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Upplifðu ótrúlega hluti
Bear Grylls hafði áhyggjur
af Jake Gyllenhaal á
Íslandi.
fólk 30

Hlakkar til hvers dags
Ásdís Eyjólfsdóttir blæs á
hundrað kerta afmælisköku
í dag.

tímamót 16

Iceland Express seint í
64 prósentum tilvika
Yfirlit um brottfarir og lendingar á Keflavíkurflugvelli frá í fyrrasumar sýnir að
seinkanir á flugi Iceland Express voru miklu meiri en hjá öðrum. Félagið fékk
ákúrur vegna upplýsingaskorts. Flugfélagið SAS hélt áætlun í 93,3% tilvika.
SAMGÖNGUR Áberandi mikill munur

er á frammistöðu Iceland Express
og helstu keppinauta í að halda
auglýsta áætlun. Þetta kemur fram
í tölum Isavia ohf. um Keflavíkurflugvöll.
Á alþjóðlega vísu er miðað við
að flugfélög hafi haldið áætlun ef
seinkun er undir fimmtán mínútum. Af 823 brottförum hjá flugfélaginu Astraeus, sem annast flug
fyrir Iceland Express, stóðst 351,
eða 42,6 prósent, þennan mælikvarða í júní, júlí og ágúst í fyrra.
Staðan er enn verri þegar litið er
til komutíma. Þá voru aðeins 29,7

prósent af vélum félagins innan
við fimmtán mínútum á eftir áætlun. Samanlagt átti Astraeus 1.644
lendingar og brottfarir á þessu
tímabili og voru aðeins 36,2 prósent á áætlun.
Langstærsti keppinautur Iceland Express er Icelandair, sem
státar af mun betri tölfræði að
þessu leyti. Samanlagt átti Icelandair 4.963 lendingar og brottfarir á
fyrrnefndu tímabili. Samkvæmt
skilgreiningunni voru 73,8 prósent
af þeim flugum á áætlun.
Flugfélagið SAS, sem var með
áætlunarflug hingað til lands í

fyrrasumar, státar af mun meiri
stundvísi, en félagið hélt áætlun í
93,3 prósent tilvika.
F ram kom á fundi samræmingar nefndar í millilandaflugi í fyrrahaust að það skapaði
vandamál hve illa Astraeus stæðist áætlanir og hve afleitlega það
stæði sig í að koma upplýsingum
um tafir til flugmálayfirvalda.
Svör við fyrirspurn um þessi
mál fengust ekki hjá Iceland
Express í gær, en samkvæmt vef
Keflavíkurflugvallar eru seinkanir á áætlun félagins viðvarandi
þessa dagana.
- gar / sjá síðu 6

Ekkert óvænt
Úrslitin í bikarkeppni KSÍ
í gær voru eftir bókinni.
Keflavík, Þór og Fjölnir
komust áfram.
sport 26

Halda til Manchester í dag:

Taka þátt í tónleikum Bjarkar
FÓLK „Þetta er rosalega skemmti-

legt ævintýri sem við erum að fara
út í og æðislegt að fá þetta tækifæri,“ segir Jóna G. Kolbrúnardóttir menntaskólanemi, sem
ásamt stúlkunum í kórnum
Graduale Nobili tekur þátt í tónleikaferð Bjarkar sem hefst í dag.
Förinni er heitið til Manchester
á Englandi, þar sem Björk frumflytur nýjustu afurð sína, Biophilia, en alls ætlar hún að halda
sex tónleika á listahátíð þar í
borg. Platan er ekki komin út en
stefnt er á útgáfu með haustinu.
Fyrsta smáskífan, Crystalline,
kemur hins vegar út í lok
mánaðarins.
- áp / sjá síðu 30

Nýr hlaupastíll
vekur athygli
HEILSA Hlaupastíll sem Smári

8
7

11

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Rétt álag á fætur og liði:

veðrið í dag
7

SPENNTAR Þær Jóna G. Kolbrúnardóttir,
Kristín Sveinsdóttir og Guðrún Matthildur Sigurbergsdóttir eru á leið til
Manchester með Björk.

9

RÓLEGHEIT Í dag verður fremur
hæg NA-læg eða breytileg átt
víðast hvar. Skúrir SV- og V-lands
seinnipartinn. Hiti 4-14 stig.
VEÐUR 4

SVÍFÐU SEGLUM ÞÖNDUM Á sumrin njótum við náttúrunnar og hvers kyns útivistar. Krakkarnir
í Nauthólsvík létu sitt ekki eftir liggja þrátt fyrir að sólin hafi verið horfin bak við ský í gærkvöldi.

FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Jósafatsson hefur þróað vekur
mikla athygli á Englandi. Hlaupastíllinn felur í sér að þegar fólk
hleypur verður álag á fætur, liði
og mjóbak rétt. „Ég var með sýningarstand á London Marathonsýningunni í apríl,“ segir Smári,
framkvæmdastjóri Smart Motion
Running. „Fulltrúar margra
hlaupatímarita og vefsíðna komu
til mín, spurðu út í þetta og leist
vel á.“
Í kjölfarið ákvað hann að halda
námskeið í London sem atvinnuhlauparar og þjálfarar hafa
meðal annarra sótt og líkað vel.
- mmf / sjá Allt

Vísindamenn hafa miklar áhyggjur af breytingum á vistkerfi sjávar:

Ástand sjávar fer ört versnandi
VÍSINDI Höf jarðar eru í verra

ástandi en áður hefur verið talið,
að mati hóps sérfræðinga. Í nýrri
skýrslu er varað við því að mikil
hætta sé á að tímabil fjöldaútdauða
meðal sjávarlífvera renni upp í
fyrsta sinn á sögulegum tíma.
Ofveiði, mengun og loftslagsbreytingar eru sagðar meðal orsaka
þessa vanda, sem sé þegar farinn
að hafa áhrif á mannkynið.
Sérfræðingahópurinn starfaði

Nístanndai
spen

undir merkjum IPSO, alþjóðlega
verkefnisins um stöðu sjávar. Í
honum voru vísindamenn úr fjölda
greina, þar á meðal sérfræðingar
um kóralrif, eiturefnafræðingar og
sérfræðingar í fiskistofnum.
„Niðurstöðurnar eru sláandi,“
segir Alex Rogers, framkvæmdastjóri IPSO. „Þegar við mátum
samanlögð áhrif mannkynsins á
höfin áttuðum við okkur á því að
staðan er mun alvarlegri en ætla

%R SVEFNINN VANDAM¹L
6ERÈLAUNUÈ N¹TTÒRUAFURÈ
ÒR "YGG OG (VEITIGRÎSUM

má þegar litið er afmarkað á hvern
þátt.“
Niðurstöður skýrslunnar verða
kynntar síðar í vikunni í höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna
í New York. Þá verða tillögur
skýrsluhöfunda einnig ræddar en
meðal þeirra má nefna að komið
verði í veg fyrir ofveiði af meiri
krafti en áður og að losun eiturefna og plasts í höfin verði minnkuð verulega.
- mþl

NÝ
KILJA

„Flottasti gaurinn
í þessum
bókmenntageira.“
STEPHEN KING
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SPURNING DAGSINS

Forsvarsmenn SA óvissir um þriggja ára kjarasamninga en ASÍ telur ekki ástæðu til að slíta samstarfinu:

