera með á Sónarhátíðinni í 
Barcelona og hópurinn okkar var 
ekki af verri endanum. Wow Air 
styrkti okkur með ferðinni út og 
gerði okkur þannig kleift að kom-
ast öll saman. Hátíðin bauð upp á 
ótrúlega mikið af flottri tónlist og 
tónleikarnir okkar gengu rosalega 
vel. Fólkið dansaði og það er svo 
góð tilfinning að sjá alla í svona 
skemmtilegri stemningu. Það var 
bara rosaleg upplifun. Við fengum 
hjálp frá vinum okkar til að gera 
þetta mögulegt en Imba vinkona 
sérhannaði búninga á okkur og 
Magga vinkona aðstoðaði líka. 
Svo fengum við Adda, sem er líka 
þekktur sem Intro Beats, til að 
taka upp tónleikana upp á vídjó. 
Unnsteinn Manuel söng svo með 
okkur eitt lag og peppaði áhorf-
endur upp. Án þeirra hefði þetta 
alls ekki verið mögulegt. 

Það er eitthvað magnað við 
það að dansa með fullt af fólki 
um miðjan dag í 30 stiga hita við 
geggjaða tónlist. Við fórum út 
fimm dögum fyrir tónleikana og 
náðum að slaka á í sólinni og kom-
ast í mega gír fyrir tónleikana. 
Hljómsveitin fór öll saman á æðis-
lega strönd í einstaklega fallegum 
bæ sem heitir Sitges. Ég held að 
það hafi verið  eitt það skemmti-
legasta sem ég hef gert. 

Hvaða verkefni eru í deiglunni 
hjá ykkur í sumar? „Næst á dag-
skrá er bara að halda áfram að 
semja og vinna að öllu sem fylgir 

ELÍSABET EYÞÓRSDÓTTIR
ÞAKKLÁT FYRIR FORELDRA MÍNA

Tónlistarkonan Elísabet Eyþórsdóttir er meðlimur hljómsveitarinnar Sísý Ey sem skotist hefur fram á sjónarsviðið að undanförnu. Elísabet hefur 
verið umkringd tónlist frá blautu barnsbeini, en fjölskylda hennar hefur lifað og hrærst í tónlistarheiminum. Lífi ð ræddi við Elísubetu um æskuna, 

hljómsveitina, listamannalífi ð og hvernig það er að elska konu. 

NAFN
Elísabet Eyþórsdóttir

ALDUR
26 ára

ATVINNA
Tónlistarkona

BÖRN
5 ára strákur

HJÚSKAPARSTAÐA
Í sambandi

MATUR 
Sushi

DRYKKUR 
Fanta lemon í 
dós

VEITINGA-
HÚS 
Grillmarkaðurinn

HREYFING 
World Class

VERSLUN 
Þær eru margar

HÖNNUÐUR 
Jeremy Scot

DEKUR 
Nudd

Uppáhalds
 

Brúnkukrem + bodylotion
í einni vöru

Gefur góðan raka.

Húðin dekkist með 
hverri notkun.

SÖLUSTAÐIR: 
www.guinot.is

LAIT HYDRABRONZE
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Myndaalbúmið

því. Svo erum við að fara hita 
upp fyrir Chic og að spila á Lista-
safninu um helgina. Það er allt 
mögulegt í gangi sem er mjög 
spennandi.“

Hvert eruð þið að stefna 
með hljómsveitina ykkar? Eru 
fleiri smáskífur á leiðinni? „Við 
stefnum á einhvern góðan stað 
vonandi og við erum að vinna í 
útgáfumálum þannig að það fer 
að koma að því.“

Draumur að vera tónlistarkona
Hvernig er að vera tónlistarkona 
á Íslandi? Er hægt að lifa á list-
inni? „Það er gaman að vera tón-
listarkona á Íslandi. Mér finnst 
samt mikilvægt að setja fókus-
inn aðallega á útlönd því þar er 
stærri markaður fyrir tónlistina 
okkar. Það er ótrúlega gaman 
hversu góðar viðtökur við erum 
búin að fá hér heima og erlendis. 
Trúi stundum ekki að þetta sé 
í alvöru að gerast. Þetta er svo 
sannarlega draumur að rætast. 
Ég vona bara að ég geti lifað á 
því í framtíðinni.“ 

Er ástfangin af konu
Hvað veitir þér innblástur? 
„Strákurinn minn, kærastan 
mín, fjölskyldan, vinir mínir, góð 
tónlist og jákvæð viðhorf til lífs-
ins.“

Nú ert þú í sambandi með 
konu, hafið þið verið lengi 
saman? „Ég er í sambandi með 
konu, já. Það er auðvitað allt öðru-
vísi að vera með konu í sambandi 
eða karlmanni, en fyrir mig er 
það algjörlega málið. Natalie er 
klárlega minn betri helmingur 
og ég er rosa ástfangin af henni. 
Við höfum þekkst lengi og eigum 
okkar sögu. Ég hef verið algjör-
lega opin með kynhneigð mína 
og það skiptir fjölskylduna mína 
engu máli hvort ég sé með konu 
eða karlmanni.“ 

Foreldrarnir eru fyrirmyndin
Hver eða hverjar eru fyrirmynd-
ir þínar í tónlist, tísku og lífinu 
almennt? „Fólk sem fylgir hjart-
anu í lífi og starfi, er auðmjúkt, 
hjálpsamt og jákvætt finnst mér 
alltaf vera til fyrirmyndar. Svo 
eru mamma og pabbi alltaf mín 
stærsta fyrirmynd í tónlist. Í 
tísku finnst mér fólk sem getur 
fylgt sinni sannfæringu um hvað 
sé flott og borið það með stolti.“

Hvað er hamingja í þínum 
huga? „Hamingja í mínum huga 
er það að geta verið jákvæður 
og þakklátur fyrir það sem 
maður hefur í lífinu. Svo er það 
fimm ára strákurinn minn sem 
er algjör snillingur. Hann elsk-
ar allt sem viðkemur tónlist og 
er ótrúlega músíkalskur. Hann 
hefur mjög sterkar skoðanir á 
tónlist og hann syngur, „beatbox-
ar“, trommar og dansar mikið. 
Hann biður aðallega um lög með 
Prodigy en fyrsta orðið hans var 
„prodigy“. Við barnsfaðir minn 
erum góðir vinir þannig að þetta 
gengur allt saman upp.“ 
Hvar viltu vera eftir 5 ár? „Það 
er erfitt að segja, ég tek bara 
einn dag í einu og nýt þess 
að vera til,“ segir Elísabet að 
lokum.
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Það er sama hvað er að gerast - við seljum miðana. 

LANGAR 
ÞIG Í BÍÓ?

Mér finnst samt 
mikilvægt að setja 
fókusinn aðallega 

á útlönd því þar 
er stærri markað-
ur fyrir tónlistina 

okkar. Það er ótrú-
lega gaman hversu 
góðar viðtökur við 

erum búin að fá 
hér heima og er-

lendis.

● Elísabet með soninn í fanginu ● Hljómsveitin Sísý Ey ● Á sviðinu á Sónar ● Bandið á góðri stundu
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„Kökupinnar eru í flestum tilfellum 
blanda af köku og kremi sem rúllað 
er í kúlur, þær settar á prik og dýft 
í hjúp. Möguleikar í blöndun eru 
hins vegar óteljandi og mæli ég með 
því að fólk prófi sig áfram með það 
sem þeim þykir best,” segir Berglind 
Hreiðars dóttir, mannauðsstjóri hjá 
World Class. Bakstur og kökuskreyt-
ingar eru áhugamál Berglindar en hún 
var fengin til að útbúa þessa dásemd-
ar kökupinna fyrir brúðkaup vinfólks 
hennar sem giftu sig í þessum mán-
uði. Boðið var upp á pinnana með 
fordrykknum þar sem brúðhjónunum 
fannst þetta falleg og nýstárleg hug-
mynd, ásamt því sem kökupinnar eru 
dásamlegir á bragðið.

Í brúðkaupinu voru tvær tegundir 
í boði, fjólubláir pinnar fyrir brúð-
gumann en þeir innihéldu vanillu-
köku, vanillusmjörkrem, saxað suðu-
súkkulaði og maukuð fersk jarðarber. 
Að ósk brúðarinnar voru hvítir 
pinnar sem innihéldu vanilluköku, 
vanillusmjörkrem, hvítt saxað súkkulaði 
og þykka karamellusósu. 

Áhugasamir geta lært allt um köku-
pinna á námskeiðum hjá Gotterí og 
Gersemum sem hefjast að nýju í haust, 
www.gotteri.is

BRÚÐKAUPS
KÖKUPINNAR 
 GÓMSÆTT GOTTERÍ SEM 
RENNUR LJÚFLEGA NIÐUR

Hvað er í snyrtibuddunni 
þinni? MAC Mineralize-púður, 
Zoom Black Fast Lash-maskari 
frá MAC, Blacktrack eyliner frá 
MAC, MAC hue-varalitur, MAC 
Highligt Emanuel Ungaro, MAC 
augabrúnablýantur, Mac studio 
fix og nokkrir burstar.

Kanntu einhver fegrunar-
ráð/leynitrix? Ég mæli með 
að undirbúa húðina vel undir 
farðann með primer sem gefur 
húðinni fallegan ljóma og farð-
inn helst betur á. Blautur augn-
skuggi undir þurran augn-
skugga kemur sér vel á dans-
iballi þar sem augnskugginn á 
það til að renna af. Gerviaugn-
hár eru líka í miklu uppáhaldi og 

gera svo mikið fyrir mann. Ég 
nota þau oft ef ég er að fara eitt-
hvað extra fínt. Eyeliner myndi 
ég heldur ekki sleppa  því hann 
getur mótað augun, lyft þeim og 
stækkað. 

Burstinn sem ég nota er ská-
skorinn, heitir Trix nr. 263 og er 
frá MAC.

Cliniqe All About Eyes serum 
er frábært en það kemur í veg 
fyrir þrútin augu og minnkar 
bauga. Svo mæli ég með hár-
froðunni Volume Mousse frá 
Label M sem gefur góða lyftingu 
í hárið þegar ég blæs það. 

Hvert er eftirlætisilm-
vatnið þitt? Versace Yellow 
Diamond.

SNYRTIBUDDAN MÍN
EVA DÖGG
förðunarmeistari og hárgreiðslusveinn
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É
g hef alltaf heillast rosa-
lega mikið af þessum stíl 
frá því að ég var ung-
lingur en ég sá fyrir mér 
í einhverjum draumi að 

mig langaði að eiga svona heimili 
einhvern tímann. Svo fluttum við 
í stærra húsnæði og mig vantaði 
húsgögn til að fylla upp í plássið 
og byrjaði því af fullum krafti að 
endurgera mublur,“ segir Lilja 
Björk Birkisdóttir. Það má vera 
að heimilið sé þar sem hjartað er 
en þegar maður er skapandi þá er 
aldeilis ekki sjálfgefið að rölta út 
í búð og kaupa nákvæmlega þau 
húsgögn sem maður leitar að. Hjá 
Lilju Björk er hugmyndaflugið til 
staðar og áhuginn fyrir hönnun 
og húsgögnum með frönsku ívafi 
er svo mikill að hún ákvað sjálf 
búa til franska stemningu fyrir 
sitt draumaheimili. Lilja Björk 
heldur úti Facebook-síðunni 
Franska Liljan þar sem hún deilir 
ýmsum verkefnum og aðferðum 
með áhugasömum. Hún segir við-
brögðin hafa verið einstaklega 
góð. Jafnvel karlmennirnir fjór-
ir á heimilinu hvetja hana til dáða 
þrátt fyrir að heimilið sé orðið 
heldur kvenlegra en áður fyrr. 

„Maður verður að hafa augun 
opin. Stundum kaupi ég einhver 
húsgögn í Góða hirðinum eða á 
Bland.is því mér líst vel á þau en 
svo hef ég ekki endalaust pláss 
og sel þá hluti sem ég hef verið að 
gera upp. Þetta er svolítið tíma-
frekt þegar maður er að leita að 
réttum hlutum og getur stundum 
verið svolítið erfitt,“ segir Lilja 
Björk og bætir við að hún sé 

heimavinnandi og hafi því nægan 
tíma til að dunda í þessu. Hús-
gagnamálun segist hún ekki hafa 
sérstaklega lært nema í gegnum 
bækur og annað efni sem hún 
hefur verið að rýna í af miklum 
ákafa. Múrbúðin hefur oftar en 
ekki orðið fyrir valinu þegar 
kaupa á málningu eða grunn og 
segist Lilja Björk hafa verið að 
prófa sig áfram með alls kyns 
uppskriftir að kalkmálningu. 
„Ég nota mikið hvíta Meistara-
grunninn. Svo nota ég svarta 
matta veggmálningu og mála allt-
af kantana eða alla mubluna með 
henni og hvíta grunninn ofan á 
til að fá þetta dökka slit þegar 
maður pússar, það finnst mér 
svolítið flott.“ 

HÖNNUN  
BÝR TIL FRANSKT 
DRAUMAHEIMILI

Lilja Björk Birkisdóttir gerir upp húsgögn 
og málar gamla fallega muni.

Lilja Björk Birkisdóttir endurgerir gamla muni og gefur þeim nýtt líf.

App sem
þú þarft
Nýtt í spjaldtölvuna og snjallsímann

Nú er komið app fyrir Fréttablaðið:

Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna og snjall-
símann með nýja Fréttablaðsappinu. Nú er hægt að 
nálgast Fréttablaðið hvar sem er, á hverjum morgni. 
Sláðu inn Fréttablaðið á Google Play, Windows 
store eða í App store og náðu í appið. 

Fyrir

Fyrir

Eftir

Eftir

Skápurinn í stofunni var áður brúnn.

Sænski bekkurinn var málaður með grunni og hann fékk nýtt áklæði.

KALKMÁLNING LILJU
1 hluti gifsduft
Vatn
3 hlutar akrýlmálning (má 
vera t.d. veggmálning eða 
akrýl lakk, en ekki grunnur)

Aferð: Ég byrja á því að setja 
duftið í ílát eins og t.d. fötu, og 
þynni það út með vatni, smá í 
einu. Það er gott að hræra í, 
þetta á að vera álíka þykkt og 
súrmjólk.
Þegar duftið er uppleyst og 
blandan er jöfn, þá bæti ég út í 
málninguna og hræri vel. Svo má 
alltaf þynna blönduna með vatni 
ef hún verður of þykk.



VELDU 

GRILL 

SEM ENDIST 
OG ÞÚ

 SPARAR
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Eina sérverslun landsins  
með grill og garðhúsgögn

Garðhúsgögn í  
hæsta gæðaflokki

Frá Þýskalandi

www.grillbudin.is
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Komdu og fáðu ráðleggingar

Kynnið ykkur muninn á Tekki og öðrum harðvið

Viðhaldsfrí garðhúsgögn úr Tekki



Lífi ð
FRÉTTABLAÐIÐ Spjörunum úr og Helgarmaturinn

Ari Már Heimis-
son, kokkur og 
eigandi Kaffi -

Kompanísins á 
Kjarvalsstöðum, 

mælir með hollum 
og bragðmiklum 

salsaborgara fyrir 
fjóra um helgina 

HELGAR MATURINN SALSA-KJÚKLINGABORGARI

Kári Sverrisson
ALDUR:   31
STARF:  Ljósmyndari og alt-
muligt mand á Lemon Laugavegi

4 ferskar kjúklingabringur
1 mangó
3-4 tómatar
½ rauðlaukur
3-4 hvítlauksgeirar
½ búnt kóríander, ferskt
1 stk. lime
1 poki klettasalat
Brauðbollur frá Polarbröd
4 bökunarkartöflur, stórar
Salt og pipar
Paprikukrydd
½ líter létt ab-mjólk
1 dl olía

Mangósalsa: Skerið mangó, 
rauðlaukinn, og tómatana í 
litla bita.
Saxið einn hvítlauksgeira og 
koríander og blandið saman 
við. Limesafi er kreistur yfir og 
kryddað með örlitlu salti og 
pipar.
Hvítlaukssósa: Hellið 
ab-mjólkinni í skál, pressið 
restina af hvítlauknum saman 
við og kryddið létt með salti 
og pipar.

Grillið kjúklingabringurnar og 

kryddið með salti og pipar. 
Þegar kjúklingurinn 
er tilbúinn er hann 
skorinn í tvennt 
og borgaranum 
raðað saman með 
klettasalatinu, 
mangósalsanu og 
hvítlaukssósunni.

Kartöflubátar: 
Skerið 
kartöflurnar 
í tvennt 
og síðan í 

þunna báta. Setjið í ofnskúffu, 
kryddið með paprikukryddi, 
salti og pipar. Veltið þeim því 
næst upp úr olíunni. Bakað í 
ofni á 200°C í ca. 20-25 mín 
eða þar til þær eru orðnar 
mjúkar í gegn. Gott er að 
byrja á að gera kartöflurnar 

áður en kjúklingurinn er 
eldaður þar sem þær 
þurfa langan tíma í 

ofninum.

Hvern faðmaðir þú síð-
ast? Ég faðmaði kærastann 
minn síðast.

En kysstir? Kyssti bestu vin-
konu mína Söndru bless, á 
munninn.

Hver kom þér síðast á 
óvart og hvernig? Hún 
heitir Þrúða og vinnur hjá 
Lingo. Hún aðstoðaði mig 
við að sækja um í drauma-
námið í London og nýlega 
hringdi hún í mig til þess að 
segja mér að ég hefði kom-
ist inn í meistaranám í tísku-
ljósmyndun í London College 
of Fashion.

Hvaða galla í eigin 
fari ertu búinn að um-
bera allt of lengi? 
Fullkomnunar áráttuna í mér.

Ertu hörundsár? Get verið 
það, er nokkuð mannlegur.

Dansarðu þegar enginn 
sér til? Mér finnst betra, 
þægilegra og skemmtilegra 
að dansa með öðrum.

Hvenær gerðirðu 
þig síðast að fífli og 
hvernig? Fyrir stuttu 
þegar ég reyndi að nota 
afsláttarkort Olís á N1, það 
var gott ljóskumóment.

Hringirðu stundum í 
vælubílinn? Nei, þegar ég 
er í því ástandi þá gleymi ég 
því að það sé til vælubíll.

Tekurðu strætó? Helst 
ekki, kannski í hallæri og í 
ýtrustu neyð

Hvað eyðirðu miklum 
tíma á Facebook á dag? 
Suma daga stoppa ég í smá 
stund og aðra daga stoppa 
eg mjög stutt.

Ferðu hjá þér þegar þú 
hittir fræga eða heils-
arðu þeim? Nei, ekki 
nema ég þekki þetta fræga 
fólk. Þá fær það lítið veif frá 
mér. Annars eru þessir frægu 
einstaklingar bara alveg eins 
og ég og þú.

Lumarðu á einhverju 
sem fáir vinir þínir vita 
um þig? Ég vann einu sinni 
karókíkeppni, og ég átti 
að fæðast í janúar 1982, 
ekki desember 1981, en ég 
fæddist mánuði fyrir tímann.