Í dag ræðst hvort kjarasamningar halda
KJARAMÁL Samtök atvinnulífsins

Sigurður, eru þetta bara hártoganir hjá Neytendastofu?
„Þetta er allavega ekki hárnákvæm
nálgun hjá þeim.“
Sigurður Kristinsson, eigandi Team hárstúdíó, er óánægður með sektir sem
hann fékk frá Neytendastofu.

taka ákvörðun um það í dag hvort
kjarasamningarnir sem skrifað
var undir í maí verða látnir gilda
til þriggja ára eða einungis fram
yfir næstu áramót. Alþýðusamband
Íslands telur ekki ástæðu til að slíta
samstarfinu við stjórnvöld.
„Við tökum ekki endanlega
ákvörðun fyrr en á morgun [í dag]
en það hefur náðst árangur í dag.
Hvort það nægir til að við föllumst
á þriggja ára samninga kemur í
ljós en þetta hefur í það minnsta
þokast í áttina,“ segir Vilmundur

VILMUNDUR
JÓSEFSSON

GYLFI
ARNBJÖRNSSON

Jósefsson, formaður SA. Hann segir
koma til greina að halda áfram með
samningana að gefnum fyrirvörum

en það þurfi þó ekki að vera.
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ,
segir ekki ástæðu til að slíta samstarfinu við stjórnvöld en leggur þó
áherslu á að meira verði að gera til
að örva hagvöxt og atvinnu.
„Hljóðið í okkur er ágætt. Við
funduðum með ríkisstjórninni fyrir
helgi og okkur finnst stjórnvöld
hafa staðið við sitt þegar kemur
að lagasetningu. Hins vegar hefur
orðið seinagangur á því að móta og
kynna stefnu í ríkisfjármálum og þá
aðallega að setja fram hagvaxtarog fjárfestingaáætlun,“ segir Gylfi

Segir enga þöggun um
landnámskenningar
FORSETAHJÓNIN FYRRVERANDI Ben Ali
og Leila fóru til Sádi-Arabíu um miðjan
janúar og eru þar enn.
NORDICPHOTOS/AFP

Dæmd fyrir fjárdrátt í Túnis:

Forsetahjón í 35
ára fangelsi
TÚNIS, AP Dómstóll í Túnis dæmdi
í gær fyrrverandi forsetahjón
landsins, Zine al-Abidine Ben Ali
og Leilu Trabelsi, í 35 ára fangelsi.
Þau voru fundin sek um fjárdrátt og spillingu. Ben Ali bíður
einnig dóms vegna vörslu fíkniefna og ólöglegra vopna.
Hjónin flúðu til Sádi-Arabíu í
janúar eftir mánaðarlöng mótmæli í landinu. Ben Ali neitaði
öllum sökum og sagði réttarhöldin skammarleg. Þau voru einnig
dæmd til að greiða um 66 milljónir dala í sektir.
- þeb

Samtök ferðaþjónustunnar:

Aðgerðir flugmanna óþolandi
FERÐAÞJÓNUSTA Ferðaþjónustan
á Íslandi þolir ekki yfirvinnubann flugmanna hjá Icelandair,
en flugmenn hafa boðað bann á
föstudag hafi kjarasamningar
ekki tekist.
„Fullkomlega óásættanlegt er
að verkfallsaðgerðir fámennra
hálaunahópa, sem telja sig eiga
kröfu á meiri launahækkunum en almenningur, stórskaði
heila atvinnugrein og þar með
þjóðarbúið,“ segir í tilkynningu.
Erlendar ferðaskrifstofur gætu
hætt við að senda hópa hingað
til lands vegna aðgerða flugmanna.
- þeb

Sagnfræðingurinn Gunnar Karlsson hafnar því að íslenskt fræðasamfélag
þaggi niður kenningar sem gangi gegn tímatali Íslendingabókar og Landnámu.
Fornminjar séu í forgrunni rannsókna en þeim beri vel saman við fornritin.
VÍSINDI Gunnar Karlsson sagn-

fræðingur hafnar ásökunum um að
fræðasamfélagið á Íslandi einblíni á
fornrit varðandi tímasetningu landnáms og þaggi niður kenningar sem
gangi gegn þeim.
Gunnar svarar gagnrýni á fræðimenn í grein í vorhefti tímaritsins
Skírnis. Fjallar hann aðallega um
verk Páls Theodórssonar eðlisfræðings, sem telur að með geislakolsmælingum megi sýna fram á að
byggð hér á landi gæti hafa hafist
um árið 670, en ekki í kringum árið
870.
Segir Gunnar meðal annars:
„Sjálfsagt er það rétt að enn komi
út rit þar sem sagt er fyrirvaralaust
að landnám Íslands hafi hafist um
870, eins og Ari [fróði Þorgilsson]
segir í Íslendingabók, eða árið 874,
eins og segir í Landnámabók. En
langt er orðið síðan fararbroddur
íslenskra sagnfræðinga hætti að
tíðka það, jafnvel í ritum handa
almenningi.“
Gunnar nefnir sem dæmi bækur
þar sem tekið er fram að heimildirnar séu ritaðar svo löngu eftir
að umfjöllunarefni þeirra áttu sér
stað að þær geti ekki talist traustar
sögulegar heimildir um landnám.
Þvert á móti séu fornminjar settar
í forgrunn í nútímarannsóknum.
Gunnar bætir við að sagnfræðingurinn Helgi Skúli Kjartansson hafi árið 1997 ritað grein þar
sem hann hafi fært rök fyrir því að
landnám hafi átt sér stað í tveimur áföngum. Hafi þeim fyrri jafnvel ekki lokið fyrr en á árunum í
kringum 870.
„Tímatal Ara um landnámið er
sem sagt fallið,“ segir Helgi Skúli.
Gunnar segir þessa kenningu
síður en svo hafa verið þaggaða

HÓPKAUP.IS Í DAG
WILSON TITANIUM GOLFBOLTAR Á FRÁBÆRU VERÐI

790 kr.

GILDIR Í 24 TÍMA

Verð

Afsláttur

Afsláttur í kr.

1.790 kr.

56%

1.000 kr.

10 viðskiptavini þarf til að virkja tilboðið

12 í pakka á aðeins
kr. 790,- (í stað 1.790).
Takmarkað magn, fyrstur
kemur fyrstur fær.
www.golfkulur.is

í krafti fjöldans

hópkaup.is

FORNMINJAR FRAMAR FORNRITUM Gunnar Karlsson sagnfræðingur segir rangt að
fræðasamfélagið þaggi niður kenningar sem gangi gegn tímasetningum fornrita á
landnámi Íslands. Myndin er frá uppgreftri á landnámsskála í Mosfellsdal og tengist
fréttinni ekki beint.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Það er ekki íslenska
fræðasamfélaginu að
kenna að þessi ársetning hitti
svona nákvæmlega á þann
tímapunkt sem Ari hafði tekið
til sem upphaf landnámsaldar.
GUNNAR KARLSSON
SAGNFRÆÐINGUR

niður, enda hafi greinin birst í tímaritinu Nýrri sögu á vegum Sögufélags og enginn sagnfræðingur
eða fornleifafræðingur hafi andmælt henni.
Þá staðreynd að hugmyndir um
tímasetningu landnáms hafi ekki
færst til í tíma þótt fornleifar hafi

komið stað ritaðra heimilda rekur
Gunnar einfaldlega til þess að fornleifum og ritunum beri nokkuð vel
saman.
„Það er ekki íslenska fræðasamfélaginu að kenna að þessi ársetning hitti svona nákvæmlega á þann
tímapunkt sem Ari hafði tekið til
sem upphaf landnámsaldar.“
Í niðurlagi greinarinnar segir
Gunnar að í raun séu tvö sjónarmið
uppi. Annars vegar að bjóða hefðbundnum kenningum birginn og
hins vegar að vera gagnrýninn á
nýjar kenningar.
Átök þar á milli ýti þó undir skapandi og frjósama umræðu og segist Gunnar virða framtak Páls, „um
leið og ég er honum gersamlega
ósammála“.
thorgils@frettabladid.is

og bætir við að gert sé ráð fyrir
endurskoðun á kjarasamningunum í
janúar á næsta ári og svo aftur árið
2013. Því sé ekki ástæða til að láta
ekki til gildistökunnar koma núna.
Samkvæmt samningunum sem
ritað var undir í síðasta mánuði
þurfa aðilar vinnumarkaðarins að
taka ákvörðun í síðasta lagi í dag
um hvort samningarnir verði látnir
gilda til þriggja ára, eins og stefnt
var að, eða hvort þeir gilda einungis fram yfir áramót. Ákvörðun SA
ætti að ligga fyrir um miðjan daginn að sögn Vilmundar.
- mþl

Georg Guðni
bráðkvaddur
Georg Guðni Hauksson listmálari lést á laugardag, fimmtugur að aldri. Björgunarsveitarmenn
fundu hann
látinn nærri
sumarhúsi
á Rangárvöllum eftir
að leit hafði
verið gerð
að honum.
Georg Guðni
hafði ætlað
að hlaupa að Hellu en varð
bráðkvaddur á leiðinni.
Georg Guðni hefur um langt
skeið verið einn fremsti landslagsmálari Íslands. Hann hefur
haldið tugi myndlistarsýninga
hér og landi og erlendis.
Hann fæddist í Reykjavík
1. janúar árið 1961. Foreldrar
hans eru Karitas Jónsdóttir
kjólameistari og Haukur
Tómasson jarðfræðingur.
Georg Guðni stundaði nám
við Myndlista- og Handíðaskóla Íslands árin 1980 til 1985
og síðar við Jan Van Eyck Akademie í Maastricht í Hollandi
frá 1985 til 1987.
Georg Guðni lætur eftir
sig eiginkonu og fimm börn á
aldrinum 8 til 23 ára.

LÖGREGLUFRÉTTIR
Mótorhjólaslys í Hvalfirði
Maður ók mótorhjóli á kind á þjóðveginum í Hvalfirði á sunnudagskvöld. Ökumaðurinn meiddist lítils
háttar en kindin drapst við áreksturinn. Ökumaðurinn sá hóp kinda og
hægði á sér en það dugði ekki til.

MENNTAMÁL
Skipaður skólameistari
Jón Eggert Bragason hefur verið
skipaður af menntamálaráðherra í
embætti skólameistara Fjölbrautaskóla Snæfellinga til næstu fimm ára.
Hann hefur starfað sem settur skólameistari frá 1. apríl 2010.

Líbíustjórn sýnir fréttamönnum lík saklausra sem féllu í loftárás NATO:

NATO viðurkennir barnadráp
LÍBÍA, AP Atlantshafsbandalagið hefur viðurkennt að
ein af þeim þúsundum sprengja sem varpað hefur
verið á Líbíu undanfarna mánuði hafi orðið saklausum borgurum að bana.
Talsmenn bandalagsins segja að ein sprengjan
hafi fallið á íbúðarhverfi í Trípolí, þótt hún hafi
átt að lenda á öðru skotmarki í árásum á Trípolí á
sunnudag.
„Það gæti hafa orðið bilun í vopnakerfi sem gæti
hafa valdið mannfalli meðal óbreyttra borgara,“
sagði í yfirlýsingu frá NATO seint á sunnudag.
Líbíustjórn boðaði erlenda blaðamenn á sinn fund
á sunnudag og sýndi bæði rústir íbúðarhúss og lík
nokkurra þeirra níu manna sem létu þar lífið, þar af
tveggja barna. Í gær var erlendum fréttamönnum
einnig sýnt hús nokkuð fyrir utan Trípolí þar sem
fimmtán manns, þar af þrjú börn, eru sagðir hafa
látist af völdum sprengju frá NATO í fyrrinótt.
Talsmaður NATO sagðist ekki vita um neinar árásir
á þær slóðir á þeim tíma.
Stjórn Múammars Gaddafí hefur hvað eftir
annað sakað herlið NATO um að drepa almenna
borgara, en NATO hefur jafnan svarað því til að
reynt sé eftir megni að hlífa óbreyttum borgurum,

RÚSTIR Fréttamönnum voru á sunnudag sýndar þessar rústir í
íbúðarhverfi í Trípolí, þar sem níu óbreyttir borgarar létu lífið.
NORDICPHOTOS/AFP

þótt mistök hafi átt sér stað. Þetta er samt í fyrsta
sinn sem NATO viðurkennir fyrirvaralaust að hafa
orðið óbreyttum borgurum að bana í loftárásunum á
Líbíu, sem hafa nú staðið yfir í rúma þrjá mánuði.
- gb

Heilsudýnan
sem styður svo
vel við þig
að þér
finnst
þú

svífa

S FRÁ TEMP
EIN

®
UR

Þegur þú sefur á TEMPUR heilsudýnu, hvílast hryggur og liðir í sinni náttúrulegu
stöðu. TEMPUR þrýstijöfnunarefnið er mjúkt þar sem þú vilt og stíft þar sem þú
þarft™ og veitir þannig þrýstijöfnun, þægindi og náttúrulegan stuðning.

A‹

í svefni

DÝNUR OG KODDAR
Vaknaðu upp endurnærð(ur) og tilbúin(n) í átök dagsins.

Sumarið er tíminn – Láttu þér líða vel !
Tempur Spring heilsurúm

Gravity Zero stillanlegt

Chiro Collection heilsurúm

25% afsláttur

25% afsláttur

25% afsláttur

Tempur Spring heilsudýnan er rúm
sem býður það besta úr báðum
heimum. Dýnan er með fjaðrandi ﬁmm
svæðaskiptu gormakerﬁ og sjö cm
þykku Tempur yﬁrlagi sem mótar sig að
lögun líkamans.

;Vgj^cc{
betrabak.is
hér

Gravity Zero er einn öﬂugasti stillanlegi
botninn á markaðnum. Rúmið er á
inndraganlegum sleða, dregst að vegg.
Sér höfuðstilling fyrir lestrarstöðu.
Hæðastilling á fótasvæði hefur aldrei
verið meiri.