Hvað ætlarðu alls ekki 
að gera um helgina? Ég 
ætla alls ekki að láta mér 
leiðast.
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FLOTTUR STAÐUR Veitingahúsið Nora Magasin er skemmtilegt útlits. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTONBELGÍSKUR HVEITIBJÓR Á KRANA Hoegaarden-bjórinn er hinn upprunalegi belgíski hveitibjór. 
Nora Magasin er eini staðurinn á landinu sem býður upp á hann úr krana.

BARINN Úrvalið á barnum er mikið.

REKSTRARSTJÓRI OG KOKKUR Brynja er hér með kokkinum Akane Monavon sem nýtir matarhefðir frá mörgum heimshornum í eldhúsinu.

NOTALEGT Gott er að sitja á Nora Magasin og velta fyrir sér heimsfréttunum.

Við opnuðum óformlega 
fyrir hálfum mánuði 
en á morgun verður 

formlegt opnunarteiti,“ 
segir Brynja Skjaldar, 
rekstrarstjóri Nora 
Magasin veitingahússins í 
Pósthússtræti 9.

Hugmyndafræðin að 
baki veitingahúsinu er 
sérstök. „Kokkurinn 
okkar, Akane 
Monavon, er hálf 
frönsk og hálf 
japönsk. Hún hefur 
ferðast um allan 
heim og kynnt sér 
ólíka matarmenningu 
og hefur því 
skemmtilega 
sýn á mat og 
eldamennsku,“ segir 
Brynja. 

Á efri hæð Nora 
Magasin hefur 
verið byggt auka 
eldhús þar sem hægt 

er að matreiða í augsýn 
gestanna. „Akane vill að upplifun 
matargesta snúist um samskipti við 
kokk og þjóna, að þeir finni lyktina 
af matnum og sjái hann. Þannig 
verði veitingahúsaferðin að lifandi 
upplifun,“ útskýrir Brynja.

Sögufrægur belgískur bjór
Á Nora Magasin er í boði úrval 
af bjór. „Við verðum með fimm 
tegundir á krana og töluvert af 
flöskubjór,“ segir Brynja og minnist 
sérstaklega á Hoegaarden-bjórinn. 
„Það er belgískur hveitibjór sem er 
sérinnfluttur fyrir okkur frá Belgíu. 
Við erum eini staðurinn á Íslandi 
sem er með Hoegaarden á krana,“ 
segir Brynja og lýsir bjórnum nánar. 
„Hoegaarden er hinn upprunalegi 
belgíski hveitibjór (Wit). Hann var 
fyrst bruggaður á 15. öld í smábænum 
Hoegaarden. Hann er skýjaður eins 
og hveitibjór sæmir og leyndarmálið 
á bakvið frískandi bragðið er ekta 
appelsínubörkur og smáræði af 
kóríander.“

Gestir Nora Magasin eru afar 
hrifnir af bjórnum að sögn Brynju. 
„Fólkið er sólgið í bjórinn og nýtur 
þess að drekka hann úr glasi úti í 
sólinni,“ segir hún og bendir á að 
mikið sé lagt upp úr afslappaðri 
og notalegri útiaðstöðu hjá Nora 
Magasin.   

Brynja segir bjórinn henta vel 
með ýmsum mat, á borð við fisk- 
og grænmetisrétti. „Hann er til 
dæmis rosa góður með bláskelinni af 
matseðlinum okkar og ekki síður með 
ostaplattanum,“ segir Brynja og býður 
fólk velkomið á Nora Magasin.

Lifandi upplifun á Nora Magasin
Nýir vindar blása á veitingastaðnum Nora Magasin í Pósthússtræti 9. Lögð er áhersla á frábæra matarupplifun og fjölbreyttar veitingar í
föstu og fljótandi formi. Nora Magasin er eini staðurinn á Íslandi þar sem hægt er að fá hinn sögufræga belgíska Hoegaarden-bjór á dælu.
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Nú þarf ekki lengur að finna barþjón 
á ferðalagi um landið í sumar. 
Kominn er á markað tilbúinn 

blandaður kokkteill í kassa, tilbúinn 
fyrir gæðastund á íslensku sumarkvöldi. 
Samúel Þór Hermannsson vínþjónn segir 
að nú sé hægt að blanda hinn fullkomna 
mojito í bústaðnum, tjaldhýsinu eða á 
sumarferðalaginu um landið. „Vikingfjord 
vodka-kokkteilar eru búnir til úr 
náttúrulegum hráefnum eða Vikingfjord 
vodka, lime, myntu og hrásykri. Eitt box 
ætti að duga í um það bil tólf drykki. Svo er 
upplagt að fylla glasið með klaka og skreyta 
með myntulaufum og lime.“

Á ferðalagi um landið er líka mjög 
þægilegt að kippa með hvítvínsbeljunni 
frá Vinicola del Pais sem nefnist Crin 
Roja. „Þetta er einstaklega ljúffengt 
hvítvín. Vínhúsið er staðsett nálægt 
Ciudad Real í Alcázar de San Juan á Spáni 
sem er eitt besta svæðið í Castilla, hátt 
yfir sjávarmáli og með gjöfulan jarðveg. 
Roqueta-fjölskyldan keypti vínhúsið árið 
2006 en hún býr yfir meira en aldar reynslu 
í vínrækt og víngerð.“

Um er að ræða gæðavín sem Vinicola del 
Pais framleiða úr eigin þrúgum sem nefnast 
macabeo. „Víngarðurinn er um 600 hektarar 
að stærð og inniheldur dæmigerðar 
spænskar þrúgur í bland við alþjóðlegar 
þrúgur. Þar á meðal eru tempranillo, 
monastrell, cabernet sauvignon, macabeo, 
arén og syrah. Vínin eru öll framleidd með 
nýjustu tækni og aðferðum.“ Sannkallaður 
sumarglaðningur á björtum sumarkvöldum.

Ljúffengar veitingar í náttúrunni
Ferðalangar um landið geta nú keypt tilbúna kokkteila og ljúffeng kassavín sem henta vel í útileguna, tjaldhýsið og sumarbústaðinn. 
Auðveldur, þægilegur og góður kostur í sumarferðalagið.

Hvítvínið Crin Roja fæst í belju og er góður ferðafélagi í sumar. Nú er lítið mál að blanda fullkominn mojito í bústaðnum, tjaldhýsinu eða á
ferðalaginu í sumar. MYND/ANTON

Á Loftinu var sótt í skraddara-
andann úr saumastofu Egils Jacob-
sen og stemningin því ofin gam-

aldags sjarma. Að stíga hér inn er eins 
og að hverfa aftur til ársins 1930,“ út-
skýrir Aðal steinn Bjarni Sigurðsson um 
heillandi innviði og andrúmsloft Loftsins 
sem innanhúss hönnuðurinn Hálfdán Ped-
ersen skapaði.

Loftið er einmitt á loftinu í hinu gull-
fallega húsi Egils Jacobsen við Austur-
stræti.

„Hér fer vel um gesti í hlýlegum 
huggulegheitum. Loftið fellur gestum 
eldri en 27 ára vel í geð og svona stað 
hefur vantað í næturlífssenu Reykja-
víkur. Það er svo oft sem fólk langar 
að tylla sér inn yfir drykk og spjalli en 
hrökklast út vegna hávaða og skarkala,“ 
segir Aðalsteinn.

Dyrnar á Loftinu eru opnaðar klukkan 
16 alla daga og þá hefst Happy Hour sem 
stendur fram til 19. Um helgar er Loftið 
opið til fjögur að morgni en vertinn 

lokar dyrunum klukkan þrjú til að skapa 
heimilis lega partístemningu. 

„Aðalsmerki Loftsins eru svalandi 
 kokteilar og vín á framúrskarandi verði. 
Á Happy Hour kostar lítill bjór 500 krón-
ur, léttvínsglas 500 og sérvaldir kokk-
teilar þúsund krónur. Við leggjum mikla 
áherslu á fína kokteila úr góðu áfengi og 
notum bittera mikið,“ segir Aðalsteinn.

Meðal guðaveiga á kokteilbar Loftsins 
er belgíski mjöðurinn Leffe Blonde sem 
var upphaflega bruggaður árið 1240 af 

munkum klaustursins Abbaye de Notre 
Dame de Leffe í héraðinu Namur.

„Aðeins besta hráefni ratar í Leffe til 
að búa til þennan bragðmikla og gyllta 
bjór sem hefur kryddaðan ilm og frábært 
jafnvægi á milli sætu og alkóhóls,“ segir 
Aðalsteinn um Leffe. Þess má geta að 
frá og með næstu mánaða mótum verður 
boðið upp á gómsæta, flamberaða eftir-
rétti á Loftinu, frá klukkan 16 til 21.

Loftið Lounge er á 2. hæð í Austur-
stræti 9.

Munkamjöður á saumastofunni
Loftið Lounge er hvalreki fyrir þá sem vilja dreypa á freistandi kokkteilum í góðum félagsskap, kærkomnu næði og fagurri umgjörð. Þar er Happy Hour 
síðdegis hvern dag og þar má kneyfa belgíska munkabjórinn Leffe. Eftir helgi verður einnig boðið upp á flamberaða eftirrétti á Loftinu.

Aðalsteinn Bjarni Sigurðsson á kokkteilabarnum á Loftinu. Þar ræður gamaldags hvunndagsrómantík ríkjum og tvinnakefli, snið og fleiri áhöld úr annríki liðinna tíma úr saumastofu Egils Jacobsen gleðja augað.  MYNDIR/ANTON





KYNNING − AUGLÝSINGNýsköpun FÖSTUDAGUR  28. JÚNÍ 20134

Á þriðju hæðinni í Borgar-
túni 18 hafa tíu ný sprota-
fyrirtæki komið sér fyrir. Í 

sumar taka þau þátt í nýsköpunar-
verkefninu Startup Reykjavík sem 
er samstarfs verkefni Arion banka 
og Klak-Innovit og fer nú fram í 
annað sinn. Verkefninu er ætlað 
að flýta vexti og þroska fyrirtækj-
anna tíu eins mikið og hægt er á 
þeim tíu vikum sem verkefnið 
stendur yfir. 

Segja má að með þátttöku í 
Startup Reykjavík fái fyrir tækin 
sæti um borð í hraðlest sem ætlað 
er að koma þeim á næsta áfanga-
stað fyrr en ella hefði orðið. Fyrir-
tækin fá m.a. 2 milljónir í hlutafé 
frá Arion banka gegn 6% eignar-
aðild bankans í v iðkomandi 
fyrirtæki, þau fá fyrsta f lokks 
sameigin lega skrifstofu aðstöðu, 
banka, t íu vikna þjálfun frá 
mentor um víðs vegar úr atvinnu-
lífinu og starfsfólki Klak-Innovit, 
aðgang að víðtæku tengslaneti 
og tækifæri til að kynna sig fyrir 
framan hóp fjárfesta á lokadegi 
verkefnisins í ágúst.

Fer vel af stað
Verkefnið hefur nú staðið yfir í 
tvær vikur. Teymin hafa fengið 
mentora í heimsókn, hlustað 
á fyrirlestra og unnið hörðum 
höndum að ýmsu sem tengist 

fyrstu skrefunum. Þeirra bíður 
enn mikil vinna allt fram í miðj-
an ágúst þegar verkefninu lýkur 
með sérstökum fjárfestadegi. Þar 
munu teymin kynna hugmyndir 
sínar og árangurinn sem þau hafa 
náð með þær í sumar og freista 
þess að vinna hylli fjárfestanna.

Fjárfestir í 20 sprotafyrir-
tækjum
Einar Gunnar Guðmundsson, 
sérfræðingur í nýsköpun hjá 
Arion banka segir beinan stuðn-
ing við íslenskt frumk vöðla-
umhverfi skipta miklu máli fyrir 
íslenskt samfélag. „Í gegnum 
Start up Reykjavík hefur Arion 

banki á tveimur árum fjárfest í 
tuttugu sprotafyrirtækjum sem 
fá ekki bara stuðning frá bank-
anum í gegnum Startup Reykja-
vík heldur einnig að því verkefni 
loknu frá starfsfólki bankans. 
Þær hugmyndir og þau teymi 
sem veljast inn í Startup Reykja-
vík eru flest á sínum fyrstu stigum 
og veitir Arion banki þeim þolin-
mótt f jármagn í formi hluta-
fjár.“  Einar segir markmiðið með 
Start up Reykjavík vera að stuðla 
að heilbrigðara og sterkara um-
hverfi fyrir íslenska frumkvöðla 
auk breiðari f lóru fyrirtækja sem 
geta sem fyrst orðið áhugaverðir 
kostir fyrir fjárfesta.

Tíu sprotafyrirtæki 
taka þátt í Startup
Arion banki og Klak Innovit standa að 10 vikna nýsköpunarsmiðju.

Einar Gunnar Guðmundsson, sérfræðingur í nýsköpun hjá Arion banka, ræddi við þátt-
takendur í Startup Reykjavík og gesti á opnunardegi verkefnisins fyrir um tveimur vikum.

Zalibuna: Zalibuna mun hanna 
og byggja einmennings rússíbana 
í náttúru Íslands þar sem farþegar 
geta notið útsýnis, náttúrufegurð-
ar og spennu, allt í einni ferð.
www.zalibuna.is 

Þoran: Þoran verkefnið snýst um 
að koma á laggirnar fyrstu viskí 
framleiðslunni á Íslandi og að búa 
til fyrsta flokks, einmalts viskí til 
útflutnings.
www.thoran.is

Mindlantis: Sýndarheimur á 
netinu þar sem sköpunarkraftur 
barna er virkjaður og skapandi 
ævintýraveröld þróuð út frá hug-
myndum þeirra.
www.mindlantis.com

Activity Stream: Hugbúnaður-
inn auðveldar fyrirtækjum að veita 
framúrskarandi þjónustu með því 
að greina viðskiptaupplýsingar og 
miðla í rauntíma.
www.activitystream.com

GolfPro Assistant: GolfPro 
Assistant er vefhugbúnaður fyrir 
golfkennara sem aðstoðar þá við 
alla þætti golfkennslu s.s. þjónustu 
og samskipti þeirra við nemendur.
www.golfproassistant.com

FYRIRTÆKIN SEM TAKA ÞÁTT Í 
STARTUP 2013

Herberia: Herberia brúar bilið á milli 
óskráðra náttúruvara og hefðbund-
inna lyfja með því að framleiða og skrá 
hágæða jurtalyf fyrir Evrópumarkað.

www.facebook.com/herberiame-
dicines

SAReye  Þróun á samþættri 
leitartækni sem byggir annars 
vegar á loftmyndatöku og hins 
vegar úrvinnslu á myndunum með 
myndgreiningartækni ásamt nánari 
greiningu á upplýsingunum með hóp-
greiningartækni.
www.sardrones.com

Silverberg: Hanna, þróa og selja 
mælingarbúnað fyrir líkamsræktar-
stöðvar og hugbúnað þar sem  not-
endur geta fylgst með árangri sínum.
www.signup.silverberg.is

Snjóhús Software: Snjóhús 
hannar, þróar og selur hugbúnað fyrir 
snjallsíma og vinnur núa að þróun 
einkaþjálfara apps.
www.snjohus.com

Y-Z: Y-Z hyggst þróa nýja aðferð 
við að auka notagildi fatnaðar með 
tæknilegum útfærslum sem bæta 
framúrstefnulegum eiginleikum við 
klassíska hönnun.
www.ziskazun.blogspot.com

Nýsköpunarsetrið Klak Innovit varð 
til fyrr á þessu ári þegar Klak, ný-
sköpunarmiðstöð atvinnulífsins, 

og Innovit, nýsköpunar- og frumkvöðla-
setur, sameinuðust. Að sögn Kristjáns Freys 
Kristjáns sonar framkvæmdastjóra er hlut-
verk Klak Innovit að hjálpa fólki að gera 
hugmyndir sínar að veruleika en það gerir 
félagið fyrst og fremst með því að bjóða fjöl-
breytt verkefni sem öllum er frjálst að taka 
þátt í. „Við leiðum líka saman fjárfesta og 
sprota, veitum sprotafyrirtækjum og öðrum 
áhugasömum ráðgjöf og húsnæði ásamt 
aðstoð og öf lugum tengingum við ein-
staklinga, samtök og fyrirtæki út um allan 
heim.“ Klak Innovit er í eigu Háskóla Íslands 
og Háskólans í Reykjavík, Nýsköpunarsjóðs 
atvinnulífsins, Samtaka iðnaðarins og Ný-
herja, auk nokkurra einstaklinga. Verkefni 
Klak Innovit eru fjölbreytt en á meðal þeirra 
eru:

Startup Reykjavík
Nýsköpunarverkefnið Startup Reykjavík 
er samstarfsverkefni Klak Innovit og Arion 
banka. „Þar býðst sprotafyrirtækjum tvær 
milljónir króna í hlutafé gegn 6% eignarhlut 
Arion banka, tíu vikna þjálfun frá mentor-
um víðs vegar úr atvinnulífinu og starfs-
fólki Klak Innovit. Þeim býðst sameigin-
leg skrifstofuaðstaða, aðgangur að víðtæku 
tengslaneti og tækifæri til að kynna sig fyrir 
framan hóp fjárfesta á lokadegi verkefnis-
ins í ágúst.“

Gulleggið
Klak Innovit stendur árlega fyrir frum-
kvöðlakeppninni Gullegginu. „Megin-
markmið keppninnar er að skapa vettvang 
fyrir athafnafólk til að öðlast þjálfun og 

reynslu í mótun nýrra viðskipta hugmynda. 
Samhliða er þátttakendum boðið upp á 
námskeið, ráðgjöf og aðstoð sérfræðinga. 
Til þess að taka þátt þarf einungis að skila 
inn stuttu ágripi af hugmyndinni á einni 
blaðsíðu.“ 

Seed Forum Iceland
Á Seed Forum Iceland ráðstefnunni gefst ís-
lenskum sprota- og vaxtarfyrirtækjum færi 
á að kynna sig fyrir fjárfestum með það 
fyrir augum að hljóta fjárfestingu. Fyrir-
tækin sem taka þátt í Seed Forum Iceland 
eru gaumgæfilega valin úr hópi þeirra fyrir-
tækja sem talin eru skara fram úr.

Atvinnu- og nýsköpunarhelgar / Startup 
Weekend
Atvinnu- og nýsköpunarhelgin (ANH) er 
samstarfsverkefni Klak Innovit og Lands-
bankans. Viðburðurinn er að erlendri fyrir-
mynd sem reynst hefur vel og eru viðlíka 
helgar haldnar um allan heim (e. Startup 
Weekend). „Markmið helganna er að virkja 
fólk til athafna og er hver helgi hugsuð sem 
vettvangur fyrir þá sem langar að koma eigin 
viðskiptahugmynd í framkvæmd eða taka 
þátt í uppbyggingu hugmynda annarra.“

Nýsköpunarhádegi Klak-Innovit
Þriðjudagshádegi eru Nýsköpunarhádegi 
Klak Innovit. „Við fáum áhugaverða og 
spennandi frumkvöðla í heimsókn sem 
segja sögu sína og deila reynslu sinni með 
áhorfendum. Öllum er frjálst að mæta á Ný-
sköpunarhádegi en í sumar býðst áhuga-
sömum að mæta á sambærilega viðburði 
sem heita Startup Stories. Þau fara fram í 
Startup Reykjavík, Borgartúni 18 á 3. hæð 
og eru frá kl. 12 hvern þriðjudag.“

Snilldarlausnir Marel
Hugmyndaríkir framhaldsskóla nemar 
koma hugmyndum sínum í framkvæmd 
með þátttöku í Snilldarlausnum Marel 
– hugmy ndasamkeppni framhalds-
skólanna. „Við höfum staðið fyrir keppn-
inni í fimm ár í samstarfi við Marel og 
Samtök atvinnulífsins. Á þeim tíma hafa 
yfir eitt hundrað nýjar hugmyndir af 
ýmsum toga borist keppninni.“

Önnur verkefni
Meðal annarra verkefna sem Klak Innovit 
kemur að má nefna TEDx og Viðskipta-
smiðjuna. „Við höfum umsjón með TEDx 

fyrirlestrum á Íslandi en margir þekkja 
Ted Global ráðstefnurnar sem vakið hafa 
heimsathygli. Viðskiptasmiðjan er far-
vegur fyrir frumkvöðla og stjórnend-
ur fyrirtækja til að móta verðmæta við-
skiptahugmynd, skapa trúverðugt teymi 
og framtíðarsýn fyrirtækis sem miðar að 
vexti og árangri. Viðskiptasmiðjan er bæði 
hönnuð fyrir fyrirtæki sem eru í rekstri og 
frumkvöðla sem eru að móta viðskipta-
hugmynd sína.“ Auk þess sinnir Klak Inn-
ovit öðrum tímabundnum verkefnum eins 
og Nordic Innovation Marine Marketing 
Program (NIMMP), tímaritinu Nordic 
Innovation og Alþjóðlegu athafnavikunni.

Grunnur lagður að framtíðinni
Mikil gróska á sér stað í starfsemi nýsköpunarsetursins Klak Innovit. Félagið býður upp á fjölda spennandi viðburða sem nýtast 
frumkvöðlum og hugmyndaríkum einstaklingum á öllum aldri.

Starfsmenn Klak Innovit, frá vinstri: María Þorgeirsdóttir, Kristján Freyr Kristjánsson framkvæmdastjóri, Ragnar 
Örn Kormáksson, Diljá Valsdóttir og Stefán Þór Helgason. MYND/VALLI

Í hádeginu á þriðjudögum í allt sumar gefst gestum og gangandi 
sérstakt færi á að kíkja í heimsókn í Startup Reykjavík því þá eru sagðar 
svokallaðar frumkvöðlasögur. Sögumaður hverju sinni er frumkvöðull 
sem náð hefur eftirtektarverðum árangri og viðkomandi segir frá ein-
hverju áhugaverðu tengdu því að stofna og reka fyrirtæki á eigin spýtur.



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

BÍLAR &
FARARTÆKI

FORD - F350 árg.‘08 6,4L KING 
RANGE BÚIÐ AÐ OPNA PÚSTIÐ 
OG SETJA Í HANN TÖLVU ER Á 40” 
DEKKJUM,VEL BÚINN OG FALLEGUR 
BÍLL V-4390stgr. Ásett 5mills. Skoðar 
skipti. RAÐNÚMER.192883.

SUBARU LEGACY 4-2000 EK.197Þ,,NY 
TIMAREIM, VATNSDÆLA NY og 
NY KÚPPLING. SKOÐAÐUR.GOTT 
EINTAK V-490Þ 100% kortalán. 
RAÐNUMER.250384

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 110 Rvk

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

BMW M6. Árgerð 2007, ekinn 39 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 13.900.000. 
Rnr.125316. Uppl síma 517-1111 eða 
696-1001 Glæsilegur bíll.

PORSCHE Cayenne s 351 hö. 
Árgerð 2004, ekinn 89 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Tilboðsverð 3390 þús. 
Glæsilegur bill uppl 517-1111 eða 
696-1001

FORD F150 Supercrew 4x4 king ranch 
. Árgerð 8/ 2007, ekinn 70 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.390.000. 
Rnr.133219. Er staðnum uppl síma 
517-1111 eða 696-1001

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

CAN-AM Renegade 800 götuskráð . 
Árgerð 2009, ekinn 4 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.250.000. Gott 
staðgreiðsluverð ! Rnr.106264.

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16

www.bilabankinn.is

Nýr Dodge Durango Crew Metan / 
Bensín, V6, 290hö, eyðsla 11 l/100km 
í blönduðum akstri, Stór glæsilegur, 
mjög vel búinn og flottur jeppi á 
ótrúlegu verði, Verð 8.690þ.kr, Bíllinn 
er í salnum, komdu og skoðaðu 
úrvalið, rnr 130121,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 12-16
http://www.isband.is

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

PALOMINO YEARLING IY-4102 10 FET 
Árgerð: 2011 Verð 2.200.þús Tilboð: 
1990.þús Lítið sem ekkert notað.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

LMC MÜNSTERLAND 500 RBD nýskr. 
07/2007, er á staðnum, komdu og 
skoðaðu! Verð 2.990.000. Rnr.250669 
á www.bilo.is

LEXUS IS250 SPORT 04/2007, ekinn 
aðeins 48 Þ.km, sjálfskiptur, leður 
ofl. Verð 3.590.000, engin skipti. 
Rnr.251127 á www.bilo.is - Sá fagri er 
í salnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

Til Sölu Fiat / Adria Adriatic, 2006, ek. 
60 þús. Sólarsella, Sjónvarp og Salerni. 
Lækkað verð. V. 4.900 þús. Á staðnum.

Til Sölu Chateau 330, 1989. Sólarsella, 
Auka Fortjald, Hentar vel fyrir 
fólksbíla. Flott hýsi. V. 890 þús. Á 
staðnum.

Til sölu VW TRANSPORTER, 1996, ek. 
198 þús. Eldavél og Truma Miðstöð. 
Upphækkanlegur toppur. V. 1090 þús.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

Sparneytnir, öruggir og áreiðanleigir 
fjórgengismótorar frá Suzuki. Eigum 
flestar stærðir á lager til afgreiðslu 
strax.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

JAGUAR XKR COUPE . Árg 4/2008, 
ek 10 Þ.KM, 420hö, Sá flottasti, Ein 
með öllu, Fluttur inn nýr, Ásett verð 
12.900.000. Rnr.114909. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu Toyota RAV 4 ‚03. 5 Dyra. 
Í fínu standi. Ekinn 69000km. 
Automatic. Silfurgrár. Hiti í sætum og 
loftkæling. Ásett verð 1.290,000. Engin 
skipti. Vetrardekk á felgum seljast sér. 
Uppl. 825 8251.

38” LC 90 VX ÁRG 2001
Vil skipta þessum fyrir óbreyttan 
stóran jeppa eða stóran fólksbíl á 
svipuðu verði. Ekinn 260þús, ásett 
2,5m. S. 897-1471.

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

Toyota Landcruiser 80VX, 4,2 dísel, 38” 
dekk, leður. Árg. ‚94 Ek. 424.000km. 
Auka tankur. Læstur að framan og 
aftan. 4:88 hlutföll. Loftdæla, loftkútur 
o.fl. Verð 2.190.000 kr Uppl. s: 697 
4540.

Subaru-295þús. Subaru impreza 
árg‘2001 ekin 270þús, ný skoðaður, 
mjög góður bíll. S: 868-6214

 500-999 þús.

!!! SJÁLFSKIPTUR 390Þ!
Nissan Almera 2003 sjálfskiptur 1.8 
ekinn 160þ 5dyra nýskoðaður 14” 
frábær bíll sem eyðir litlu Verð 590þ 
TILBOÐ 390þ!!! uppls 777-3077

 Bílar óskast

!!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL
Fyrir allt að 200þ. staðgreitt, árgerð 
‚98-‘03. Má alveg þarfnast smá 
lagfæringa uppl. s. 866 4904.

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

Hringdu S. 615 1815 
eða sendu sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Fellihýsi

Flettwood Bayside fellihýsi m/öllu, árg. 
‚08. Nýskráð júlí ‚09, nánast ekkert 
notað. Uppl. 853 8280.

 Tjaldvagnar

Til sölu Camplet Concorde, árg.‘03. 
Með 230 w rafmagnslögn og auka 
gaslögn, vel með farinn. Uppl í S: 862 
0876

 Bátar

STRANDVEIÐIBÁTUR TIL 
SÖLU

 DNG rúllur Viking 700 - dekkaður. 
Nonni KE 151 / 7196 Yanmar 75 hp 
24 V kerfi, lagt fyrir 3 vindum. VHF, 
radar, dýptarmælir, sjálfstýring, STK. 
Verð 7.9 millj. Ýmis Skipti koma til 
greina. Uppl. s. 696-1001

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

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

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

VW - SKODA - VARAHLUTIR 
Eigum varahluti í VW, Skoda og 
Audi og Pajero frá ‚02 Kaupum bíla 
til niðurrifs og uppgerðar. Bílabúið, 
Kaplahrauni 11 220 hfj. S. 534 1045.

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

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

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

 Bókhald

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

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

Getum bætt við okkur verkefnum. 
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is
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smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

MÚRVIÐHALD SÍMI 770 
4520 HÚSAVIÐHALD - 

NÝBYGGINGAR
Allar múrviðgerðir - steining 

- múrar - 
áratuga reynsla. 

Smiðir - málarar - háþrýstiþvottur 
- píparar.

Netfang: murvinna@gmail.com

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

Múravinna, málingarvinna og 
flísalagning. Uppl. í síma 892 9295.

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.

 Nudd

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

Nudd fyrir heilsuna. Uppl. í S. 698 
2260

 Skemmtanir

ER BARNAAFMÆLI ?
iHorse kemur með hestana 
í afmælið og teymir undir 
krökkunum. Einnig getur 

trúðurinn „Bessi hressi” komið og 
sungið og spilað á gítar.

Pantanir og uppl. í s. 899 9847 
www.iHorse.is

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Síðasti dagur Lagersölunnar er í dag!! 
Flottar merkjavörur á allt að 80% 
afslætti! Lagersalan, Faxafeni 12. (Áður 
Pílu Gluggatjöld)

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Eigum til á lager lok í stærðum, 
217x217, 217x235, 235x235, 217x174, 
8 hyrndlok á Unaðskel og Blómaskel 
frá Trefjum. Lokin þola 1000 kg 
jafnarðarþunga af snjó. Sterkustu 
lokin á markaðinum í dag. Litir: 
Brúnt eða Grátt. www.Heitirpottar.is 
Sogavegur 3, Sími 777 2000.

Trampólin og öryggisnet á frábæru 
verði. Allar frekari upplýsingar á 
trampolin.is

HEITIR POTTAR.
Verslun Hættir. Eigum til á lager 6 
rafmagnspotta sem seljast með 40% 
afslætti. Kanadísk gæði. Kristján 
8960602 / 7772000 eða kristjan@
fiskikongurinn.is

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

TRÉ TIL SÖLU
Hlynur 1-2,5 m. Silfurreynir 1-2m. 
Greni 1 m. Einnig hraunhellur í 
hleðslu 10fm. sanngjarnt verð Jónas 
s: 6978588

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

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

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið alla daga 11-18, 
Kringlan - 3. hæð 

( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.

Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854 

www.siggaogtimo.is

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

 Sjónvarp

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

 Verslun

 Fyrirtæki

TIL SÖLU 
FISKBÚÐARREKSTUR 

OG TÆKI
Uppl. í S. 581 2929/690 4944

 Heilsuvörur

GREEN PEOPLE - 
ORGANIC LIFESTYLE

Lífrænt vottaðar húð-, hár- og 
snyrtivörur. Dömu, herra, unglinga og 
barnalína. Sala og dreifing: Ditto ehf, 
Smiðjuvegi 4, Kópav. Opið mán-fös 
14-18. www.ditto.is

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

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

 Nudd

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

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

 Námskeið

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

 Flug

Leigum út Cessna 152 og 172 gott 
verð, ekkert klúbbgjald simi 5510880 / 
8959028 Flugskóli Helga Jónssonar

 Dýrahald

Rough collie (Lassý) hvolpar TIl 
SÖLU með ættbók frá Hrfí , blíðir og 
barngóðirhundar Uppl í s: 8944966 
Kolla Gr

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

2ja herb. íbúð nálægt iðnaðarhverfi, 
hentar ekki fjölsk. uppl. s. 821 6921

Til leigu 2 herbergja íbúð á 
Grandavegi fyrir 55 ára+ með aðgang 
að mötuneyti, heitum potti, gufubaði 
o.fl. Leigist rólegum og reglusömum 
einstakling. Uppl. í s. 661-7000.

 Húsnæði óskast

ÍBÚÐ ÓSKAST Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU !

Óskum eftir 3-4ja herbergja íbúð á 
höfuðborgarsvæðinu. Reyklaus og 
reglusemi. Skilvísum greiðslum heitið. 
Uppl. í s. 865 8539 / 843 0774.

 Sumarbústaðir

TIL SÖLU 69,6 FM 
SUMARBÚSTAÐUR VIÐ 

KIÐÁRSKÓG Í HÚSAFELLI.
Heitt og kalt vatn. 1000 fm 

leigulóð, stutt í alla þjónustu.
Nánari upplýsingar veittar á 

skrifstofu Miðgarðs eða Brandur 
Gunnarsson s: 897-1401 & 

Stefán Ólafsson Lgf. 578 5544

 Atvinnuhúsnæði

51,6 M2 FRÍSTUNDABIL 
TIL SÖLU

Eitt bil af þessari eftirsóttu stærð er 
til sölu. Lofthæð: 3,9 m. Hurð 3,6 m. 
Góðir gluggar. Sýningarbil á staðnum. 
Facebook/Steinhella 14. S: 660-1060 
og 661-6800

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

STARFSMAÐUR ÓSKAST Í 
HLUTASTARF

Starfsmaður óskast í (kven)
sérvöruverslun á Laugaveginum. 

Um er að ræða hlutastarf að 
mestu en meiri vinna er í boði 
á álagstímum. 19 ára og eldri 
og íslensku kunnátta skilyrði, 
samkomulag um hvenær starf 

mundi hefjast. 
Tilvalið starf með skóla.
Áhugasamir geta sent 

upplýsingar ásamt meðmælum á 
kat3101@gmail.com

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

AÐSTOÐARKONA
Fullorðin kona í Vesturbæ Reykjavíkur 
leitar að heiðarlegri, jákvæðri og 
umhyggjusamri konu sér til aðstoðar 
2 daga í viku, 3-4 tíma í senn. 
Verkefnið felst í að fara með konunni 
út að ganga þegar veður leyfir, sinna 
útréttingum og öðrum snúningum 
fyrir hana ásamt því að veita 
félagsskap. Leitað er að konu sem 
gjarnan mætti vera á aldrinum 60-70 
ára og heppilegt væri að hún byggi 
sjálf í miðborginni, Vesturbæ eða á 
Seltjarnarnesi. Þetta verkefni gæti t.d. 
hentað vel fyrir konu sem komin er 
á eftirlaun eða hefur minnkað við sig 
vinnu. Öruggar og góðar greiðslur í 
boði. Frekari upplýsingar veittar í síma 
863 1960 í dag og á morgun.

Óskum eftir vönu starfsfólki í sal 
(vaktavinna) aðeins 20+. Umsóknir 
sendist á frakkar@islandia.is. Íslenska 
skilyrði

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

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

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

S. 776-7080 Proventus.is

Tveir málarar og tveir múrarar óska 
eftir vinnu. Uppl. í síma 892 9295.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

SÍMADÖMUR 908 1666
Spjalldömur, hlökkum til að heyra 
í þér.

Ný upptaka: hávær ung íslensk kona í 
heitum einleik. Sögur Rauða Torgsins, 
s. 905-2002 og 535-9930, uppt.nr. 
8503.

ERT ÞÚ NUDDKONA?
Íslenskar nuddkonur auglýsa frítt á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 535-9922.

Í samstarfi við Fasteignasöluna Bæ • Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogi

Fyrirtæki í auglýsinga- og prentiðnaði

F
R

U
M

KOMPANY fyrirtækjaráðgjöf

Til sölu er áhugavert fyrirtæki í fullum rekstri, 
með eða án húsnæðis. Starfsemin felst m.a. í 
eftirfarandi: Auglýsingagerð fyrir blöð og tíma-
rit, nafnspjöld, vinnustaðaskírteini, bréfsefni og 
reikningar, kynningarbæklingar, bækur, hand-
bækur, tímarit, dreifibréf og önnur prentvara. 

Auðvelt að flytja hvert á land sem er.

Nánari upplýsingar gefur Óskar Traustason
Sími 659 2555 eða oskar@fasteignasalan.is

Rúnar Gíslason, Hdl.

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

skemmtanir

fasteignir
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Óskum Dagbjörtu til 
hamingju en hún var 

viðskiptavinur númer milljón. 
Farðu á Facebook-síðuna 

okkar og sjáðu þegar 
við komum Dagbjörtu 
á óvart í Lágmúlanum! 

...og glæsilega 
veislumatarkörfu 

að verðmæti
30.000 kr.

Fljótlegt og þægilegt 

Óskum Dagbjörtu til
hamingju en hún var 

ið ki i ú illjó

alveg
milljón? 

ert þú

Við förum í 
tvær milljónir á
næstu dögum! 
tvær milljónir á
næstu dögum!

F
ÍT

O
N

 /
 S

ÍA

Sá viðskiptavinur 
sem rýfur tveggja 

milljóna múrinn vinnur 
flug og gistingu fyrir tvo 

til London eða 
Kaupmannahafnar 

með WOW air...

 Við hjá 10-11 erum 
stolt af því að árlega 

versla rúmlega
5 milljónir viðskiptavina

hjá okkur.