Chiro Collection heilsurúmin eru
sérlega vönduð hönnun. Fimm-svæða
gormakerﬁ, vandaðar kantstyrkingar og
úrval vandaðra hráefna í áklæðum.
Botn í mörgum litum.
Fáanlegt í öllum stærðum.
Verðdæmi 160x200 Kr. 199.900,-

WZigVWV`5WZigVWV`#^hlll#WZigVWV`#^h
;VmV[Zc^*!GZn`_Vk`Hb^*---),,
H`Z^^&!ÏhV[^g^Hb^)*+)*++
De^Âk^g`VYV\V[g{`a#&%"&-AVj\VgYV\V[g{`a#&&"&+
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GENGIÐ 20.06.2011

Bandaríkjadalur

115,62

116,18

Sterlingspund

186,97

187,87

Evra

164,53

165,45

Dönsk króna

22,054

22,184

Norsk króna

20,787

20,909

Sænsk króna

17,925

18,031

Japanskt jen

1,4395

1,4479

SDR

184,01

185,11

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
220,0805
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Iðnríkin verða að taka á ójafnvægi og taka á móti fleiri flóttamönnum að mati Flóttamannastofnunar SÞ:

80 prósent flóttamanna í þróunarríkjum
manna séu á vergangi. Þar af eru 15,4 milljónir flóttamanna og 27,5 milljónir fólks sem er
flóttamenn innan heimalandsins. Þá eru hælisleitendur tæplega 850 þúsund talsins. Stofnunin segir sérstakt áhyggjuefni að 15.500 hælisleitendanna séu börn sem hafi orðið viðskila
við foreldra sína.
António Guterres, yfirmaður stofnunarinnar, sagði í gær að ótti fólks í iðnríkjum við
flóðbylgju flóttamanna væri byggður á misskilningi eða stórlega ýktur. Þvert á móti væru
það fátækari ríkin sem bæru byrðarnar. Hann
sagði heiminn vera að bregðast flóttafólki og
að iðnríkin yrðu að taka á þessu ójafnvægi. Þau
yrðu að taka á móti fleira flóttafólki og leggja
meira af mörkum til friðarviðræðna.
- þeb

SVISS Áttatíu prósent allra flóttamanna í heim-

inum eru í þróunarríkjum. Þetta kemur fram
í skýrslu Flóttamannastofnunar Sameinuðu
þjóðanna, sem gefin var út í gær á alþjóðadegi flóttamanna. Gríðarlegur fjöldi flóttamanna er í mörgum fátækustu ríkjum heims.
1,9 milljónir eru í Pakistan, 1,1 milljón í Íran og
ein milljón í Sýrlandi. Tölurnar eru fyrir árið
2010 og ná því ekki til flóttamanna frá Sýrlandi
og öðrum löndum þar sem mótmæli hafa verið
barin niður á þessu ári.
Í Pakistan eru einnig flestir flóttamenn
miðað við stærð hagkerfisins, eða 710 á hvern
Bandaríkjadal af landsframleiðslu á mann. Til
samanburðar eru 17 flóttamenn á hvern dal
landsframleiðslu á mann í Þýskalandi, sem er

FLÓTTAMENN FRÁ LÍBÍU Mikill fjöldi hefur þurft að flýja

frá Líbíu á þessu ári.

NORDICPHOTOS/AFP

það iðnríkjanna sem hýsir flesta flóttamenn.
Þar eru tæplega 600 þúsund flóttamenn.
Flóttamannastofnunin segir að 43,7 milljónir

Assad ávarpar þjóðina:

Vilja kjörna fulltrúa
burt úr stjórn OR
ÞORSKUR Þorskafli í maí var um 3.600

tonnum meiri en á sama tíma í fyrra.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Meiri afli fyrstu 5 mánuðina:

Mun minni afli
í maí en í fyrra
SJÁVARÚTVEGUR Heildarafli
íslenskra skipa í maí 2011 nam
43.421 tonni, samanborið við
73.550 tonnum í maí 2010. Metinn
á föstu verði var hann tíu prósentum minni í maí nú en í fyrra.
Það sem af er árinu hefur aflinn
aukist um sjö prósent miðað við
sama tíma 2010. Þetta kemur
fram í tölum Hagstofu Íslands.
Botnfiskafli dróst saman um
tæp 1.250 tonn samanborið við
maí 2010 og nam 37.600 tonnum.
Þar af var þorskaflinn rúm
17.300 tonn, sem er aukning um
3.600 tonn frá fyrra ári.
Afli á föstu verði er hliðstæður
við umreikning í þorskígildi, en
aflinn í tonnum sýnir magn án
tillits til verðmætis fisktegunda.
- kóp

Útgáfa hefst á Freyju:

Nýtt veftímarit
um landbúnað
FJÖLMIÐLAR Nýtt blað um landbúnað, Freyja, hefur göngu sína
í ágúst. Útgáfufélagið Sjarminn
gefur blaðið út en í því verður
miðlað hagnýtu fræðsluefni fyrir
landbúnaðinn.
Blaðið verður aðallega gefið út
á netinu en hægt verður að nálgast það endurgjaldslaust á vefsíðu
Sjarmans.
- mþl

STJÓRNMÁL Skil verða á milli
stjórnar og eigenda Orkuveitu
Reykjavíkur (OR) verði hugmyndir meirihlutans í Reykjavík að
veruleika. Vilji hans stendur til
þess að kjörnir fulltrúir sitji ekki í
stjórn OR heldur verði ráðið í hana
eftir hæfni.
Þetta kemur fram í drögum að
eigendastefnu fyrirtækisins sem
unnið hefur verið að í tæpt ár.
Drögin verða kynnt á ársfundi á
fimmtudag, þeim fyrsta í sögu
fyrirtækisins sem verður opinn,
og liggja til umsagnar til 15. ágúst.
Dagur B. Eggertsson, formaður
borgarráðs, segir það skýra stefnu
meirihlutans að koma pólitíkinni
út úr fyrirtækinu. „Við viljum að
pólitískar ákvarðanir séu teknar í sveitarstjórnum en fyrst og
fremst eigi að velja stjórnarmenn
á grundvelli hæfniskrafna, en ekki
úr röðum sveitarstjórnarfólks.“
Dagur segir eigendastefnuna
greina skýrar á milli eigendahlutverks sveitarstjórnafulltrúa, sem
sé nátengt pólitískri stefnumótun,
og hefðbundins hlutverks stjórnarmanna sem bera ábyrgð gagnvart
fyrirtækinu. Hann vísar til fyrirtækis eins og Félagsbústaða hf.,
sem er í fullri eigu borgarinnar án
þess að kjörnir fulltrúar eigi sæti
í stjórn þess.
Sóley Tómasdóttir, fulltrúi
Vinstrihreyfingarinnar – græns
framboðs, segir grundvallarágreining um þetta atriði. Vinstri
græn telji að í stjórn OR eigi að
sitja kjörnir fulltrúar enda sé
um mikið hagsmunamál umbjóðenda þeirra að ræða, ekki ólíkt

landsforseti segist geta hugsað
sér lýðræðislegar umbætur í
landinu, sem
jafnvel fælust í
að Baath-flokkur hans afsalaði sér einveldi
sínu í stjórnmálum.
Hins vegar
sakar hann
skemmdarverkamenn um BASHAR ASSAD
að notfæra sér ástandið og segist
ekki til viðræðu við þá sem beri
vopn og drepi fólk.
Stjórnarandstæðingar segja
sjónvarpsávarp hans í gær, þar
sem hann lét þessi orð falla,
einskis virði. Á máli hans hafi
ekki mátt heyra nein áþreifanleg
merki um að lýðræðisumbætur
verði gerðar.
- gb

Deila um landamæraeftirlit:

SÓLEY
TÓMASDÓTTIR

DANMÖRK Þrátt fyrir tilmæli

stjórnvalda í Danmörku heldur Danski þjóðarflokkurinn
áfram árásum sínum á Þjóðverja með því að rifja upp fortíð þeirra. Stjórnmálamaðurinn
Jesper Langbelle segir Þjóðverja taugaveiklaða þjóð sem
notað hafi Evrópusambandið
til þess að stöðva allar tegundir
þjóðernisstefnu.
Þetta segir hann vegna gagnrýni Þjóðverja á hert landamæraeftirlit Dana.
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins rannsakar nú
hvort nýju reglurnar stangist á
við Schengen-samkomulagið.