 Við verðlaunum 
milljónasta hvern 
viðskiptavin okkar 

með veglegum 
gjöfum. 
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Það er talað um að þetta sé dýrasta plata Íslandssögunnar,“ 
segja þeir Magnús og Freyr. „Hún kostaði þrjá hjónaskilnaði, 
þrjár meðferðir, gjaldþrot og barreikninga í metratali.“ Platan 
sem er til umræðu kom út árið 2006 og heitir því uppörvandi 
nafni Lög til að skjóta sig við. Á henni flytja þeir félagarnir 
eigin lög við texta Davíðs Þórs Jónssonar. Yrkisefnin eru dekkri 
hliðar tilverunnar; ástarsorg, fyllerí og almennur eymingja-
skapur, og lögin eru í kántrístíl eins og slíkum viðfangsefnum 
hæfir. „Þetta er kántrí eins og kántrí á að vera,“ segir Freyr. 
„Allir alvöru kántrítextar eru mjög mjög sorglegir.“ „Það er 
ekki alveg rétt,“ grípur Magnús fram í. „Kántrí er þrjú gítar-
grip og sannleikurinn sagði Johnny Cash, en við erum með 
aðeins flóknari útgáfu af þessari formúlu. Fimm til sex grip 
og texta sem minna á sjónvarpssápu.“ 

Ástæða þess að við erum að ræða plötuna núna er að í kvöld 
mun Sviðin jörð stíga á svið á Café Rosenberg og rifja upp 
 nokkur lög frá þessu dökka tímabili í lífi félaganna. Hvað kom 
til að þeir ákváðu að endurvekja þennan draug? „Sviðin jörð er 
uppvakningur, zombie. Þú getur yfirgefið Sviðna jörð, en Sviðin 
jörð yfirgefur þig aldrei,“ segir Magnús véfréttarlegur. „Ég veit 
ekki hvað Magnúsi gengur til með þessu,“ segir Freyr. „Þetta 
eru verstu fréttir ársins í mínum huga.“ Hví þá? Óttastu að 
óhamingjan sem fylgdi þessu tímabili gangi aftur líka? „Já, ég 
óttast það. Síðan þetta var höfum við allir fundið hamingjuna á 
ný og mér finnst dálítið ógnvekjandi að rifja þetta tímabil upp,“ 
segir Freyr. „Þótt við förum dimma dali og napra tinda óttumst 
við aldrei því Hjörtur Howser, maðurinn sem á frægasta „hætt“ 
poppsögunnar, verður okkur til halds og trausts,“ segir Magnús 
og virðist ekki hafa nokkrar áhyggjur.

Er ekki gjörsamlega vonlaust að vera sannfærandi kántrí-
músíkant ef maður er hamingjusamur? „Það má segja það,“ 
viðurkennir Magnús. „Það fyrsta sem glatast við að öðlast 
 hamingju er sannfæring, hún er hamingjufólki gagnslaus með 
öllu.“ Þið munið þá væntanlega ekki flytja lagið „Þið, þetta 
happy happy lið“ í kvöld? „Jú, reyndar, enda er verið að ulla á 
hamingjufólkið í textanum,“ segir Magnús. „Músíkin er spegill 
sem hittir mann sjálfan fyrir.“

Sviðin jörð verður ekki eina hljómsveitin sem stígur á svið á 
Rosenberg í kvöld. Þar munu einnig troða upp tvær aðrar hljóm-
sveitir Magnúsar, Bítladrengirnir blíðu og Spottarnir. „Það er 
þarna brot úr hinum mörgu hillum í tónlistarskáp Magnúsar,“ 
segir Freyr. „Ég er bara statisti.“ Einhver sérstök ástæða fyrir 
þessum tónleikum, Magnús? „Ja, ég er að fara í sumarfrí og 
ætla að slökkva á símanum, draga fyrir gluggana, setja tölvuna 
á sleep, læsa dyrunum og leggjast í naflaskoðun með köttinn 
sem félaga,“ segir Magnús. „Sérhver svanasöngur er upphaf 
nýrrar hljómkviðu.“  

 fridrikab@frettabladid.is

Fimm grip og textar 
sem minna á sápuóperu
Hljómsveitin Sviðin jörð verður vakin upp frá dauðum í kvöld eft ir sjö ára þögn. Hún er 
samstarfsverkefni útvarpsmannanna Magnúsar R. Einarssonar og Freys Eyjólfssonar, sem 
sendu á sínum tíma frá sér plötu með eigin lögum við texta Davíðs Þórs Jónssonar. 

SVIÐIN JÖRÐ  Útvarpsmennirnir og frændurnir Magnús R. 
Einarsson og Freyr Eyjólfsson vekja upp gamlan draug á Café 
Rosenberg í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

MERKISATBURÐIR
1119 Krossfarar bíða ósigur í Blóðvallarbardaga utan við 
Antíokkíu.
1519 Karl I. Spánarkonungur er krýndur keisari hins Heilaga 
rómverska ríkis sem Karl V.
1541 Ný kirkjuskipun er samþykkt í Skálholtsbiskupsdæmi og 
með því hefjast siðaskiptin á Íslandi. 
1762 Katrín mikla tekur við keisaratign í Rússlandi eftir lát 
eiginmanns síns Péturs III.
1840 Hátíðahöld í Reykjavík í tilefni af krýningu Kristjáns VIII. 
Danakonungs og drottningar hans.
1912 Fyrsti leikurinn í fyrsta Íslandsmótinu í knattspyrnu fer 
fram. KR keppir á móti Fram á Íþróttavellinum við Melana og fer 
leikurinn 1-1.
1914 Fyrri heimsstyrjöldin hefst þegar Frans Ferdinand 
erkihertogi er myrtur í Sarajevó.

   

Það var þennan dag árið 1867 að 
Grímur Thomsen skáld og alþingis-
maður keypti æskuheimili sitt að 
Bessastöðum og  settist þar að ásamt 
eiginkonu sinni  Jakobínu Jónsdóttur. 
Grímur  fæddist á Bessastöðum árið 1820, 
sonur  gullsmiðsins og  skólaráðsmannsins 
 Þorgríms Tómassonar og Ingibjargar 
 Jónsdóttur konu hans.  

Saga Bessastaða nær allt frá landnáms-
tíð til vorra daga, en rannsóknir forn-
leifafræðinga hafa leitt í ljós að fyrstu 
íbúarnir settust þar að á landnámsöld 
og hefur búseta þar verið óslitin síðan. 

Á þjóðveldisöld bjó þar Snorri Sturluson, 
skáld og höfðingi, en eftir dauða Snorra 
sló Noregskonungur eign sinni á 
staðinn. Síðari hluta miðalda sátu 
í konungsgarði á Bessastöðum 
æðstu fulltrúar erlends valds 
á Íslandi, en eftir einveldis-
töku Danakonungs urðu 
Bessastaðir embættisbústaður 
fulltrúa konungs, landfógeta og 
amtmanns, allt þar til yfirstjórn 
landsins flutti til Reykjavíkur. 
Árið 1805 fluttist Hólavalla-
skóli, þá eini lærði skóli 

landsins, til Bessastaða. Hann hlaut heitið 
Bessastaðaskóli og starfaði til 1846.

Grímur fór ungur til náms 
við Hafnarháskóla, þar sem 

hann nam lög, heimspeki og 
bókmenntir. Eftir árafjöld 
í  útlöndum varð Grímur 
alþingismaður og bóndi að 
Bessastöðum á Álftanesi og er 
enn í dag talinn eitt af höfuð-

skáldum Íslendinga. Hann lést 
árið 1896 og seldi ekkja hans 

Landsbanka Íslands Bessa-
staði.

ÞETTA GERÐIST 28. JÚNÍ 1867

Grímur Thomsen kaupir Bessastaði

Yndisleg móðir okkar, tengdamóðir,amma 
og langamma

KRISTJANA GUÐNÝ  
EGGERTSDÓTTIR 

(NANNA) 
 

Verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í  
Reykjavík mánudaginn 1. júlí kl: 13:00

 
Eggert Magnússon
Guðrún Magnúsdóttir
Inga Steinunn Magnúsdóttir
Kristjana Vigdís Magnúsdóttir
tengdabörn,barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma

ERLA LÍSA SIGURÐARDÓTTIR
Völvufelli 44, Reykjavík

Lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ 
sunnudaginn 23. júní 2013 
Jarðarförin verður auglýst síðar

 
Kolbrún Pálína Hafþórsdóttir  Páll Heiðar Magnússon
Sigríður Einarsdóttir               Ragnar Þórarinn Bárðarson
Jónas Steindór Óskarsson      María Erla Hilmarsdóttir
Sigurður Óskar Óskarsson      Þórunn Edda Björgvinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Okkar kæri frændi,

JÓN GESTUR SIGURÐSSON 
frá Tungu, 

verður kvaddur í Hvammstangakirkju 
laugardaginn 29. júní kl. 13.00. Þeim sem 
vilja minnast hans er bent á Hollvinasamtök 
Heilbrigðisstofnunarinnar Hvammstanga.

Systkinabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför elskulegrar 
móður okkar, dóttur, tengdamóður, systur 

og ömmu.

INGIBJARGAR ÓLAFAR  
ANDRÉSDÓTTUR,
hjúkrunarfræðings, 

Birkiás 13 , 210 Garðabæ

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki krabbameinsdeilda, 
11 B og 11 E, líknardeildar og heimahlynningar Landsspítala 
háskólasjúkrahúss, fyrir einstaka umhyggju og hlýju.

Kristín Logadóttir       Hallgrímur Þór Sigurðsson
Andrés Már Logason
Kristín Magnúsdóttir
Örn Andréssson
Guðbjörg Erla Andrésdóttir
Magnús Andrésson
Hrafn, Lóa og Már Hallgrímsbörn.

VirðingReynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn

571 8222 · 82o 3939 svafar · 82o 3938 hermann

www.kvedja.is

sttattVV

„Nú eru bara jólin hjá okkur,“ sagði Eyþór Ingi Jónsson, 
 organisti á Akureyri, í gær þegar nýbúið var að taka utan af 
barokkhljóðfæri sem var að berast frá Ítalíu. Það kom rétt mátu-
lega fyrir barokkhátíðina á Hólum sem hófst í gærkveldi með 
vígslu hljóðfærisins.  

„Þetta er lítið hljóðfæri af sembalfjölskyldunni,  svokallaður 
virginall, sem á sér engan sinn líka á Íslandi. Það er  smíðað 
algjörlega eftir þörfum endurreisnar- og snemmbarokk-
tónlistar,“ segir Eyþór Ingi og bætir við að fámennum hópi 
áhugafólks hafi tekist að afla fjár fyrir hljóðfærinu. „Fyrir um 
sex árum stofnuðum við smá félagsskap til að efla barokktónlist-
ina á Norðurlandi með fræðslu, tónleikahaldi og hátíð einu sinni 
á ári. Við sáum strax að við þyrftum ekta hljóðfæri og hófum að 
safna fyrir virginal, sem var mjög sérstakt hljóðfæri á 17. öld. 
En við erum bara hálfnuð því þetta verða tvö hljóðfæri í einu.“ 

Á barokkhátíðinni í ár kennir ýmissa grasa. Þátttakendur 
eru frá Íslandi, Finnlandi, Svíþjóð, Hvíta-Rússlandi, Úkraínu 
og Hollandi. - gun

Nú eru bara jólin hjá okkur
Einstakt barokkhljóðfæri var vígt í gærkveldi á Hólum í Hjaltadal, þar sem barokkhátíð 
stendur yfi r fram á sunnudag. Það nefnist virginall og er úr sembalfj ölskyldunni.

VIRGINALL  Sérstakt hljóðfæri á 17. öld. 
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PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

SUDOKU

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út 
í reitina þannig að í hverjum 
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. 
Í hverri níu reita línu, bæði 
lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka 
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta 
tölublaði Fréttablaðsins.

LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

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

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

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

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

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

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

Nei!
Bara að 

forvitnast.

Þessi er í boði 
dömunnar við 
enda barsins...

Hæ krakkar! 
Hvað er nýtt 
að frétta?

Pabbi, við erum 
ungir krakkar. Hjá 
okkur er nánast 

allt nýtt!

Ó, ókei. Ég skal orða 
þetta öðruvísi. 

Hvað er 
nýtt og ekki 
leiðinlegt?

Ekkert.

„Við verðum að nota tímann á viturlegan hátt og átta okkur 
á því að það er alltaf réttur tími til að breyta rétt.“

Nelson Mandela

Já, já, já fröken. 
Er eitthvað hljóð í 
froskakroppinum 

mínum í kvöld? 

LÁRÉTT
2. hæfileiki, 6. mannþvaga, 8. meðal, 
9. blaður, 11. tveir eins, 12. afspurn, 
14. gistihús, 16. kvað, 17. viður, 18. 
tál, 20. klaki, 21. faðmur.

LÓÐRÉTT
1. eins, 3. fisk, 4. ölvun, 5. kraftur, 7. 
sammála, 10. hlóðir, 13. sigað, 15. 
andaðist, 16. kóf, 19. ónefndur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gáfa, 6. ös, 8. lyf, 9. mas, 
11. ll, 12. umtal, 14. hótel, 16. ku, 17. 
tré, 18. agn, 20. ís, 21. fang. 
LÓÐRÉTT: 1. sömu, 3. ál, 4. fyllerí, 5. 
afl, 7. samhuga, 10. stó, 13. att, 15. 
lést, 16. kaf, 19. nn.

Stórmeistari kvenna, Lenka 
Ptácníková, teflir nú á alþjóðlegu 
móti í Prag. Í fyrstu umferð vann 
hún heimamaninn Milan Barton. 
Svartur á leik

49...Hxa3! Einfaldast. Eftir 50. Bxa3 
Hxa3 51. Hb1 Kb4 gafst hvítur upp. 
Eftir fimm umferðir af níu er Lenka í 
4.-5. sæti.
www.skak.is Stórmeistarinn Henrik 
Danielsen teflir í Växjö í Svíþjóð.

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

22:00 
MONEYBALL

Mögnuð mynd sem er byggð á sannri sögu með Brad Pitt  
og Jonah Hill í aðalhlutverkum.

19:35  
ARRESTED DEVELOPMENT

Stórskemmtileg gamanþáttaröð um hina stórskrýtnu  
en dásamlega fyndnu Bluth-fjölskyldu.

20:05  
BESTA SVARIÐ

Jón Jónsson verður gestur Sverris Þórs Sverrissonar, Sveppa,  
í spurninga- og skemmtiþættinum í kvöld.

SKEMMTILEGT
FÖSTUDAGSKVÖLD
Með áskrift að Stöð 2 fylgja:

19:15
THE SIMPSONS

Simpson-fjölskyldan er söm við sig og hefur ef eitthvað er 
aldrei verið uppátektarsamari.

7:00-20:00 
BARNAEFNI ALLA DAGA

Vandað talsett barnaefni og skemmtilegir þættir fyrir yngstu 
áhorfendurna alla daga á Stöð 2 Krakkar. 



www.netto.is
| Mjódd · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |

Kræsingar & kostakjör

CampinGaz Adelaide grill
Glæsileg gasgrill á vandaðri grind úr stáli og tekki.
Grillin eru með brennara og grillgrind úr pottjárni,
sem henta mjög vel fyrir íslenskar aðstæður.fyrir íslenskar aðstæður.
Grillið sjálft er postullíns emelerað að utan og innan.

CampinGaz Adelaide 3 3 brennara

Gasgrill 4ja brennara59.998 kr

Gasgrill 3ja brennara

49.998 kr
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BÆKUR ★★★ ★★

Stúdíóið
Pekka Hiltunen. Sigurður Karlsson 
þýddi. 
UPPHEIMAR

Lia er ung finnsk kona, grafískur 
hönnuður að mennt, sem vinnur 
sem umbrotsmaður á virtu tíma-
riti í London. Hún er dálítið einræn 
og sérlunduð en þegar hún verður 
vitni að því að lík finnst í bílskotti 
og kynnist stuttu síðar annarri 
finnskri konu í London, Mari, kemst 
heldur betur hreyfing á líf hennar. 
Mari rekur nokkurs konar ofur-
teymi sem vinnur við það að koma 
upp um fólk sem hefur óhreint mjöl 
í pokahorninu. Hún er haldin þrá-
hyggju fyrir því að finna eitthvað 
misjafnt um leiðtoga öfgasinnaðs 
hægriflokks í Bretlandi og þegar 
Lia kemst að því að líkið í bílskott-
inu hafi verið af lettneskri vændis-
konu skipta þær með sér verkum til 
að veita morðingjanum og stjórn-
málamanninum makleg málagjöld.

Stúdíóið er ein af þessum glæpa-
sögum sem í raun snúast minnst um 
glæpi og mest um persónur rann-
sakandanna, en er þó afskaplega 

pólitískt rétthugsandi þar sem man-
sal á austur-evrópskum konum og 
sú hætta sem stafar af fylgisaukn-
ingu öfgasinnaðra þjóðernissinna 
er í brennidepli. Persóna Liu, sem 
allt stendur og fellur með, er afskap-
lega vel dregin og lesandanum 
finnst hann þekkja þessa konu út 
og inn að lestri loknum. Mari er öllu 
óræðari persóna; þessi kona sem 
ekki veit aura sinna tal og er í her-
ferð gegn spillingu og illum öflum 
virkar engan veginn sannfærandi. 
Samskipti þeirra Liu eru frábær-
lega skrifuð og að sumu leyti má 
segja að bókin sé óður til finnskra 
kvenna sem láta ekkert stöðva sig á 
leið sinni að því markmiði sem þær 
hafa valið. Aðrar persónur eru hálf-
gerðar skuggamyndir, enda sjáum 
við þær einungis með augum Liu, 
sem ekki getur talist hafa mikinn 
áhuga á að kynnast öðru fólki ofan 
í kjölinn.

Sagan er ekki beint spennandi í 
hefðbundinni merkingu en svo vel 
skrifuð og áhugaverð að hún held-
ur lesandanum við efnið og honum 
leiðist aldrei. Sjónarhornið færist 
milli rannsókna á málunum tveim 
og vandlega er passað upp á að les-
andinn sé nú ekkert of vel haldinn 
af upplýsingum á einu bretti.

Þýðing Sigurðar Karlssonar er 
til fyrirmyndar eins og við mátti 
búast, ekki ein klúðursleg setning á 
440 síðum, sem er afrek sem margir 
af fremstu rithöfundum þjóðarinnar 
ættu í basli með að jafna.
 Friðrika Benónýsdóttir

NIÐURSTAÐA: Vel skrifuð og öðruvísi 
glæpasaga sem tekur á viðkvæmum 
málum sem verið hafa í brennidepli 
undanfarin ár.

Fræknar og finnskar

Hinn 32 ára gamli Svíi Fre-
drik Backman sló rækilega í 
gegn í heimalandi sínu síðastlið-
ið haust með sinni fyrstu skáld-
sögu, Maður sem heitir Ove; bráð-
fyndinni en um leið harmrænni 
sögu um þvergirðinginn Ove, 59 
ára gamlan ekkil sem hefur allt á 
hornum sér en þarf að fóta sig upp 
á nýtt í lífinu eftir fráfall eigin-
konu sinnar og atvinnumissi. 

Rétturinn á bókinni hefur verið 
seldur til fjölda landa. Bókin kom 
út í íslenskri þýðingu hjá Veröld 
á dögunum og til stendur að gera 
kvikmynd eftir henni innan tíðar. 
Backman hefur starfað sem lausa-
penni og er gríðarvinsæll blogg-
ari í Svíþjóð en um 50.000 manns 
fylgjast reglulega með heimasíðu 
hans.

Í biðröð í Apple-verslun
Backman segir það hafa blundað í 
sér lengi að skrifa skáldsögu.  

„Ég leit hins vegar ekki á það 
sem raunhæfan möguleika, ég hélt 

ekki að fólk hefði nógu mikinn 
áhuga á því sem ég skrifa til að 
ég gæti lifað af því. Mér finnst 
það enn mjög ótrúlegt.“  

Hann segist þó ekki geta sagt 
til um hvenær bókin kom til hans, 
eins og margir höfundar.

„Þetta byrjaði bara á skemmti-
legum karakter sem óx á blogg-
inu mínu og Jonasar Cramby, sem 
bloggar á sömu síðu og ég, Cafe.
se. Við kölluðum þennan karakter 
„Ove“ og hann var svona góðlát-
leg alhæfing um hinn dæmigerða 
sænska, miðaldra karl; mann-
gerð sem amast við öllu og öllum 
á grundvelli prinsippa. Konan mín 
segir að ég sé smám saman að 
breytast í þennan karl en Ove er 
samsuða úr mörgum körlum, þar 
á meðal mér, og líka konum. Ég 
vona að það sé eitthvað algilt við 
hann, eitthvað sem er auðvelt að 
skilja og samsama sig með burt-
séð frá því hver maður er eða 
hvar maður býr.“ 

Hugmyndin að því að skrifa 

heila bók um Ove kviknaði hins 
vegar í biðröð í Apple-verslun. 

„Ég stóð fyrir aftan mann sem 
var alveg brjálaður út í starfs-
fólkið því það gat ekki útskýrt 
fyrir honum hvað iPad væri. Ég 
sá gremjuna safnast upp þegar 
starfsfólkið reyndi að skýra að 
þetta væri tölva en samt ekki 
og þegar hann komst að því að 
það fylgdi ekki lyklaborð sprakk 
hann.  

Ég hugsaði með mér að þetta 
gæti orðið fjandi fín byrjun á bók. 
Ég spurði Jonas hvort ég mætti 
nota þennan karakter sem við 
höfðum verið að leika okkur með, 
sem hann samþykkti góðfúslega. 
Ég byrjaði að skrifa og nú erum 
við hér.“ 

Ove á oft kollgátuna 
Ove er ekki geðugur maður, upp-
fullur beiskju og óþoli gagnvart 
þeim sem ekki sjá heiminn frá 
hans bæjardyrum eða hafa ekki 
unnið sér meira til saka en að 

Önuga karluglan 
sem sló í gegn
Svíinn Fredrik Backman hefur slegið í gegn með bókinni Maður að nafni Ove. 
Hann segir vinsældirnar hafa komið sér á óvart og ekki síður útgefandanum. 

FREDRIK BACKMAN  Útgefandinn tímdi ekki að borga undir hann á Bókamessuna í Gautaborg því hann hélt að enginn hefði 
áhuga. Backman fór því sjálfur, áritaði 500 bækur og seldi réttinn á bókinni til tíu landa.  MYND/KALLE ASSBRING

Björg Magnúsdóttir hittir beint í 
mark með yndislega fyndinni sögu

Björg Magnúsdótttiiirr hhiittir beint íB M ús

2. 
PRENTUN 
VÆNTANLEG

FULLKOMIN 
SKVÍSUBÓK Í FRÍIÐ!
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kunna ekki að bakka með kerru. 
Backman segist þó ekki hafa haft 
áhyggjur af því að Ove væri of 
fráhrindandi.   

„Mér finnst hann ekki svo 
óþolandi. Jú, Ove stendur á sínu, 
er jafnvel þrjóskur og andstyggi-
legur, en hann vill vel og oft hefur 
hann jafnvel á réttu að standa, 
eða það finnst mér að minnsta 
kosti, og þess vegna finnst mér 
Ove umfram allt hrikalega 
skemmtilegur. Ég skil hins vegar 
vel að margir lesendur líti á hann 
sem algjöran skíthæl en það þýðir 
þá að ég er oft líka algjör skít-
hæll.“    

Það hangir margt á spýtunni í 
Manni sem heitir Ove; að eldast, 
ástvinamissir, kynslóðabilið, að 
vera utanveltu í samfélaginu og 
þar fram eftir götunum. Barátta 
Ove við „kerfið“ er líka veiga-
mikill þáttur í frásögninni. Back-
man segir bókina þó ekki endilega 
endur spegla sýn hans á hvern-
ig það er að eldast í Svíþjóð eða 
fela í sér meðvitaða gagnrýni, til 
dæmis á hið rómaða sænska vel-
ferðarkerfi.  

„Ég hef aldrei lagt upp með það 
að skrifa samfélagslega gagnrýni. 
Ég er satt best að segja ekki nógu 
klár til þess. Ég er bara náungi 
sem vill segja sögur eins vel og 
skemmtilega og ég get. Ef fólk vill 
kryfja bókina eitthvað frekar er 
því auð vitað frjálst að gera það en 
sjálfur hugsa ég aldrei um söguna 
sem eitthvað annað og meira en 
sögu.“  

Frásögnin einkennist af hárfínu 
jafnvægi milli kaldhæðni og ein-
lægni. Backman segist ekki hafa 
lagt sérstaka áherslu á það. 

„Ég kann einfaldlega að meta 
kaldhæðni, það er minn húmor, 
en á hinn bóginn er ég líka frekar 
tilfinninganæmur maður. Mér 
finnst húmor fyndnastur þegar í 
honum er einhver undirliggjandi 
tregi og öfugt.“  

Vinsældirnar komu á óvart 
Backman segir vinsældir bókar-
innar hafa komið sér rækilega 
á óvart og ekki síður útgefanda 
hans.

„Þegar bókin kom út í septem-
ber í fyrra spurði ég útgáfu-
stjórann hvort ég ætti að fara og 
árita á Bókamessunni í Gauta-
borg. Hann hló bara að mér og 
sagði: „Nei nei, þú yrðir bara von-
svikinn því enginn myndi mæta.“ 
Ég borgaði því undir mig sjálfur 
og bjó mig undir að fimm manns 
létu sjá sig. Þeir urðu um 500 og 
daginn eftir seldi umboðsmaður-
inn minn réttinn að bókinni til tíu 
landa. Það var fyrst þá sem ég 
sagði við konuna mína: „Fjandinn, 
þetta gæti orðið eitthvað.“ 

Það er ekki á vísan að róa í 
bókabransanum og Backman 
segir að þrátt fyrir vinsældir Ove 
sé ekki öruggt að hann geti endur-
tekið leikinn. 

„Ove virðist hafa hreyft við ein-
hverju djúpstæðu í fjölda fólks. 
Margir virðast kannast við hann 
úr eigin umhverfi; eigin manni, 
föður, nágranna eða hvaðan sem 
er, og þykir þess vegna kannski 
meira til hennar koma en hæfi-
leikar mínir segja endilega til um. 

Ég held að það sé ekki hægt að 
spá því með vissu hvort bók eigi 
eftir að slá í gegn. Mér á ábyggi-
lega ekki eftir að takast það með 
hverri bók sem ég skrifa. Ef ég 
skrifa einhvern tímann aðra bók 
sem verður jafnvinsæl yrði það 
frábært. Ef ekki er ég sáttur við 
að hafa gert það að minnsta kosti 
einu sinni.“ 

Backman hefur þegar lokið 
við næstu skáldsögu sína, Min 
mormor hälsar och säger förlåt 
(Amma biður að heilsa og biðst 
fyrirgefningar), sem kemur út í 
Svíþjóð í haust. 

„Hún fjallar um sjö ára gamla 
stúlku, sem á ýmislegt sameigin-
legt með Ove; hún er skapill og 
finnst fólk vera fífl. Hún á hins 
vegar ömmu af því tagi sem fólk 
kallar „sérstakt“; ein af þessum 
ömmum sem reykir innandyra 
á spítölum, fer nakin út á svalir 
og skýtur á Votta Jehóva með 
málningar byssu. Þetta er öðru-
vísi bók en Maður sem heitir Ove 
en ég vona að hún rati til sinna.“

Þetta er elsta tónlistarhátíðin á 
Íslandi á sumrin og elsta hátíð á 
Norðurlöndum sem einbeitir sér 
að barrokk og annarri gamalli 
tónlist,“ segir Sigurður Halldórs-
son, listrænn stjórnandi Sumar-
tónleika í Skálholtskirkju. „Þannig 
að þetta er orðin mjög „establíser-
uð“ hátíð.“

Hátíðin hefur verið haldin á 
hverju ári frá 1975 og er þetta því 
39. sumarið sem Skálholtskirkja 
ómar af söng og hljóðfæraleik 
í sex vikur. Fyrstu tónleikarnir 
verða á laugardaginn klukkan 

15 og þar flytur norski kammer-
kórinn Christians Consort trúar-
leg norsk þjóðlög ásamt verkum 
eftir Tallis, Gounod og Bruck-
ner undir stjórn Martin Pearson. 
Einnig verður flutt nýtt verk eftir 
Úlfar Inga Haraldsson fyrir brass 
og orgel. Á seinni tónleikunum 
sem hefjast klukkan 17 verða líka 
flutt verk eftir Úlfar ásamt verk-
um eftir Tryggva M. Baldvins-
son og norska tónskáldið Bjarne 
Sløgedal. Þar koma fram ungir 
málmblásturs leikarar ásamt Mart-
in Pearson orgelleikara.

„Það kemur óvenjumikið af gest-
um frá útlöndum í ár,“ segir Sig-
urður. „Kórinn Christians Consort 
kemur frá Noregi og svo kemur 
annar kór, Bristol Bach Choir, frá 
Bretlandi, auk fjölda hljóðfæra-
leikara. Einnig er óvenjumikið 
af nýrri og nýlegri tónlist í ár og 
ber þar fyrst að nefna að Hljóm-
eyki mun flytja nýtt tónverk eftir 
Hreiðar Inga Þorsteinsson, sem er 
staðartónskáld sumarsins.“

Dagskrá hátíðarinnar í heild 
má nálgast inn á heimasíðunni 
sumartonleikar.is.    - fsb 

Elsta sumartónlistar hátíð á Íslandi
Tónlistarhátíðin Sumartónleikar í Skálholtskirkju hefst á laugardaginn og stendur næstu sex vikur.

LISTRÆNN STJÓRNANDI  Sigurður 
Halldórsson stjórnar nú sumartónleikum 
í Skálholtskirkju í níunda sinn.
 MYND ÚR EINKASAFNI
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Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 

með auglýst tillaga S kipulags- og byggingardeildar 

Kópavogs að breyttu deiliskipulagi Kópavogsbakka 2 

og 4.  Vegna 2,5 til 3,0 m hæðarmunar á götu og landi 

sunnan við Kópavogsbakka 2 og 4 völdu lóðarhafar 

að reisa húsin á háum sökklum í stað þess að vera 

með jarðvegspúða undir þeim eins og gert var á 

húsunum í Kópavogsbakka 6, 8 og 10. Heimiluð hefur 

verið nýting á hluta sökkulsrýmis í húsinu nr. 4 en 

ekki í nr. 2. Umrædd breyting felur í sér heimild til 

lóðarhafa Kópavogsbakka 2 og 4 að nýta umrædd 

sökkulrými undir einbýlishúsunum fyrir geymslur og 

íveruherbergi. Samanlagt flatarmál húsanna eykst 

og þ.m. lóðarnýting. Tillagan er sett fram á uppdætti í 

mkv. 1:2000 ásamt skýringarmyndum og greinargerð 

dags. 14. maí 2013. Nánar um tillöguna vísast til 

kynningargagna.

Tillagan verður til sýnis á Skipulags- og byggingardeildinby nggingardeil

Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00160 6ti

mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 

15:00, frá og með 28. júní 2013. Einnig má sjá tillöguna

á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is.

Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist

skriflega Umhverfissviði, Skipulags- og byggingardeild

eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 12. ágúst 2013.

Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests,

teljast samþykkir tillögunni.

Skipulagsstjóri Kópavogs

Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagi í Kópavogi

kopavogur.is

Kópavogstún. Kópavogsbakki 2 og 4

Framkvæmdastjóri óskast.
 
Spennandi starf fyrir metnaðarfullan einstakling.
Sláturfélag Austurlands, sem rekur kjötvinnslu og  
matvöruverslun á Egilsstöðum, óskar eftir að ráða  
framkvæmdastjóra. 

Helstu starfssvið:
1. Starfsmannastjórnun.
2. Fjármálastjórn.
3. Samskipti við birgja og viðskiptavini.
4. Fagleg yfirumsjón með vinnslu og verslun 

Hæfniskröfur.
1. Fagmenntun á sviði kjötvinnslu og meðferð matvæla.
2. Reynsla af stjórnunarstörfum.
3. Snyrtimennska, skipulagshæfileikar og reglusemi ásamt  

 góðum hæfileikum til mannlegra samskipta 
 
Um er að ræða ábyrgðarstarf, sem krefst fórnfýsi og  
umhyggju og felur í sér að halda áfram því mikla  
uppbyggingarstarfi, sem unnið hefur verið á vegum 
félagsins undanfarin ár.  
Umsóknarfrestur er til og með 5. júlí næstkomandi

 
Nánari upplýsingar gefa Gestur J. Hallgrímsson s. 895 8929 
og Sigurjón Bjarnason í s. 471 1171.

STJÓRNARMENN Í 
KÍM OG RÁÐHERRA 
 Ólöf K. Sigurðardóttir, 
Ragnar Kjartansson, 
Illugi Gunnarsson og 
Þóroddur Bjarnason.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR 

Nýtt og opnara ferli verður tekið upp við val 
á framlagi Íslands á Feneyjatvíæringinn í 
myndlist. Þetta kom fram á blaðamannafundi 
sem Kynningarmiðstöð íslenskrar mynd listar 
efndi til í gær að viðstöddum Illuga Gunnars-
syni, mennta- og menningarmálaráðherra. 

Nýjungin felst í því að héðan í frá verður 
kallað eftir tillögum og stefnt er að því að velja 
úr innsendum tillögum þann listamann, eða þá 
listamenn, sem verða fulltrúar í þjóðar skála 
Íslands 2015. Með þessu fyrirkomulagi er 
horfið frá því lokaða ferli sem hingað til hefur 
verið viðhaft, en frá árinu 2007 hefur fagráð 
KÍM alfarið séð um val á fulltrúa þjóðarinnar.  

„Við vildum teygja okkur út til myndlistar-
samfélagsins og gefa öllum fagaðilum innan 
þess kost á að senda inn tillögur um fulltrúa 
á þennan umfangsmesta listviðburð í heimi,“ 
segir Þóroddur Bjarnason, formaður stjórnar 
KÍM. „Það má kannski segja að við séum að 

ræsta út „reykfylltu bakherbergin“, eins og 
gárungarnir segja. Lokað ferli skapar tor-
tryggni, það er tilhneiging til að líta á það sem 
elítisma. Mér finnst þetta nútímaleg og lýð-
ræðisleg leið og í anda dagsins í dag.“  

Hið nýja fyrirkomulag leysir fagráðið 
ekki af hólmi og KÍM verður eftir sem áður 
ábyrgðar aðili skálans og annast alla umgjörð 
hans. „Þetta tryggir hins vegar að fleiri 
sjónar mið komast að og fleiri listamenn til 
álita.“

Spurður hvort þessi breyting sé vísir að enn 
opnara ferli í framtíðinni segir Þóroddur það 
vel koma til greina.

„Mér finnst heillandi hugmynd að leika 
sér að því hvernig á að velja fulltrúa á 
svona atburð sem er kostaður að stórum 
hluta fyrir skattfé, Með þessari nýjung 
erum við líka að varpa fram þeirri spurn-
ingu hvernig fólk vill hafa þetta, ekki bara 

hvaða listamenn eiga að fara utan heldur 
hreinlega hvers konar list við viljum senda 
á þennan viðburð og kynna í okkar nafni.“
 bergsteinn@frettabladid.is

Viljum teygja okkur út til 
myndlistarsamfélagsins 
Nýtt opnara ferli við val á fulltrúa Íslands á Feneyjatvíæringinn var kynnt í gær. Aðilar innan lista-
samfélagsins geta sent inn tillögur sem fagráð KÍM vinnur úr.

Óskað eftir tillögum
Kynningarmiðstöð Íslenskrar myndlistar óskar 
eftir tillögum að fulltrúa / fulltrúum Íslands á 
Feneyjartvíæringi. Eftirfarandi eru sérstaklega 
hvattir til að senda inn vel útfærðar tillögur: 
listamenn, sýningarstjórar, listfræðingar, söfn 
og sýningarstaðir. Nánari upplýsingar um þær 
kröfur sem tillögurnar þurfa að uppfylla má 
finna á heimasíðu KÍM - icelandicartcenter.is. 
Skilafrestur er til 1. september. Fagráðið vinnur 
síðan úr þeim tillögum sem berast og er stefnt 
að því að ljúka ferlinu fyrir lok september.

Sýning á verkum Eiríks Smith 
undir yfirskriftinni Tilvist verð-
ur opnuð í Hafnarborg á laugar-
dag. Á sýningunni eru verk 
Eiríks frá árunum 1968 til 1982 
og vísar titillinn til tilvistarlegra 
spurninga sem leituðu á lista-
manninn á þessum tíma. 

Á þessu tímabili tók Eiríkur að 
færa sig frá abstraktmálverki og 
yfir í hlutbundin raunsæisverk, 
en sú þróun varð til þess að hann 
náði mikilli almannahylli, verk 
hans tóku að seljast geysivel og 
mætti segja að verkin sem hann 
málaði á þessu tímabili væru þau 
sem hann er hvað þekktastur 
fyrir. 

Sýningin er fjórða í röð sýn-
inga sem Hafnarborg heldur og 
kynna ólík tímabil á löngum ferli 
Eiríks. Sýningarstjórar eru Ólöf 
K. Sigurðardóttir, forstöðu maður 
Hafnarborgar og Heiðar Kári 
Rannversson.

Tilvist Eiríks 
í Hafnarborg

EIRÍKUR SMITH  Færði sig úr abstrakt-
verkum yfir í hlutbundið raunsæi upp 
úr 1968  og naut í framhaldinu mikilla 
vinsælda. 

Save the Children á Íslandi
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Hljómsveitin Kaleo úr Mosfellsbæ 
frumsýnir nýtt tónlistarmynd-
band í kvöld við útgáfu sína af 
hinu sígilda íslenska dægurlagi 
Vor í Vaglaskógi. 

Útgáfan sem strákarnir hljóð-
rituðu fyrir stuttu er gerð með 
góðfúslegu leyfi höfunda og hefur 
á augabragði náð miklum vinsæld-
um.
Lagið, sem verður gefið út um 
helgina, er sem stendur í efsta 
sæti vinsældalista Rásar 2 og 
situr í níunda sæti á lista Bylgj-
unnar. Myndband af lifandi flutn-
ingi þeirra er komið með um 
þrjátíu þúsund spilanir á síðunni 
Youtube.