Þá segir Sóley að málefni gagnaveitunnar séu skilin eftir í drögunum og ekki vilji allir skilgreina
hana sem kjarnastarfsemi. Flokkur hennar sé á móti sölu hennar til
einkaaðila.
Dagur segir gagnaveituna vera
hluta kjarnastarfseminnar en
samkvæmt fimm ára áætlun verði
skoðað hvort hægt sé að vinna að
fjármögnun hennar eða sölu að öllu
leyti eða hluta. OR sé í þess háttar
stöðu að ekkert sé tryggt í því.
Dagur og Sóley eru sammála um
að með eigendastefnunni sé stjórninni settar fastari skorður.

DAGUR B.
EGGERTSSON

ýmsum sviðum borgarinnar, svo
sem menntasviði. Ábyrgð kjörinna
fulltrúa liggi einnig í því að stýra
fyrirtækjum borgarinnar, eins og
OR, Strætó og Faxaflóahöfnum.

kolbeinn@frettabladid.is

- ibs

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Alicante
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veðurfréttamaður

Handhægar
umbúðir
með tappa

Rifja upp sögu
Þýskalands

ORKUVEITA REYKJAVÍKUR Nefnd um eigendastefnu hefur skilað af sér drögum. Í
henni áttu sæti fulltrúar meiri- og minnihluta í Reykjavík, auk fulltrúa Akraness og
Borgarbyggðar. Dagur og Sóley eiga bæði sæti í nefndinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓBERT

Snjólaug
Ólafsdóttir

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

SÝRLAND, AP Bashar Assad Sýr-

Meirihlutinn í Reykjavík vill pólitíkina burt úr stjórn Orkuveitu Reykjavíkur.
Ágreiningur er um málið í eigendanefnd. Til greina kemur að selja gagnaveituna að öllu leyti að hluta. Drög að eigendastefnu verða til kynningar í sumar.

Barnsins stoð og stytta

Nánari upplýsingar um
Stoðmjólk á www.ms.is

Segir mótmæli
skemmdarverk

MILT VEÐUR
Það verður lítið um
snöggar breytingar
næstu daga. Fremur hægar N-lægar
áttir víðast hvar en
hæg breytileg átt á
S-landi. Skúrir yﬁr
daginn SV-lands
en bjartara N-til.
Hiti 4-14 stig yﬁr
daginn, hlýjast
SV-lands. Líkur á
næturfrosti í innsveitum NA-lands.
Á MORGUN
Fremur hæg NA-læg eða
breytileg átt..
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Fremur hæg NA-læg
eða breytileg átt.
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28°

Basel

28°

Berlín

23°

Billund

20°

Frankfurt

24°

Friedrichshafen

27°

Gautaborg

19°

Kaupmannahöfn

19°

Las Palmas

27°

London

20°

Mallorca

29°

New York

28°

Orlando

36°

Ósló

20°

París

22°

San Francisco

27°

Stokkhólmur

20°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

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 hlynurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is RAÐAUGLÝSINGAR/FASTEIGNIR SÍMI 512-5403:
Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is
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Eiga kanínur tilverurétt í íslenskri náttúru?
Já

55,2%
44,8%

Nei
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KJÖRKASSINN

SPURNING DAGSINS Í DAG

Myndir þú vilja kaupa
kanínukjöt?
Segðu þína skoðun á vísir.is.

Ákærður fyrir spillingu:

Chirac fyrir rétt
í september
FRAKKLAND Jacques Chirac, fyrrverandi Frakklandsforseti, verður leiddur fyrir rétt í september. Forsetinn
fyrrverandi er
ákærður fyrir
spillingu í embætti borgarstjóra Parísar
á tíunda áratug
síðustu aldar.
Þetta er í
fyrsta sinn í
JACQUES CHIRAC
sögu Frakklands sem forseti er leiddur fyrir rétt. Chirac
er meðal annars ákærður fyrir
að hafa greitt starfsmönnum
flokks síns af opinberu fé. Verði
hann fundinn sekur á hann yfir
höfði sér tíu ára fangelsi og
sektir upp á 150 þúsund evrur
eða nær 25 milljónir íslenskra
króna.
- ibs

Múslímar hvöttu til mótmæla:

Forlagsmenn
sendir heim
ÓSLÓ Starfsmenn bókaforlags-

ins Cappelen Damm í Ósló voru
sendir heim í gær vegna hótana
róttækra múslíma. Þeir eru
ósáttir við útgáfu bókar Flemming Rose, Taushetens tyranni,
sem nú hefur verið þýdd á
norsku, en í bókinni eru skopteikningar af Múhameð spámanni.
Múslímar höfðu á Facebook
hvatt til bænahalds við mosku
í miðborg Óslóar og í kjölfarið
mótmælagöngu að bókaforlaginu.
Fjöldi lögreglumanna var á
verði við bókaforlagið en þangað
komu múslímar ekki.
Hins vegar söfnuðust um tuttugu ungir, róttækir múslímar
við moskuna.
- ibs

Úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna fíkniefnasmygls með Goðafossi:

Forseti Íslands í Alaska:

Skipverji með 4 kíló af amfetamíni

Flutti ræðu um
siglingaleiðir

LÖGREGLUMÁL Skipverji á Goðafossi

SAMGÖNGUMÁL Ólafur Ragnar

situr nú í gæsluvarðhaldi grunaður um smygl á fjórum kílóum af
amfetamíni til landsins.
Maðurinn er íslenskur og á fertugsaldri. Hann var handtekinn 13.
júní síðastliðinn þegar hann ók á bíl
sínum frá Sundahöfn, samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins. Fíkniefnin fundust í bíl hans. Fleiri skipverjar munu ekki hafa verið handteknir vegna málsins.
Maðurinn var úrskurðaður í
gæsluvarðhald til 5. júlí næstkomandi á grundvelli rannsóknar-

og Fredrikstad. Fréttablaðið hefur
ekki upplýsingar um hvar talið er
að efnin hafi komið um borð.
Götuvirði efnanna nemur nokkrum tugum milljóna króna að því
gefnu að það sé drýgt nokkuð.
Ólafur William Hand, upplýsingafulltrúi Eimskips, segir manninn
hafa starfað hjá fyrirtækinu í eitt
ár. Hann segir að þegar smyglmál af
þessu tagi komi upp vinni fyrirtækið
með lögreglu og tollyfirvöldum og að
starfsmönnum sem verði uppvísir að
smygli sé í öllum tilfellum sagt upp
störfum.
- sh

GOÐAFOSS Maðurinn hafði starfað hjá

Eimskipi í eitt ár. Hann hefur líklega
unnið sinn síðasta vinnudag hjá fyrirtækinu.

hagsmuna. Goðafoss siglir til
Rotterdam, Árósa, Helsingjaborgar

Grímsson forseti Íslands hélt í
gær ræðu á setningarathöfn fjölþjóðlegrar ráðstefnu um nýjar
siglingaleiðir í norðri, sem fer
fram í Alaska.
Í tilkynningu frá forsetaembættinu kemur fram að fjöldi
áhrifamanna á sviði alþjóðamála
og viðskipta, sem og vísindamenn
og sérfræðingar, sæki ráðstefnuna. Forsetinn mun eiga fund
með ríkisstjóra Alaska og öðrum
ráðamönnum á meðan hann er
þar.
- þeb