„Þetta lag var búið að vera lengi 
í miklu uppáhaldi hjá söngvaran-
um Jökli. Hann byrjaði að þróa 
þessa útgáfu fyrir nokkrum árum 
og svo byrjuðum við að spila hana 

fyrir ári,“ segir trommarinn 
Davíð Antonsson. „Við fengum 
góðar viðtökur og svo tókum við 
þetta lag „live“ á Rás 2 og það fékk 
enn þá betri viðtökur. Þannig að 
við ákváðum að henda í stúdíóút-
gáfu sem hefur ekki fengið síðri 
viðtökur.“

Auk Davíðs skipa Kaleo þeir 
Jökull Júlíusson, Daníel Ægir 
Kristjánsson og Rubin Pollock.  
Þeir eru allir 23 ára og eru að 
undirbúa sína fyrstu plötu sem er 
væntanleg á næstu mánuðum. „Við 

erum búnir að spila allir saman 
síðan við vorum í tíunda bekk. 
En Kaleo var stofnuð rétt fyrir 
Airwaves í fyrra þar sem við spil-
uðum nokkur „off-venue“-gigg. 
Hljómsveitin var formlega stofnuð 
þegar við fengum gítarleikarann 
Rubin Pollock til liðs við okkur,“ 
segir Davíð, en þeir félagar störf-
uðu áður undir nafninu Timbur-
menn og spiluðu eingöngu lög eftir 
aðra. „Við fengum ógeð af því og 
vildum einbeita okkur að okkar 
eigin tónlist.“ freyr@frettabladid.is

Frumsýna myndband 
við Vor í Vaglaskógi
Hljómsveitin Kaleo frumsýnir myndband við lagið Vor í Vaglaskógi í kvöld.

GEFA ÚT 
MYNDBAND 
 Hljómsveitin 
Kaleo frumsýnir 
myndband við 
Vor í Vaglaskógi 
í kvöld.         

Frumsýningarpartí vegna myndbandsins verður haldið á Gamla 
Gauknum í kvöld. Partíið byrjar klukkan 21 og verður gestum boðið 
uppá veigar frá Grolsch. Myndbandið verður svo gert opinbert á netinu 
á hádegi á morgun.

Frumsýningarpartí í kvöld

Í tilefni þess að útvarpsstöðin Xið-977 fagnar tuttugu ára afmæli í 
ár og Bar 11 heldur upp á tíu ára afmæli var ákveðið að slá saman í 
afmælisfögnuð í kvöld. 

„Við erum að fara að byrja afmælisveisluna okkar núna. Hún verður 
haldin áfram með látum út allt þetta ár, þessa sex mánuði sem eftir 

eru. Það stendur mikið til,“ segir Þorkell Máni Pétursson á X-inu. 
„Við viljum gefa þessu smá start núna. Svo munum við örugg-
lega halda góða afmælistónleika síðar og einnig kalla gamalt 
X-fólk aftur að tökkunum og fá gamlar X-stjörnur til að taka 
eitt og eitt lag.“

Öllum er boðið í afmælisveisluna á Bar 11 í kvöld. Hún 
stendur yfir frá klukkan 19 til 01 og verður stór bjór á krana 
seldur á aðeins 300 krónur. Þorkell Máni lofar góðri stemn-
ingu. „Þetta er partí fyrir almenning í landinu, X-ið heldur 

aldrei einhver VIP-partí.“ 
 - fb

Öllum boðið í afmæli
X-ið og  Bar 11 halda upp á stórafmæli sín í kvöld.

  ÞORKELL MÁNI Lofar góðri stemningu í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

➜ Útvarpsstöðin X-ið 977 hefur verið í loftinu í 
tuttugu ár. Áfanganum verður fagnað með tón-

leikum um helgina og verða veislur svo haldnar út 
allt þetta ár. 

28. JÚNÍ 2013
Hátíðir
15.00 Humarhátíð á Höfn hefst í 
dag. Dagskrá hátíðarinnar má finna á 
humar.is.

Tónlist
19.00 Útvarpsstöðin X977 og Bar 11 
slá saman í afmælisveislu í tilefni af 
20 ára afmæli stöðvarinnar og og 10 
ára afmæli barsins. Gleðin stendur til 
klukkan 01.00.
22.00 Robert the Roommate og Skúli 
Mennski halda á tónleika á Græna hatt-
inum á Akureyri. Miðaverð kr. 1500.
22.00 Skuggamyndir frá Býsans leika 
fyrir gesti í Gamla bænum, Hótel Reyni-
hlíð. Sveitina skipa: Haukur Gröndal 
klarínett, Ásgeir Ásgeirsson bouzouki, 
Þorgrímur Jónsson og frá Tyrkland Cem 
Misirlioglu á slagverk. 
22.00 Hljómsveitirnar Bítladrengirnir 
blíðu, Spottarnir og Sviðin jörð leika og 
syngja á Café Rosenberg.
23.00 Brendan Brekkan skemmtir á Ob-
La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8.

Fyrirlestrar
09.00 Ráðstefna í Háskólanum í 
Reykjavík í minningu dr. Guðjóns 
Magnús sonar prófessors, um áhrifa-
þætti á heilsu og vellíðan - frá rann-
sóknum til aðgerða. Aðalfyrirlesari ráð-

stefnunnar er Sir Michael Marmot, sem 
leitt hefur með vinnu á vegum Alþjóða-
heilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) í 
greiningu á félagslegum áhrifaþáttum 
heilbrigðis og áhrifum ójöfnuðar á 
heilsu. Hinn erlendi fyrirlesarinn á ráð-
stefnunni er prófessor Felicia Huppert, 
forstjóri The Wellbeing Institute við 
Cambridgeháskóla og meðlimur í ráð-
gjafahópi David Cameron, forsætis-
ráðherra Breta, um mælingar á vellíðan 
fyrir stefnumótun. Einnig verða kynntar 
nýjustu niðurstöður úr könnuninni 
„Heilsa og líðan Íslendinga“ þar sem 
farið verður yfir þróun heilsu og líðan 
Íslendinga frá 2007-2012. Ráðstefnan 
stendur til kl. 17.
12.10 David W. Lewis ljósmyndari held-
ur fyrirlestur um Bromoil ljósmynda-
tækni í Ljósmyndasafni Reykjavíkur, en 
um þessar mundir stendur yfir sýning 
á myndum Lewis á safninu. Bromoil 
ljósmyndunaraðferðin er ein af elstu 
ljósmyndunaraðferðunum og líklega sú 
sjaldgæfasta. Aðgangur ókeypis og allt 
áhugafólk um ljósmyndun er hvatt til 
að mæta. 

Myndlist
15.00 Silvia Björg opnar listasýningu 
hjá Kirsuberjatrénu, Vesturgötu 4, 101 
Reykjavik. Þar verða spænskir tapas-
réttir og sangría á boðstólum.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is

FÖSTUDAGURHVAÐ? 
HVENÆR? 

HVAR?

HÁTÍÐAHÖLD  Humarhátíðin á Höfn í Hornafirði er tuttugu ára í ár. Í tilefni þess 
verður dagskrá hátíðarinnar stútfull af áhugaverðum viðburðum og verða ýmsar 
uppákomur og íþróttamót víða um bæinn.  MYND/GALDUR OG SIGURÐUR MÁR

Bættu við 
       frönskum 

     399.-
Bættu við 

       frönskum 
     399.-
ættu við Bæ við

mBættu við B tBættu við Bættu við BæBæ tu viðtu við
frönskumf k mfrönskumfrönskumff skumkum

OS

TBORGARI             +COKE



LYGINNI LÍKAST!
LÉTTASTA FERÐATASKA Í HEIMI 

NÚNA Í FLEIRI LITUM!

Töskurnar frá IT Luggage Ltd. eru léttustu ferðatöskur í heimi! 
Sem dæmi vegur stór taska sem er 81 cm á hæð aðeins 2,28 kg. 

Ferðataska 4 hjóla, 58 cm vínrauð. kr. 19.999,-       Ferðataska 4 hjóla 81 cm vínrauð. kr. 29.999,-
Ferðataska 4 hjóla, 71 cm vínrauð. kr. 26.999,- 

  5%
AFSLÁTTUR T IL
VILDARKLÚBBS

ÚRVAL GETUR VERIÐ MISJAFNT Á MILLI VERSLANA.

 1,98 kg.  2,28 kg. 1,6 kg. 

Einnig fáanleg í  
bláum lit.

Penninn og Eymundsson um land allt.
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BAKÞANKAR 
Magnúsar
Þorláks 
Lúðvíkssonar

Leikkonan Courteney Cox er 
komin með nýjan kærasta. Sam-
kvæmt vinum Cox er hún komin 
á fast með mótleikara sínum úr 
sjónvarpsþáttunum Cougar Town.

Cox og Brian Van Holt, sem 
leikur fyrrverandi eiginmann 
hennar í þáttunum, hafa verið 
saman í um sex mánuði. Cox skildi 
við leikarann David Arquette árið 
2010 og sakaði Arquette fyrrver-
andi eiginkonu sína um að hafa átt 
í „tilfinningalegu ástarsambandi“ 
með Van Holt á meðan á hjóna-
bandi þeirra stóð.

Cox ástfangin

ÁSTFANGIN  Courteney Cox við tökur 
á Cougar Town ásamt Brian Van Holt. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Ted Allen, stjórnandi matreiðslu-
þáttanna Chopped, tilkynnti 
í dag að hann og kær-
asti hans, Barry Rice, 
hafi ákveðið að trúlofa 
sig. Þetta gerðu þeir 
skömmu eftir að hæsti-
réttur Bandaríkjanna 
tók á miðvikudag ákvörð-
un um að nema úr gildi lög 
frá 1996 er fela í sér mis-
munum gagnvart 
samkynhneigð-
um pörum sem 
gengið hafa í 
hjónaband.

„ É g  e r 
stoltur af því 
að geta til-
kynnt á þess-
u m sög u -
lega degi 
að ég og 
sambýlis-
maður minn 
til tuttugu 
ára , Barry 
R ice ,  er u m 
trúlofaðir,“ ritaði 
Allen á Twitter. 

A l l e n  e r 
menntaður blaða-
maður og hefur 
meðal annars 
unnið við gerð 

sjónvarpsþáttanna Queer 
Eye for the Straight Guy, 
Iron Chef America og Chop-

ped, sem er sérlega vin-
sæll matreiðslu-

þáttur sem er 
sýndur á sjón-
varpsstöðinni 
Food Network.

Sjónvarpsmaður 
trúlofar sig
Ted Allen úr Chopped tilkynnti um trúlofun sína.

TRÚLOFAÐUR  Ted 
Allen ákvað að trú-
lofast sambýlismanni 
sínum eftir að lög um 
hjónabönd samkyn-
hneigðra voru felld úr 
gildi á miðvikudag. 

 NORDICPHOTOS/GETTY

Leikkonan Emma Watson, 
sem þekktust er fyrir að leika  
Hermione í Harry Potter, sagði í 
nýlegu viðtali að hún ætti aðeins 
átta pör af skóm. 

Watson leikur eitt aðalhlutverkið 
í nýrri mynd sem kallast The Bling 
Ring. Myndin er byggð á sann-
sögulegum atburðum og segir frá 
hópi ungra þjófa sem brutust inn 
á heimili nokkurra Hollywood-
stjarna. Gengið braust meðal 
annars inn til Paris Hilton sem gaf 
kvikmyndargerðarmönnum leyfi 
til þess að mynda á heimili sínu. 

Watson sagði í viðtalinu að það 
hefði verið súrrealísk upplifun 
að labba inn í stútfullt fataher-
bergi hótelerfingjans og sagði það 
ákveðna tegund af ofneyslu. 

Á aðeins átta 
pör af skóm

EMMA WATSON  Gagnrýnir Paris Hilton 
fyrir að eiga allt of mikið  fötum.

Leikarinn Ryan Reynolds kveðst 
ekki fara út úr húsi án þess að 
eiginkona hans, leikkonan Blake 
Lively, leggi blessun sína á 
klæðnað hans. Þetta sagði Ryan 
í viðtali við Extra. 

„Ég mundi aldrei fara út um 
dyrnar án þess að fá hennar 
samþykki,“ sagði leikarinn er 
hann var staddur á Spáni við 
frumsýningu kvikmyndarinnar 
Turbo. 

Parið kynntist við tökur á 
kvikmyndinni Green Lantern 
árið 2011 og gifti sig þann 9. 
september í fyrra. Þeim er mjög 
annt um einkalíf sitt og eru 
sjaldan mynduð saman á rauða 
dreglinum. 

Lively samþykkir 
klæðnað Reynolds
Ryan Reynolds segir eiginkonu sína velja fötin á sig.

FÆR SAMÞYKKI  Ryan Reynolds klæðir 
sig ekki án samþykkis eiginkonu sinnar, 
Blake Lively.  NORDICPHOTOS/GETTY

➜ Ted Allen er meðal ann-
ars þekktur úr sjónvarps-
þáttunum Queer Eye for 

the Straight Guy.

Það lá frekar beint við að hefja störf á 
dagblaði upp úr tvítugu enda hef ég 

verið fréttafíkill frá því að ég man eftir 
mér. Á barnsaldri þegar vinir mínir vildu 
verða atvinnumenn í fótbolta eða rokk-
stjörnur vildi ég verða eins og gömlu kall-
arnir í 60 mínútum. Ókei, ég vildi verða 
atvinnumaður og rokkstjarna en ég vildi 
líka verða eins og Steve Kroft, ólíkt hinum. 
„Those stories and Andy Rooney tonight on 
60 Minutes.“

FYRIR tilkomu internetsins reikna ég 
með því að fréttafíkn hafi verið nokkuð 
viðráðan legur sjúkdómur. Jújú, menn gátu 
horft og hlustað á alla fréttatíma, verið 
áskrifendur að rosalega mörgum blöðum og 
tímaritum og, hver veit, jafnvel hringt stöku 

sinnum á ritstjórnir til að spyrja: „Er eitt-
hvað í gangi?“ Tímafrekt en ekki of 
tímafrekt. Í nútímanum eru engin efri 
mörk á því hve margra frétta þú getur 
neytt. Fréttafíkilinn er því fastur í 
kviksyndi fíknar sinnar og á engrar 

undankomu auðið. Á hverju augnabliki 
er þessi blanda af eðlislægri forvitni og 
óttanum að vera að missa af einhverju 
(uppskrift fréttafíknar) eins og sverð 
Damóklesar hangandi yfir honum. Þetta 
er algjörlega óþolandi ástand. Hvernig er 

hægt að koma nokkru í verk með allan fróð-
leik heimsins að kalla á þig?

Í nútímanum les fréttafíkill öll blöð og 
tímarit og hlustar á alla fréttatíma. Þá 
fyrst byrjar ruglið. Fréttafíkillinn skoðar 
allar fréttasíður og blogg áður en hann fer 
á Twitter og fær upplýsingar frá hundruð 
milljóna manna um allan heim, beint í æð. 
Venjulegt fólk er komið með rödd og getur 
miðlað upplýsingum og fréttum beint í stað 
þess að fara í gegnum fjölmiðla. Hljómar 
vel, ekki satt? Vandinn er bara sá að netið 
kallar stundum fram það versta í fólki og 
þess vegna fyllist Twitter af óstað festum 
fréttum sem ekki er flugufótur fyrir. 
Ýktasta dæmið eru fréttir um félagaskipti 
knattspyrnumanna, sem eru endalausar 
og álíka pottþéttar og lottótölur sem blind-
fullur bavíani að kasta pílum á spjald gefur 
þér. Þannig að fréttafíkillinn ver ekki bara 
allt of miklum tíma í fíknina heldur æsist 
hann upp oft á dag vegna frétta sem reynast 
síðan vera rugl.

HVER er lausnin? Jú, væntanlega ætti 
fíkill inn að banna sjálfum sér að verja 
meiri tíma en til dæmis klukkutíma á 
dag í fréttalestur og halda sig við traustu 
miðlana. Skyldi fíklinum takast það?

Bavíanar kasta pílum á spjald

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI
KEFLAVÍK

AKUREYRI

EMPIRE

H.S.S. - MBL

WHITE HOUSE DOWN 5 - 8 - 10
THE PURGE 8 - 10.40
THE ICEMAN 8 - 10.20
THE INTERNSHIP 5
EPIC 2D 5

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

EIN NÓTT Á ÁRI
                                  ALLIR GLÆPIR ERU LÖGLEGIR

5%

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐIN 
GILDA EKKI Í BORGARBÍÓ

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

BYGGT Á 
SANNSÖ GULEGUM 

ATBURÐUM

WHITE HOUSE DOWN        KL. 5.10 - 8 - 10.50 14  
WHITE HOUSE DOWN LÚXUS KL. 5.10 - 8 - 10.50 16  
THE PURGE                           KL. 6 - 8 - 10 16 
THE INTERNSHIP       KL. 5.25 - 8 - 10.35 7
AFTER EARTH              KL. 8  12 
FAST & THE FURIOUS 6          KL. 10.15 12
EPIC 2D ÍSL.TAL                       KL. 3.30 - 5.45 L
EPIC 3D ÍSL.TAL                       KL. 3.30 L

WHITE HOUSE DOWN       KL. 6 - 9 14 
THE PURGE                       KL. 6 - 8 - 10 16 
THE ICEMAN                     KL. 10.15 16 
THE INTERNSHIP              KL. 9 7
AFTER EARTH                    KL. 8  12
EPIC 3D ÍSL.TAL                KL. 5.45 L
THE GREAT GATSBY          KL. 6   12 

WHITE HOUSE DOWN         KL. 8 - 10  14 
THE PURGE                          KL. 8 - 10.30   16  
THE ICEMAN  KL. 5.40  16 /  THE INTERNSHIP  KL. 5.40  7  

DAGSKRÁIN ER Á WWW.BIOPARADIS.IS OG MIDI.IS
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1. DEILDIN 2013 
ÚRSLIT
GRINDAVÍK - SELFOSS 1-3
 0-1 Ingólfur Þórarinsson (36.), 0-2 Sindri Snær 
Magnússon (72.), 1-2 Stefán Þór Pálsson (80.), 1-3 
Sindri Snær Magnússon (90.).

TINDASTÓLL - KA 2-2
 1-0 Steven Beattie, víti (31.), 1-1 Edvard Börkur 
Óttharsson, víti (35.), 1-2 Atli Sveinn Þórarinsson 
(39.), 2-2 Steven Beattie (45.).

Rautt spjald: Ivan Dragicevic, KA (44.).

LEIKNIR - HAUKAR 0-0
ÞRÓTTUR - FJÖLNIR 0-0

STAÐAN
Grindavík  8  6  0  2    23-11  18
Haukar  8 4  3  1    13-9  15
BÍ/Bolungarv.  7  5  0  2    14-14  15
Víkingur R.  7  3  3  1    14-10  12
Leiknir  8  3  4  1    12-8  13
Selfoss  8  3  2  3    13-12  11 
Fjölnir  8  3  2  3    10-13  11
KA  8  2  2  4    9-14  8 
KF  7  1  4  2    10-9  7
Tindastóll  8  1  4  3    8-12  7
Þróttur  8  1  2  5    8-13  5
Völsungur  7  0  2  5    5-14  2

NÆSTU LEIKIR
VÖLSUNGUR - KF FÖS. KL. 19.15
BÍ/BOL. - VÍKINGUR R. LAU. KL. 14.00

FORMÚLA Ástralinn Mark Webber 
hefur nú tilkynnt að hann muni 
hverfa frá Formúlu 1 í lok þessa 
tímabils. Webber hefur unnið níu 

Formúlu 1 mót á ferlinum og á að 
baki frábæran feril. Undanfarin ár 
hefur hann ekið fyrir lið Red Bull 

ásamt þreföldum heimsmeistara, 
Sebastian Vettel. 

Samband liðsfélaganna hefur verið 
stirt síðan þeir rákust á í tyrkneska 
kappakstrinum árið 2010. 
Ökuþórinn mun ganga til liðs við 
bílaframleiðandann Porsche, sem 
ætlar sér stóra hluti í götubílaflokki.

Þessi 36 ára ökuþór mun efla 

ímynd Porsche í keppni götubíla og 
er það frábært fyrir íþróttina að fá 
slíkt nafn inn í greinina. 

„Það er mikill heiður að fá að 
keyra fyrir Porsche, sem hefur ávallt 
staðið fremst þegar kemur að tækni 
og frammistöðu,“ sagði Webber. 

„Það verður gaman að takast á við 
nýjar áskoranir eftir skemmtilegan 
tíma í Formúlu 1. Ég get varla beðið 
eftir að fá að keyra einn hraðskreið-
asta bíl í heimi.“ - sáp

Mark Webber hættir í Formúlu 1 eft ir tímabilið

HÆTTUR Webber færir sig yfir í 
götubílaflokk fyrir Porsche.

 NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Margrét Lára Viðars-
dóttir þorir ekki að hrósa sigri of 
snemma í langri baráttu sinni við 
meiðsli. En í dag er hún verkja-
laus í fyrsta sinn í langan tíma og 
endurhæfingin samkvæmt áætlun. 
Hún leyfir sér að vona að hún verði 
nálægt sínu besta formi þegar EM 
í Svíþjóð hefst eftir tæpar tvær 
vikur.

Meiðslasaga Margrétar Láru 
er orðin meira en fjögurra ára 
gömul. Þrátt fyrir það hefur hún 
haldið áfram að spila sem lands-
liðs- og atvinnumaður allan þenn-
an tíma og hefur gengið á ýmsu. 
Stundum virtist hún hafa unnið 
bug á meiðslunum en bakslagið 
var ávallt skammt undan. Síðast-
liðið haust þurfti hún svo að taka 
ákvörðun – að fara í stóra aðgerð 
til að freista þess að vinna endan-
lega bug á meininu. Áhættan var 
sú að hún ætti ekki afturkvæmt 
inn á völlinn ef aðgerðin gengi 
ekki samkvæmt óskum.

„Ég ákvað að fara í aðgerðina 
sem var framkvæmd í nóvember. 
Það var EM sem dreif mig áfram 
en ég vildi freista þess í eitt skipti 
fyrir öll að ná mér góðri fyrir 
þetta mót. EM verður stóra próf-
ið fyrir mig,“ segir hún í samtali 
við Fréttablaðið. „Hingað til hefur 
allt gengið vel en ég hef enn tvær 
vikur til að klúðra þessu,“ segir 
hún og hlær.

Spurð um líðan á hverri æfingu
Hún er vör um sig og viðurkenn-
ir að sagan hafi ekki verið á sínu 
bandi. „Ég hef áður náð mér 
þokkalegra góðri en svo hefur allt 
farið í sama farið. Ég þarf því að 
passa mig, þá sérstaklega að álag-
ið verði ekki of mikið. En það sem 
gefur mér von núna er að þessi 
stóra aðgerð hafi lagfært þann 
skaða sem hefur háð mér í þennan 
langa tíma,“ segir hún og bætir við 
að hún er undir mjög góðu eftirliti.

„Líklega er ég spurð 2-3 sinnum 
á hverri æfingu hvernig mér líði. 
Það er pínu þreytandi,“ segir hún 
í léttum dúr.

„Allt ferlið hefur vissulega 
reynt á þolinmæðina en síðustu 

3-4 vikur hafa gengið sérstaklega 
vel. Ég hef ekki misst úr æfingu, 
hvorki með félagsliði mínu eða 
landsliði, sem hefur ekki gerst í 
fjögur ár. Ég er vitanlega himin-
lifandi með það.“

Þetta var minn síðasti séns
Margrét Lára er með 30 cm skurð 
aftan á lærinu eftir aðgerðina en í 
stuttu máli var hún framkvæmd til 
að gefa vöðvum, vöðvafestingum 
og taugum meira rými. 

„Vöðvarnir voru of stórir, of 
spenntir og of stuttir. Ég var líka 
með taugaverki vegna þrýstings á 
taugarnar,“ lýsir hún en Margrét 
Lára veit ekki til þess að aðrir 
knattspyrnumenn hafi gengist 
undir slíka aðgerð.

„Ekki svo ég viti til. En þessi 
aðgerð var minn síðasti séns og 
mér fannst það þess virði að fara í 
hana eftir allan þennan tíma.“

Gæti skrifað bók um meiðslin
Margrét Lára var kjörin íþrótta-
maður ársins árið 2007 og hún ætl-
aði að nota árið 2008 til að sýna að 
það hafi ekki verið nein tilviljun.

„Ég var að drepast úr metnaði 
og áhuga. Þá byrjaði ég að finna 
fyrir óþægindum og það átti eftir 
að halda áfram,“ segir hún.

Snemma árs 2009 samdi hún við 
Linköping í Svíþjóð og þá hófst 
hennar langa meiðslasaga. „Ég 
ætlaði að styrkja mig svo mikið 
og æfa mig fyrir sænsku deildina. 
Síðan þá hefur þetta verið einn 
stór hrærigrautur af meiðslum. 
Það væri örugglega hægt að skrifa 
bók um þetta allt saman,“ segir 
hún.

En hvort hún nái að beita sér af 
fullum krafti á vellinum á ný verð-
ur að koma í ljós. Alltént er líðan 
hennar utan vallar mun betri eftir 
aðgerðina.

„Ég var alltaf með verki, til 
dæmis að nóttu til og á morgn-
ana. Það tekur sinn toll af andlegu 
heilsunni. Í dag er ég algjörlega 
verkjalaus og get ekki kvartað 
undan neinu. Í raun er ég alveg í 
skýjunum með þetta.“

 eirikur@frettabladid.is

EM verður stóra prófi ð mitt
Margrét Lára Viðarsdóttir, langmarkahæsti leikmaður íslenska landsliðsins frá upphafi , er á góðum batavegi 
eft ir stóra aðgerð í haust. „Ég gæti skrifað heila bók um meiðslasögu mína,“ segir hún við Fréttablaðið.

Ákvörðun Sigurðar Ragnars Eyjólfssonar landsliðsþjálfara að velja Eddu 
Garðarsdóttur ekki í EM-hóp Íslands hefur vakið athygli. Margrét Lára 
Viðarsdóttir segir að liðið sakni hennar en virði ákvörðun þjálfarans.

„Það er erfitt að missa hana úr liðinu, enda hefur hún verið stór hluti 
af okkar landsliðshópi í mörg ár. En það þýðir ekkert annað en að taka vel 
á móti nýjum leikmönnum,“ segir hún og bætir við að það ríki jákvætt 
andrúmsloft í herbúðum landsliðsins.

„Mér finnst mjög góð stemning í liðinu og við höfum átt frábærar 
æfingar síðan að lokahópurinn var valinn. Við ætlum að halda í jákvæðn-
ina og njóta þess að spila fótbolta. Það hefur reynst okkur mjög vel áður. 
Við bætum okkur lítið sem knattspyrnumenn á þeim skamma tíma sem 
er fram að móti en við getum nýtt hann til að ná upp góðri samstöðu og 
jákvæðu andrúmslofti. Við höfum einsett okkur það.“

Landsliðið hefur verið gagnrýnt fyrir misjafnt gengi sitt í aðdraganda 
mótsins. „Það er eðlileg gagnrýni en það má ekki gleyma því að við höfum 
spilað við lið sem öll eru hærra skrifuð en okkar. Við viljum þó ekki að 
okkur sé klappað á bakið fyrir hvað sem er.“

Gagnrýnin á rétt á sér

69 MÖRK Í 88 LANDSLEIKJUM  Árangur Margrétar Láru með íslenska landsliðinu er 
einstakur og hefur vakið athygli um allan heim. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Stöð 2 Sport 2 mun sem fyrr sýna alla leiki í 
ensku úrvalsdeildinni í beinni útsendingu á næsta 
tímabili. Sú breyting var gerð á sýningarréttinum að 
rétthafar í hverju landi mega aðeins sýna frá einum 
leik í beinni útsendingu síðdegis á laugardögum, í 
stað margra á hliðarrásum eins og verið hefur.

365 samdi hins vegar sérstaklega um að fá að sýna 
alla leikina áfram í beinni þar sem merki Stöðvar 2 
Sports 2 er ekki varpað um gervihnött. „Það er rétt, 
við höfum tryggt okkur sýningarréttinn af enska 
boltanum áfram. Ekki nóg með það því Sport 2 
verður eina sjónvarpsstöðin sem býður alla 380 
leikina í enska boltanum í beinni útsendingu. Sport 2 
mun því hafa þá sérstöðu gagnvart öðrum sjónvarps-
stöðvum í heiminum að vera með alla leikina í beinni,“ 
sagði Freyr Einarsson, sjónvarpsstjóri 365.  - esá

Allir 380 leikirnir í beinni

FÓTBOLTI Fastur punktur í tilveru 
ungra íslenskra knattspyrnu-
manna undanfarna áratugi hefur 
verið pollamótið í Vestmanna-
eyjum, en það hefur verið haldið 
árlega síðan 1984. Mótið er fyrir 
6. flokk drengja og heitir í dag 
Shell-mótið.

Hundruð ungra drengja frá alls 
104 félögum úr öllum landshlut-
um taka þátt í mótinu en þeim 
fylgja fjölmargir foreldrar, þjálf-
arar og fararstjórar. Mikil vætu-
tíð hefur sett sinn svip á mótið í 
ár en knattspyrnukapparnir láta 
það ekki á sig fá, eins og sést 
á meðfylgjandi myndum sem 
Óskar P. Friðriksson tók fyrir 
Fréttablaðið.

Þekktustu knattspyrnumenn 
þjóðarinnar eiga það lang flestir 
sameiginlegt að hafa spilað á 
pollamótinu í Eyjum.

Boltafj ör á Shell-mótinu í Vestmannaeyjum

FÉLGASMÁL Stofnaður hefur verið 
sjóður í minningu Ólafs Eðvarðs 
Rafnssonar, forseta Íþrótta- og 
Ólympíusambands Íslands, sem 
varð bráðkvaddur 19. júní.

Minningarsjóður Ólafs E. 
Rafnssonar verður notaður í þágu 
íþróttahreyfingarinnar í minn-
ingu Ólafs og þess mikla og óeig-
ingjarna starfs sem hann vann 
innan hennar.

Ólafur verður jarðsunginn frá 
Hallgrímskirkju fimmtudaginn 
4. júlí klukkan 15. Erfidrykkja 
verður haldin í Íþróttamiðstöð 
Hauka að Ásvöllum að lokinni 
athöfn. - gb

Útför Ólafs E. Rafnssonar:

Sjóður til minn-
ingar um Ólaf

ÓLAFUR E. RAFNSSON  Minningar-
sjóðurinn verður í umsjón Íþrótta- og 
Ólympíusambands Íslands.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Spánn mætir Brasilíu 
í úrslitaleik Álfukeppninnar á 
sunnudaginn eftir sigur á Ítalíu í 
undanúrslitum í gær.

Staðan eftir venjulegan leik-
tíma og framlengingu var 
markalaus og því þurfti víta-
spyrnukeppni til að knýja fram 
niðurstöðu. Skorað var úr fyrstu 
tólf spyrnum keppninnar en 
Ítalinn Leonardo Bonucci skaut 
himinhátt yfir úr sinni spyrnu. 
Jesus Navas tryggði svo Spán-
verjum sigur með því að skora úr 
sjöundu vítaspyrnu sinna manna 
í röð. - esá

Jesus Navas 
var hetjan
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KORPUOUTLET, KORPUTORGI • Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18 • Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400

- SUMARSALA -
ALLAR VÖRUR MEÐ 25% AFSLÆTTI AF OUTLETVERÐUM!

Asics • Nike • Adidas • Didrikson • Champion • Roxy • Speedo • Seafolly • Arena
Zara • Jessi Girl • Levis • Lee • Wrangler • Boswell • Lindbergh • Shine • Sixmix •

Imac Bullboxer • Kaffe • Veto • B young • Oasis • All saints • Fransa •  … og fl.
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 Kaninn 

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2

SKJÁREINN

TÓKST Á VIÐ 
FORTÍÐINA

FRÉTTABLAÐIÐ 
ER HELGARBLAÐIÐ

Ómissandi hluti 
af góðri helgi

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

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Malcolm in the Middle  (12:22) 
08.30 Ellen  
09.15 Bold and the Beautiful  
09.35 Doctors  (113:175) 
10.15 Fairly Legal  (2:10) 
11.00 Drop Dead Diva  (11:13) 
11.50 The Mentalist  (6:22) 
12.35 Nágrannar  
14.45 Extreme Makeover: Home 
Edition  (7:25) 
15.30 Sorry I‘ve Got No Head
16.00 Leðurblökumaðurinn  
16.25 Ellen  
17.10 Bold and the Beautiful  
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan  (4:22) 
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.15 Simpson-fjölskyldan  (20:22) 
19.35 Arrested Development  (3:15) 
Fjórða þáttaröðin um hina stórskrýtnu 
en dásamlega fyndnu Bluth-fjölskyldu. 
Michael tók við fjölskyldufyrirtækinu 
eftir að faðir hans var settur í fangelsi. 
En restin af fjölskyldunni gerir honum 
lífið leitt því þau eru ekki í tengslum við 
raunveruleikann.
20.05 Besta svarið  (3:8) Frábær spurn-
inga- og skemmtiþáttur þar sem hinn 
eini sanni Sverrir Þór Sverrisson, Sveppi, 
stýrir af einstakri snilld. 
20.50 Apollo 13  Sagan gerist í apríl 
1970 þegar Apollo 13. var skotið á loft 
en ferðinni var heitið til tunglsins. Lítið 
var fjallað um geimskotið þar til hlutirn-
ir fóru verulega úrskeiðis. 
23.05 Blue Valentine  Afar óvenjuleg 
en rómantísk mynd með Ryan Gosling 
og Michelle Williams um hjónakornin 
Dean og Cindy, samband þeirra og sögu.
00.55 The Edge  
02.50 Awake  
04.10 Three Amigos  
05.50 Fréttir og Ísland í dag

11.30 Iceage  
12.50 Kickin‘ It Old Skool
14.40 He‘s Just Not That Into You
16.45 Iceage
18.05 Kickin‘ It Old Skool
19.50 He‘s Just Not That Into You  
22.00 Moneyball
00.10 The Lazarus Project
01.50 Hit and Run  
03.15 Moneyball

20.00 Það var lagið
21.00 A Touch of Frost
22.45 Monk  (2:12) 
23.30 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia  (1:7) 
23.55 Það var lagið  
01.00 A Touch of Frost
02.45 Monk  (2:12) 
03.30 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia
03.55 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví 

09.00 Bretland 2013 - Æfing # 1  Bein 
útsendingfrá fyrstu æfingu ökumanna 
fyrir kappakstuirnn í Bretlandi.
13.00 Bretland 2013 - Æfing # 2
17.35 Swansea - Arsenal  
19.15 Sumarmótin 2013
20.00 NBA - Michael Jordan
20.50 Man. Utd. - West Ham  
22.30 Box: Dawson - Stevenson

17.45 Arsenal - Norwich  
19.30 PL Classic Matches. Arsenal - 
Everton, 2001  
20.00 Manstu  Skemmtilegur spurn-
ingaleikur um enska boltann í umsjón 
Guðmundar Benediktssonar. 
20.45 Arsenal - Reading  
22.25 Manstu  
23.10 Inter - Arsenal 
23.40 Arsenal - Southampton

19.00 Friends  (24:24) 
19.25 Two and a Half Men  (19:24)
19.45 Simpson-fjölskyldan  (22:25) 
20.10 Holidate  (2:10) 
20.55 Crusoe  (11:13) Ævintýralegir 
spennuþættir sem byggðir eru á klassískri 
sögu Daníels Defoe um Robinson Crusoe.
21.40 Hellcats  (22:22) Dramatískir gam-
anþættir þar sem við fáum að skyggnast 
inn í keppnisfullan heim klappstýra og vin-
skap þeirra á milli.
22.25 Breakout Kings  (1:13) 
23.10 Breakout Kings  (2:13) 
23.55 Holidate  (2:10) 
00.40 Crusoe  (11:13)
01.25 Hellcats  (22:22) 
02.10 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví  

07.00 Lalli 07.05 Lalli 07.10 Refurinn 
Pablo 07.15 Litlu Tommi og Jenni 07.40 
Svampur Sveinsson 08.00 Dóra könnuður 
08.25 Mörgæsirnar frá Madagaskar 08.45 
Strumparnir 09.10 Waybuloo 09.30 Lína 
langsokkur 09.55 Áfram Diego, áfram! 10.15 
Doddi litli og Eyrnastór 10.25 Doddi litli og 
Eyrnastór 10.35 Histeria! 10.55 Ofuröndin 
11.20 Sorry I‘ve Got No Head 11.45 iCarly 
 (14:45) 12.10 Njósnaskólinn  (5:13) 12.35 
Victourious 13.00 Big Time Rush 13.25 Lalli 
13.30 Lalli 13.40 Refurinn Pablo 13.45 Litlu 
Tommi og Jenni 14.10 Svampur Sveinsson 
14.30 Dóra könnuður 14.56 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 15.21 Strumparnir 15.45 
Waybuloo 16.05 Lína langsokkur 16.30 
Áfram Diego, áfram! 16.50 Doddi litli og 
Eyrnastór 17.00 Doddi litli og Eyrnastór 
17.10 Histeria! 17.35 Ofuröndin 17.55 Sorry 
I‘ve Got No Head 18.25 iCarly  (14:45) 18.50 
Njósnaskólinn  (5:13) 19.15 Victourious 
19.35 Big Time Rush 