SAS mun stundvísara
en íslensk flugfélög
Í aðeins 36 prósentum tilvika er Iceland Express á réttri áætlun. Hjá Icelandair
er hlutfallið 74 prósent. Þriðjungi brottfara Iceland Express frá Keflavík seinkar
meira en 45 mínútur. Félagið fékk ákúrur á vellinum fyrir skort á upplýsingum.
SAMGÖNGUR Iceland Express stend-

ur sig illa í að halda áætlun miðað
við helstu flugfélög í flugi um Keflavíkurflugvöll. Þetta kemur fram í
tölum Isavia ohf. sem rekur íslenska
flugvelli.
Fréttablaðið hefur undir höndum
upplýsingar um frammistöðu flugfélaganna í að halda áætlun á Keflavíkurflugvelli sumar mánuðina
þrjá í fyrra. Samkvæmt þeim stóð
Astraeus, flugfélagið sem annast
áætlunarflug fyrir Iceland Express,
sig áberandi verst allra að þessu
leyti.
Á alþjóðlega vísu er miðað við
að flugfélög hafi haldið áætlun ef
seinkun er undir 15 mínútum. Af
823 brottförum hjá Iceland Express
stóðst 351, eða aðeins 42,6 prósent,
þennan mælikvarða í júní, júlí og
ágúst í fyrra. Staðan er enn verri
þegar litið er til komutíma. Þá
voru aðeins 29,7 prósent af vélum
félagins minna en 15 mínútur á
eftir áætlun. Samanlagt átti Astraeus 1.644 lendingar og brottfarir á
þessu tímabili og voru aðeins 592,
eða 36,2 prósent á áætlun.
Helsti keppinautur Iceland
Express er Icelandair, sem hefur
mun betri tölfræði að þessu leyti.
Samtals átti Icelandair 4.963 lendingar og brottfarir á fyrrnefndu
tímabili. Af þeim voru 3.663, eða
73,8 prósent, á áætlun. Því eru
hlutfallslega helmingi fleiri flug á
áætlun hjá Icelandair en hjá Iceland
Express.
Þá kemur fram að heill þriðjungur af brottförum Iceland Express
frá Keflavíkurflugvelli í fyrrasumar er skilgreindur með „óhóflega“ seinkun. Það þýðir að vélarnar
voru 45 mínútum eða meira of

Hvernig stóðust flugfélögin áætlun?
Upplýsingar fyrir júní, júlí og ágúst 2010

■ Flug á áætlun

flug á áætlun
(minna en 15 mínútna seinkun)

■ Flug sem seinkar
Komur

105 / 99

(Astraeus Ltd)

94,3%

96 / 72

75,0%

2.484 / 1.836

73,9%

821 / 244

29,7%
Brottfarir

106 / 98

(Astraeus Ltd)
%

92,5%

2.479 / 1.827

73,7%

97 / 71

73,2%

823 / 351

42,6%
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Fjöldi flugferða / fjöldi flugferða á áætlun
Brottfarir og lendingar samtals
143

197
93,3%

Alls: 211 flug

14

3.663

74,1%

50
Alls: 193 flug

73,8%

Icelandair
Alls: 4.963 flug

36,2%

592

1.300

FRÁ BERGEN Tvítug kona fannst látin í
fangaklefa í gærmorgun.

Sviplegur dauðdagi í Bergen:

Fannst látin í
fangaklefanum
BERGEN Tvítug kona fannst látin í
fangaklefa lögreglunnar í Bergen
í Noregi í gærmorgun. Hún hafði
verið handtekin um miðnætti
kvöldið áður eftir að hafa sést
í annarlegu ástandi í borginni.
Meðal annars hafði hún flúið
sjúkraflutningamenn sem könnuðu ástand hennar, en um miðnætti fannst hún illa til reika
fyrir utan læknavaktina.
Lögregla kom á staðinn og
færði hana í varðhald eftir samráð við lækni.
Hún fannst síðan látin í klefa
sínum rétt fyrir klukkan níu
um morguninn. Dánarorsök er
ókunn.
- þj

Framlög til verðugra málefna:
1.052

Iceland
Express
Alls: 1.644 flug

Veglegir styrkir
Auðar Capital
SAMFÉLAGSMÁL Auður Capital

seinar í loftið. Sambærileg tala fyrir
Icelandair var 4,9 prósent.
Nokkur önnur félög voru með
áætlunarflug til Íslands í fyrrasumar. Aðeins tvö þeirra, SAS og
Air Berlin, áttu fleiri en eitt hundrað samanlagðar brottfarir og lendingar, SAS með samtals 211 og Air
Berlin með samtals 193. SAS hélt
áætlun í 93,3 prósentum tilvika og
Air Berlin í 74,1 prósenti tilvika.
Fram kom á fundi samræmingarnefndar í fyrrahaust að vandamál
væri hversu lítt Astraeus stæðist

áætlanir og hversu illa félagið stæði
sig í að upplýsa vallaryfirvöld um
tafir.
Ekki fást nýrri upplýsingar frá
Isavia en þær sem hér er vísað til.
Hjördís Guðmundsdóttir, upplýsingafulltrúi Isavia, segist að svo
stöddu ekki vilja tjá sig um það
hvernig málin hafi þróast frá því í
fyrra. Svör fengust heldur ekki hjá
Iceland Express í gær. Samkvæmt
vef Keflavíkurflugvallar eru miklar
seinkanir á áætlun félagins viðvarandi þessa dagana. gar@frettabladid.is

veitti á sunnudag veglega styrki
úr samfélagssjóðunum AlheimsAuði og Dagsverki.
AlheimsAuður veitti ABC barnahjálp og BasicNeeds í Kína fjárstyrk og Dagsverk Auðar, sem
er verkefni starfsmanna Auðar
Capital, styrkti Marítafræðsluna
„Hættu áður en þú byrjar“ og
lofaði Sólheimum í Grímsnesi að
aðstoða við gróðursetningu og
garðyrkjustörf, sem jafngildir
einum vinnudegi á hvern starfsmann Auðar.
- þj

Tvær nýjar ávöxtunarleiðir
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Eignastýringarsafn ÍV-I og Eignastýringarsafn ÍV-II eru verðbréfasjóðir skv.
lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag
verðbréfasjóða ÍV hf. er rekstrarfélag sjóðanna. Útboðslýsingu og nánari
upplýsingar er hægt að nálgast á heimasíðu www.iv.is. Fjárfestar eru
hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðanna og þá sérstaklega umfjöllun
um áhættuþætti.

I AM POPULAR
Með COOLPIX S3100 tekur þú
skemmtilegri myndir
Nett og meðfærileg myndavél með 14 megapixla upplausn, NIKKOR
gleiðhornslinsu, 5x aðdrætti og hristivörn. Sjálfvirkar umhverfisstillingar,
stór 2.7“ LCD skjár og HD hreyfimyndataka. Eins fæst hún í 7 líflegum
litum. Taktu skemmtilegar myndir við öll tilefni.

Verð 29.995.-

KAUPAUKI!
Innifalið í kaupum á S3100 myndavél fylgir taska
og 4GB minniskort að verðmæti kr 8.000kr.