20.00 Hrafnaþing 21.00 Motoring. 21.30 Eldað 
með Holta

15.40 Ástareldur
16.30 Ástareldur
17.20 Babar (25:26)
17.42 Unnar og vinur (11:26)
18.05 Hrúturinn Hreinn (14:20)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Hið sæta sumarlíf (1:6)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Hemmi Gunn - Minning um 
mann  Minningardagskrá um Hermann 
Gunnarsson. Sýndar verða svipmyndir frá 
útförinni sem fram fór fyrr um daginn 
í Hallgrímskirkju. Á eftir fylgir nýr sjón-
varpsþáttur þar sem lífshlaup Hemma og 
ferill er rifjaður upp í myndum úr safni 
sjónvarpsins og samtölum við ættingja, 
vini, samferða- og samstarfsfólk. 
21.20 Dýralæknirinn (3:9)(Animal 
Practice)  Bandarísk gamanþáttaröð um 
dýralækninn George Coleman sem þykir 
afar vænt um dýrin en fyrirlítur gælu-
dýraeigendur. 
21.45 Undrabörn (Wunderkinder)  Þessi 
saga gerist í Úkraínu árið 1941, fyrir og 
í hernámi Þjóðverja, og segir frá vináttu 
þriggja barna sem öll hafa mikla tónlistar-
hæfileika. Þýsk verðlaunamynd frá 2011.
23.25 Banks yfirfulltrúi–  Stolnar 
stundir (2:3) (DCI Banks: Dry Bones) 
 Bresk sakamálamynd. Alan Banks lög-
reglufulltrúi rannsakar dularfullt saka-
mál. Atriði í myndinni eru ekki við hæfi 
barna.
00.55 The Rolling Stones (The Rolling 
Stones - Crossfire Hurricane)  Heimildar-
mynd um rokkhljómsveitina The Rolling 
Stones og feril hennar. Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi ungra barna. (e)
02.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

17.00 Álfukeppnin - Spánn-Ítalía (e) 
19.00 360° 19.30 Álfukeppnin - Bras-
ilía-Úrúgvæ (e)

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil
08.45 Pepsi MAX tónlist
15.25 The Good Wife (19:23)
16.10 How to Be a Gentleman (7:9)
16.35 The Office (12:24)
17.00 Royal Pains (8:16)
17.45 Dr. Phil
18.30 Minute To Win It
19.15 The Ricky Gervais Show (10:13)
19.40 Family Guy (10:22)
20.05 America‘s Funniest Home 
Videos (28:44)
20.30 The Biggest Loser - NÝTT (1:19)
22.00 Rocky  Bandarísk kvikmynd frá 
árinu 1976. Hnefaleikakappinn Rocky 
Balboa fær loks stórt tækifæri til að 
sanna sig. 
00.05 Excused 
00.30 Nurse Jackie (1:10)
01.00 Flashpoint (2:18)
01.50 Lost Girl (13:22)
02.35 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.45 AT&T Na-
tional 2013 (1:4) 10.45 PGA Tour - Hig-
hlights (24:45) 11.40 AT&T National 
2013 (1:4) 14.40 Champions Tour - Hig-
hlights (12:25) 15.35 AT&T National 
2013 (1:4) 18.35 Inside the PGA Tour 
(26:47) 19.00 AT&T National 2013 (2:4) 
22.00 PGA TOUR 2013: 7 Days (1:1) 
23.00 The Open Championship Official 
Film 1986 23.55 ESPN America

Arrested Development
STÖÐ 2 KL.19.35  Fjórða þáttaröðin um 
hina stórskrýtnu en dásamlega fyndnu 
Bluth-fj ölskyldu. Michael tók við fj öl-
skyldufyrirtækinu eft ir að faðir hans var 
settur í fangelsi. En restin af fj ölskyld-
unni gerir honum lífi ð leitt því þau eru 
ekki í tengslum við raunveruleikann.

Animal Practice
RÚV KL. 21.20  Bandarísk gamanþátta-
röð um dýralækninn George Coleman 
sem þykir afar vænt um dýrin en fyrir-
lítur gæludýraeigendur. 

Hellcats
POPPTÍVÍ KL 21.40  Dramatískir 
gaman þættir þar sem við fáum að 
skyggnast inn í keppnisfullan heim 
klappstýra og vinskap þeirra á milli.

Rás 2 klukkan 18.00
Spegillinn
Spegillinn er fréttatengdur þáttur sem 
er á dagskrá að loknum kvöldfréttum 
alla virka daga á báðum rásum Útvarps-
ins. Spegillinn leitast við að vera gagn-
rýninn fréttaskýringaþáttur sem fi nnur 
aðra fl eti á málum 
en aðrir fj alla um; 
einnig skoðar hann 
mál sem aðrir fj alla 
ekki um en ættu ef 
til vill að gera. Arnar 
Páll Hauksson er rit-
stjóri Spegilsins.

Þórdís Filipsdóttir orkuþjálfari vann sig út úr 
afleiðingum eineltis, ofbeldis og átröskunar. Nú 
kennir hún fólki að ná tökum á lífi sínu með 
fornum kínverskum aðferðum. 

Vilja afsanna 
staðalímyndirnar 

Pólsku ungmennin í Projekt 
Polska taka virkan þátt 

í menningarlífi landsins.

Hvalahöfuðborg
Evrópu
Á Húsavík snýst allt um 
hvali. Fréttablaðið fór 
norður yfir heiðar. 

Kynlegt hlutskipti
Stella Löve er ein fárra kvenna 
sem eru aðalpersónur
í íslenskum kvikmyndum.

Stöð 2 kl. 20.10
Besta svarið
Sverrir Þór Sverrisson stýrir 
spurninga- og skemmtiþætt-
inum Besta svarið á Stöð 2 í 
kvöld. Gestur þáttarins að þessu 
sinni er söngvarinn geðþekki 
Jón Jónsson. Með honum 
mæta þrír vinir hans, þeir 
Björn Bragi Arnarsson, 
Kristján Sturla Bjarna-
son og Óttar Snædal 
Þorsteinsson, og spreyta 
sig í spurningakeppni 
um söngvarann.

DAGSKRÁ
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FAGLEG
RÁÐGJÖF OG
FRÍ LEGU-
GREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu 
 legugreininguna, og fáðu
faglega ráðgjöf um val á 
 heilsu dýnum, án skuldbindinga!

20-50% afsláttur
af öllum heilsurúmum

LAGERHRE INSUN
Á ARINELDSTÆÐUM

EINUNGIS 3 VERÐ!

19.900,-
29.900,-
39.900,-

CLASSIC - rafstillanlegt
Einbreið heilsurúm á verði frá 190.049,-
Tvíbreið heilsurúm á verði frá 346.995,-

DRAUMEY
Einbreið heilsurúm á verði frá 70.224,-
Tvíbreið heilsurúm á verði frá 129.360,-

ROYAL - rafstillanlegt
Einbreið heilsurúm á verði frá 302.391,-
Tvíbreið heilsurúm á verði frá 566.991,-

Frí heimsending á hjónarúmum eða tökum gamla rúmið upp í nýtt!
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„Okkur líður bara eins og þetta 
hafi verið draumur en við erum 
með hringa sem staðfesta þetta 
allt saman,“ segir Daniel Ann-
isius, starfsmaður hvalaskoðunar-
fyrirtækisins Gentle Giants á 
Húsavík, sem gekk að eiga hina 
sænsku Alexiu Askelöf 24. júní. 
Daniel og Alexia, eða Lia eins 
og hún er kölluð, starfa bæði 
hjá Gentle Giants en þau kynnt-
ust árið 2007 þegar Alexia hóf 
störf hjá fyrirtækinu. Á mánu-
daginn gengu þau í það heilaga 
og fór athöfnin fram í Naustavík 
við Skjálfanda. „Þetta var voða 
rómant ískt allt saman. Við kynnt-
umst um borð, með steypireyðar 
og hnúfubaka allt í kring. Fyrir 
þremur árum fórum við í starfs-
mannaferð út í Naustavík, sem er 
hérna hinum megin við flóann. 
Þar segir Lia: „Hér ætla ég að 
gifta mig!“ og síðan þá hefur þetta 
verið djók innan fyrirtækisins. En 
öllu gríni fylgir greinilega ein-
hver alvara,“ segir Daniel og hlær. 
Hann segir brúðkaupsdaginn hafa 
verið draumi líkastur. „Við ferj-
uðum fólkið yfir flóann í hvala-
skoðunarbátnum okkar, Sylvíu, og 
athöfnin fór fram í fjörunni. Svo 
kom sólin fram einmitt á meðan á 
athöfninni stóð sem var alveg frá-
bært. Við fengum veitingastaðinn 
Pallinn á Húsavík, sem Völundur 
Snær Völundarson rekur, til að sjá 
um grillið og svo vorum við með 
köku í sæluhúsinu. Að því loknu 
kveiktum við upp í varðeldi og 
sungum, og sigldum svo heim um 
miðnætti við flugeldasýningu á 
meðan hnúfubakarnir blésu og 
miðnætursólin skein. Þetta var 
bara eins fullkomið og hægt var 
að ímynda sér.“ 

Daniel og Lia búa í Svíþjóð yfir 
vetrartímann, þar sem Lia starf-
ar sem hundaþjálfari en Daniel 
nemur við Dalarna-háskólann. 
„Við ákváðum bara þegar við 

komum til Húsavíkur í vor að nú 
væri rétti tíminn kominn. Þetta 
er tólfta sumarið mitt hjá Gentle 
Giants og sjötta hjá henni, og 
þar að auki eiga foreldrar henn-
ar þrjátíu ára brúðkaupsafmæli 
í ár,“ segir Daniel. Hann segist 
ekki vita til þess að aðrir en þau 
Lia hafi gift sig í Naustavík. „Ég 
hef talað við marga gamla sjóara 
og eins við landeigendur í Nausta-
vík en það man enginn eftir því 
að einhver hafi gift sig þarna 
áður,“ segir Daniel, en Nausta-
vík er hluti af Náttfaravíkum 

sem bera nafn þrælsins sem var í 
för með Garðari Svavars syni sem 
kom til Íslands árið 870 og hafði 
hér vetursetu fyrstur manna. 
Spurður að því hvort ekki standi 
til að fara í brúðkaupsferð segir 
Daniel að ferðin verði að bíða 

fram á haustið. „Það er brjálað að 
gera á sumrin í hvalaskoðuninni 
svo við verðum bara að bíða eftir 

að vertíðinni ljúki. Þá skellum við 
okkur í Interrail um Evrópu.“ 
 kristjana@frettabladid.is

Ástin kviknaði í hvalaskoðun
Daniel Annisius og Alexia Askelöf, starfsmenn Gentle Giants á Húsavík, gift u sig við ævintýralega athöfn í Naustavík á mánudaginn. 
Þau ferjuðu gestina yfi r fl óann í hvalaskoðunarbátnum Sylvíu og fylgdust með hnúfubökum blása við hlið bátsins á leiðinni.

Alexia Askelöf var rétt tæplega átján ára þegar hún sótti um starf hjá 
Gentle Giants. Þá hafði Daniel starfað hjá fyrirtækinu í sex ár og þegar 
hann fór yfir umsóknir ásamt framkvæmdastjóra fyrirtækisins, Stefáni 
Guðmundssyni, vildi Daniel helst ekki að Alexia yrði ráðin inn, þar sem 
hann taldi hana of unga. Stefáni leist hins vegar vel á umsókn stúlkunnar 
og réð hana til starfa. „Þetta er búið að vera þvílíkt ævintýri hjá þeim. 
Dagurinn var líka alveg hreint ólýsanlegur,“ sagði Stefán, sem skipulagði 
daginn með brúðhjónunum. 

Örlögin réðu ferðinni

Í ÍSLENSKUM 
LOPAPEYSUM

 Þau Alexia og Daniel 
fundu ástina í hvala-

skoðun á Húsavík. Þau 
gengu í það heilaga 

á mánudaginn og 
klæddust íslenskum 

lopapeysum við 
athöfnina, sem fram 

fór í Naustavík við 
Skjálfanda.

MYND/JÓHANNES SIGURJÓNSSON 

  Við sigldum svo 
heim um miðnætti við 

flugeldasýningu á meðan 
hnúfubakarnir blésu og 

miðnætursólin skein. 

„Ég verð í vinnunni á laugardaginn 
en á sunnudaginn geri ég 
eflaust eitthvað skemmtilegt og 
uppbyggilegt. Fer eflaust út að 
hreyfa mig og borða svo góðan mat 
með góðu fólki.“
Jóhanna Kristjánsdóttir, annar eigandi 
Systrasamlagsins.

HELGIN

H Ú S G AG N A H Ö L L I N  O P I Ð   
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Sjóntækjafræðingurinn Davíð 
Sigurðsson er mikill áhugamaður 
um Willys-jeppa og hefur átt yfir 
tuttugu slíka á ævinni.

„Frá því að maður var peyi hafði 
maður ægilega gaman af svona 
jeppum. Ég komst í kynni við gaml-
an Willys-jeppa hjá frænda mínum 
þegar ég var tíu til tólf ára og eftir 
það komst ekkert annað að hjá mér 
en að eignast svona jeppa,“ segir 
Davíð, spurður út í þetta áhuga-
mál sitt.

Hinn 48 ára Davíð, sem rekur 
verslunina Optic Reykjavík, keypti 

sinn fyrsta Willys-jeppa þegar 
hann var sextán ára. Hann var 
1974-árgerð af tegundinni CJ5. 
Davíð setti 35 tommu dekk undir 
bílinn, sem þóttu ægilega stór 
á þeim tíma, tók þátt í torfæru-
keppnum og lék sér mest á honum í 
kringum syðra Fjallabak en Davíð 
ólst upp að hluta til á Hellu.

Síðan þá hefur hann verið dug-
legur að kaupa sér Willys og núna 
á hann tvo, einn fyrir veturinn og 
annan fyrir sumarið. Sá fyrrnefndi 
er átta sýlindra, á 38 tommu dekkj-
um og með 420 hestafla vél. - fb

Hefur átt yfi r tuttugu Willys
Sjóntækjafræðingurinn Davíð Sigurðsson er áhugamaður um jeppana.

WILLYS-MAÐUR 
 Sjóntækjafræð-
ingurinn Davíð 
Sigurðsson hjá 
Willys-jeppunum 
sínum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



 

Ofurþunnt 55” 
3-D sjónvarp
frá Samsung

Samsung Smart TV
frá Samsungsetrinu

200

5 5

200

300 300

2x miðar

Kippur Bíómiðar

Skyndibita
máltíðir

50.000 kr.
inneign

5.000 kr.
inneign

Safnaðu sex töppum af Pepsi eða Pepxi Max og sendu til Ölgerðarinnar.
Allar nánari upplýsingar um leikinn má finna á 

facebook.com/PepsiMax.is

1

Tækinu fylgir 7” spjaldtölva sem nota má til að stjórna 
öllum þeim ótrúlegu margmiðlunarmöguleikum sem 
draumatækið hefur uppá að bjóða.



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið

Fimmtíu með Frank Ocean
Hátt í fimmtíu manna hópur fylgir 
bandaríska tónlistarmanninum Frank 
Ocean til Íslands, en hann kemur 
fram í Laugardalshöllinni 16. júlí. 
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins 
verður hópurinn hér á landi í þrjá 
daga og verður sá tími meðal annars 
notaður til að koma upp ýmsum græj-

um, þar á meðal ljósum 
og myndvörpum fyrir 

tónleikana. 
Búast má við 

miklu sjónarspili 
í Höllinni í bland 
við tónlist Ocean, 
sem er tvöfaldur 
Grammy-verð-

launahafi og einn 
heitasti tónlistar-
maðurinn í dag. Enn 

eru til örfáir 
miðar á tón-
leikana í stæði 
og í stúku.  - fb

1 Fyrsta samkynhneigða parið sem 
ættleiðir barn

2 Kettir kunna að meta eigendur sína
3 Harðákveðinn ökumaður
4 Dóttir kynferðisafb rotamanns: „Það 

er ekkert hægt að hjálpa svona 
mönnum“

5 Bærinn verji íbúana fyrir fótbolta-
bullum

6 Léttist um 50 kg

Uppselt hjá Lilju og Mána
Senn líður að LungA, listahátíð ungs 
fólks á Austurlandi. Hátíðin er haldin 
í þrettánda sinn nú í ár og hefur 
aldrei verið vinsælli. Hátíðin, sem er 
blanda af listum, sköpun og tjáningu, 
býður upp á hinar ýmsu smiðjur og 
fer hver að verða síðastur til að skrá 
sig til leiks. Uppselt er nú þegar í 
vídeó-listasmiðju Lilju Birgisdóttur 
og Mána Sigfússonar, enda kannski 
ekki við öðru að búast þar sem þar 
fer mikið fagfólk á 
sviði lista. Lilja hefur 
hlotið mikla athygli 
víða fyrir verk sín. 
Hún opnaði nú 
síðast Listahátíð 
Reykjavíkur 
með eftir-
minnilegu 
tónverki 
sem spilað 
var á 
skips-
flautur.

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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Meiri Vísir.
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Pabba 
KODDI

Minn 
KODDI Mömmu 

KODDI

Veldu þér 
hinn fullkomna kodda

TEMPUR® TRADITIONAL HEILSUKODDINN
Fyrir alla í fjölskyldunni
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Tveir  

fyrir einn af 

öllum Tempur® 

heilsukoddum 

VIÐ KAUP Á  

HEILSURÚMI 

www.betrabak.is Leggur grunn að góðum degiLeggur grunn að góðum degiwww.betrabak.is

TEMPUR SPRING heilsurúm&C&J&  STILLANLEGT með Tempur Cloud
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Aðeins

54.482
kr. á mán.

TEMPUR SPRING

Verðdæmi 160x200 cmV

RRúm, dýna og lappirú dý l i

Verð frá kr. 251.000

Kr. 213.350 á júníafslætti

Þú sparar kr. 37.650

Aukahlutur á

mynd gafl.

Fæst einnig 

í stærðunum

180x200 cm

180x210 cm

192x203 cm

Fæst einnig

í stærðunum

2x80x200 cm

2x90x210 cm

2x100x200 cm

120x200 cm

140x200 cm

C&J& STILLANLEGT S

Tempur Cloud dýnumeð 

dæmi 2x90x200 cmVerðd

kr. 740.900Verð 

Kr. 629.765 á júníafslætti

Þú sparar kr. 111.135

* með 3,5% lántökugjaldi og 340 kr. greiðslugj. pr. afb.

RGGAA

Með fjarstýringgu

TTTTTTEMEMEMEEMEMPPPPPUR UR UR UR CLOCLOCLOCLOCL UUUUD HEILSUDÝNA

VerVerVerVerV ððdðdðdæmi 160x200 cm

Verð kr. 266.000,-

Kr. 226.100,- á júníafsætti

Þú sparar kr. 39.900,-

TEMPUR CLOUD heilsudýna

Fæst einnig 

í stærðunum

80x200 cm

90x200

90x210 cm

100x200 cm

120x200 cm

140x200 cm

152x200 cm

180x200 cm

180x210 cm

192x203 cm
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Aðeins

19.666
kr. á mán.

15% afsláttur í júní!
á Tempur heilsudýnum/-rúmum og koddum.

D Ý N U R  O G  K O D D A R

Einnig 
nýleg almenn 
verðlækkun í 

Betra Bak.

 www.forlagid.is 
– alvöru bókabúð á netinu 

Eftir höfund
Góða nótt, 
yndið mitt

Hörku- 
spennandi  

saga 
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