Með öllum Nikon vélum
fylgir íslenskur leiðarvísir.

www.nikon.is
SÖLUAÐILAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Heimilistæki – Suðurlandsbraut 26, 108 Reykjavík – 569 1500 - www.ht.is
Sjónvarpsmiðstöðin – Síðumúla 2, 108 Reykjavík – 568 9090 – www.sm.is
Beco – Langholtsvegi 84, 104 Reykjavík – 533 3411 - www.beco.is
Fotoval – Skipholti 50b, 105 Reykjavík – 553 9200 – www.fotoval.is
MAX – Kauptún 1, 210 Garðabær – 412 2200 – www.max.is
Hagkaup – Smáralind, 201 Kópavogur – 563 5000 – www.hagkaup.is
Tölvulistinn – Reykjavík, Hafnarfirði – 414 1700 – www.tl.is

SÖLUAÐILAR Á LANDSBYGGÐINNI
Samkaup – Borgarnesi, Blönduósi, Egilsstöðum, Seyðisfirði, Fáskrúðsfirði, Grundarfirði,
Ísafirði; Hljómsýn – Akranesi; Blómsturvellir – Hellissandi; Skipavík – Stykkishólmi;
Snerpa – Ísafirði; Kaupfélag V-Húnvetninga – Hvammstanga; Smárabær – Blönduósi;
Skagfirðingabúð – Sauðárkróki; Verslunin Pan – Neskaupstað; Geisli – Vestmannaeyjum;
Mosfell – Hellu; Heimilistæki – Reykjanesbæ, Selfossi, Akureyri og Húsavík;
Tölvulistinn – Akureyri, Egilstaðir, Selfoss og Reykjanesbæ.
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Hvað ertu að
kaupa, kona?

Fyrirtækjarisi fjárfestir í íslensku vatni

Fróðlegur kvennafundur
um það fjölmarga í okkar
daglega líﬁ sem viðkemur
neytendamálum og
Evrópusambandinu.
Allt á milli transﬁtusýru í
matvælum til hagkvæmari
húsnæðislána!

Suður-afríska fyrirtækjasamstæðan Bidvest Group Limited hefur keypt tæplega
fimmtán prósenta hlut í átöppunarfyrirtækinu Icelandic Water Holdings. Dyr
opnast inn á nýja markaði með íslenskt vatn, segir Jón Ólafsson vatnsbóndi.
IÐNAÐUR „Nú er fyrirtækið að

Fundurinn verður haldinn, þriðjudaginn
21. júní klukkan 20.30 í Kornhlöðunni,
hlöð
i
Bankastræti 2 (fyrir ofan Upplýsingarmiðstöð ferðamál).
RÆÐUKONA KVÖLDSINS:
Brynhildur Pétursdóttir,
ritstjóri Neytendablaðsins
ÖRRÆÐUR FLYTJA
Margrét Örnólfsdóttir, tónlistarmaður
Guðrún Pétursdóttir, framkvæmdastjóri
Jórunn Frímannsdóttir, hjúkrunarfræðingur
og varaborgarfulltrúi
Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir,
stjórnmálafræðingur
Fundarstýra : Guðrún Ögmundsdóttir
Góða skapið og léttar veitingar!
Fundurinn er opinn öllum konum.

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

m.visir.is

ÞAÐ ERU ENGIN HÖFT
Í VIÐSKIPTUNUM Á VÍSI

Fáðu Vísi í símann
og iPad!

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar,
meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á Vísi.

Meiri Vísir.

fullu fjármagnað, við getum gefið
í og farið í markaðssetningu af
krafti. Við höfum vaxið töluvert
en nú getum við fylgt því eftir
á myndarlegan hátt,“ segir Jón
Ólafsson, stofnandi og stjórnarformaður Icelandic Water Holdings.
Fyrirtækið, sem selur átappað
vatn á flöskum, hefur selt hlutafé
fyrir samtals fimmtán milljónir
Bandaríkjadala, jafnvirði rúmra
1,7 milljarða króna. Suður-afríska
fyrirtækjasamstæðan Bidvest
Group Limited kaupir megnið af
nýju hlutafé fyrir 13,5 milljónir
dala og eignast um 14,6 prósenta
hlut í fyrirtækinu. Afgangurinn kemur frá núverandi hluthöfum. Bidvest hefur jafnframt
rétt til að eignast allt að tuttugu
prósent í vatnsfyrirtækinu innan
árs. Brian Joffe, forstjóri Bidvest
Group Limited, mun taka sæti í
stjórn Icelandic Water Holdings.
Með kaupum Bidvest Group
Limited nemur eignarhlutur
erlendra fjárfesta í fyrir tækinu
tæpum fimmtíu prósentum á móti
Jóni sjálfum, syni hans og fleirum. Fyrr á árinu komu bandaríski fjárfestingabankinn JP
Morgan og fleiri erlendir fjárfestar inn í hluthafahópinn þegar
skuldum var breytt í hlutafé og
nýtt hlutafé gefið út. Fyrir átti
bandaríski drykkjarvörurisinn
Anheuser Busch tuttugu prósenta
hlut. Með fjárfestingu Bidvest fer
hlutur Anheuser Busch niður í
um átján prósent.
Jón segir að auk þess muni

LINDARVATN ÚR ÖLFUSI RENNUR UM ALLAN HEIM Erlendir fjárfestar eiga orðið

meira en helming í vatnsfyrirtækinu Icelandic Water Holdings, sem flytur út vatn á
flöskum frá Hlíðarenda við Þorlákshöfn.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hvað er Bidvest Group Limited?
Brian Joffe, sem senn sest í stjórn Icelandic Water Holdings, er þekktur
frumkvöðull í Suður-Afríku. Hann stofnaði fyrirtækjasamstæðuna Bidvest
Group Limited árið 1988 fyrir lítið fé, átta milljónir suður-afrískra randa,
jafnvirði einnar milljónar Bandaríkjadala á þávirði. Samstæðan var skráð
á hlutabréfamarkað ári síðar og nam markaðsverðmæti hennar í gær 43,7
milljörðum randa, jafnvirði rúmra 740 milljarða íslenskra króna. Bidvest
Group Limited er um þessar mundir ein af umsvifamestu fyrirtækjasamstæðum heims utan Bandaríkjanna og hafa dótturfyrirtæki þess verið skráð
á hlutabréfamarkað víða. Á meðal eigna fyrirtækisins eru banki, iðnaðarfyrirtæki í matvælageiranum og fjölbreyttur rekstur víða í Afríku, Evrópu og í
Asíu. Starfsmenn eru í kringum hundrað þúsund.

fjárfesting Bidvest Group Limited gera vatnsfyrirtækinu kleift
að hefja markaðssetningu á fullu
og mögulega opna því dyr inn á

fjölda nýrra markaða, svo sem í
Suður-Afríku, Hollandi, Bretlandi
og Hong Kong.

Sólarmegin

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN / Sími 515 2000 / tm@tm.is / www.tm.is

Ef þú ert tryggður þá færðu það bætt

jonab@frettabladid.is

Nýr Ford Focus
Kauptu bíl sem notar
aðeins 3,7 lítra á
hundraðið frá Akureyri

Verð frá 3.350.000 kr.

Vertu í hópi þeirra bestu.
Veldu Ford.

Gerðu samanburð

Komdu í Brimborg í dag. Reynsluaktu nýjum Ford.

Kveiktusjáðu
á sparneytni
nýja bíla frá Ford

Tíminn líður hratt. Hagkvæmir eiginleikar
Ford mæta þörfum nútímans. Ford leggur í
stæði sjálfur. Ford fær frítt í stæði. Ford verndar
þig og þína. Ford passar budduna þína. Ford bílar létta
þér lífið. Kveiktu á hagkvæmum eiginleikum Ford. Fáðu að
vita meira um gegnheila og einlæga hönnun Ford.

Opið í dag

Bíldshöfða 6
milli kl. 9 og 17
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Nýr Ford Kuga AWD
Kauptu bíl sem notar aðeins
5,1 lítra á hundraðið til Ísafjarðar
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Nýr Ford Fiesta
Kauptu bíl sem notar
aðeins 3,2 lítra á
hundraðið frá Selfossi

Verð frá 5.690.000 kr.

Verð frá 2.350.000 kr.

Nýr Ford Mondeo
Kauptu bíl sem notar aðeins
3,9 lítra á hundraðið til Hafnar
GCI GROUP

Verð frá 4.340.000 kr.
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Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | www.ford.is
Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð bílanna getur verið frábrugðin myndunum í auglýsingunni. Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar.

Venjulegt íslenskt
fjölskyldufyrirtæki í 47 ár
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Skiptar skoðanir um sakhæfisaldur Dana í kjölfar skýrslu tölfræðistofnunar:

Vilja sakhæfisaldur í 15 ár á ný
DANMÖRK Stjórnarandstaðan í Dan-

mörku krefst þess að sakhæfisaldur
verði aftur hækkaður upp í 15 ár,
en frá júlímánuði í fyrra hefur
hann miðast við 14 ár. Samkvæmt
úttekt dönsku tölfræðistofnunarinnar komu upp 200 mál frá júlí
að áramótum þar sem 14 ára unglingar voru kallaðir fyrir dóm. Um
helmingur málanna lýtur að búðarþjófnaði, en 28 voru vegna árása
þar af tvær vegna grófs ofbeldis,
fimm voru vegna rána og eitt vegna
nauðgunar. Af 200 málum lauk 170
með sektardómi.
Talsmaður Sósíalíska þjóðar-

200

er fjöldi mála
frá júlí í fyrra
til áramóta
þar sem 14 ára unglingar
voru kallaðir fyrir dóm.
DANSKA TÖLFRÆÐISTOFNUNIN

flokksins sagði í viðtali við danska
ríkisútvarpið að þessar tölur sýndu
allt annan veruleika en þann sem
stjórnarflokkarnir hefðu nýtt sér til
að rökstyðja niðurfærslu sakhæfisaldurs í fyrra. Vissulega þurfi ung-

lingar sem verði uppvísir að lögbrotum að mæta afleiðingum gerða
sinna, en þau mál megi afgreiða á
annan hátt en sem sakamál.
Talsmaður Íhaldsflokksins, sem
er í stjórn með Vinstriflokknum,
segir tölurnar sýna færri alvarleg
afbrot 14 ára unglinga og því sé
ljóst að lögin þjóni sínum tilgangi.
Talsmaður Danska þjóðarflokksins, sem ver ríkisstjórnina falli,
er sammála því að tölurnar réttlæti lögin. Þau hafi fælingarmátt
og sendi skýr skilaboð til ungra
afbrotamanna um að lögbrot verði
ekki liðin.
- þj

Ágreiningur um
byggðaáherslurnar
Stjórnarliðar eru ekki samstiga um byggðaáherslur í tengslum við breytingar á
kvótafrumvarpinu. Varaformaður þingnefndar kallar eftir úttekt á afleiðingum
núverandi kerfis. Hagfræðinganefnd fer á fund þingnefndar í dag.
STJÓRNMÁL Ólína Þorvarðardóttir,

varaformaður sjávarútvegs- og
landbúnaðarnefndar Alþingis,
segir ekki hægt að skoða kvótamál eingöngu út frá nýútkominni
hagfræðingaskýrslu. Til að setja
málið í samhengi þurfi aðra úttekt;
á afleiðingum núverandi kvótakerfis á byggðir og samfélag síðustu 20 árin.
„ H a n a þu r fum við að hafa
í vinstri hendi
og vega og meta
á móti þeirri
sem nú liggur
í hægri hendi,“
segir Ólína.
Hún heggur í
ÓLÍNA
sama knérunn
ÞORVARÐARDÓTTIR og for m aðu r
nefndarinnar,
L i lja R a fney
Magnúsdóttir,
sem s agði í
Fréttablaðinu
í gær að horfa
þyrfti á málið út
frá fleiri þáttum
en hagfræðilegum.
ÁRNI PÁLL
Ólína segir
ÁRNASON
skýrsluna
ágæta, en hún kunni ekki við það
sjónarmið sem þar komi fram að
sjávarútvegurinn eigi að dafna
eins og honum þóknast og síðan
verði greiddir byggðarstyrkir eftir
þörfum. Hennar stjórnmálastefna
sé ekki að halda byggðarlögum í
öndunarvélum ölmusustyrkja.
Ljóst er að Ólína er ekki
sammála þeirri áherslu sem
samflokksmaður hennar, Árni
Páll Árnason, efnahags- og við-

FISKVEIÐAR Stjórnarliðar eru ekki á eitt sáttir um hve mikið vægi byggðasjónarmið
eiga að hafa í lögum um fiskveiðistjórnun. Ljóst er að vinna er fram undan innan
þings um frumvarpið.
FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

skiptaráðherra, hefur sett fram.
Hann segir aðalmarkmiðið vera
að tryggja góðan rekstrar- og
samkeppnishæfan sjávar útveg.
Atvinnu stefna á forsendum
byggðastefnu hafi aldrei gefist
vel, hvorki hér á landi né annars
staðar.
„Það er sjálfsagt að reyna að
koma við byggðatilliti að einhverju leyti í sjávarútveginum en
höfuðmarkmiðið í þessari atvinnugrein eins og öðum hlýtur að
vera að tryggja arðsemi. Öðrum
sjónarmiðum, svo sem byggðartengdum, má mæta með sértækum aðgerðum.“
Ólína gagnrýnir sjónarhorn
skýrsluhöfunda sem miðist við
núverandi stöðu útgerðarinnar.
Þegar rætt sé um að arður renni

úr einni átt inn í samfélagið þurfi
ekki djúpa hagfræðihugsun til að
sjá að það rýri að einhverju leyti
útgerðina. Sjávarbyggðirnar hafi
hins vegar staðið undir hagsæld
um langt skeið og það gangi ekki
að atvinnuvegir sogi til sín án þess
að skila í eðlilegu hlutfalli til baka.
Ekki náðist í Jón Bjarnason,
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, við vinnslu fréttarinnar. Bjarni Harðarson, upplýsingafulltrúi ráðuneytisins, segir
að málið eigi eftir að fá þinglega
meðferð. „Að mínu viti er ekkert
í þessari hagfræðilegu úttekt sem
kemur á óvart.“
Samkvæmt heimildum blaðsins
ganga hagfræðingar úr nefndinni á
fund sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar í dag. kolbeinn@frettabladid.is

VIÐSKIPTATÆKIFÆRI VIÐ MALASÍU
BUSINESS OPPORTUNITIES WITH MALAYSIA
Malaysia offers a variety of products and services to source from.
The Malaysian Trade Commissioner, Mdm. Mohamed, will be making a business trip to
Reykjavik to enhance bilateral trade between Malaysia and Iceland, particularly to assist
Icelandic buyers/importers to identify potential suppliers for their products.
Potential products include wooden products, rubber products, processed food, palm oil
products, automotive products, oleochemicals, outsourcing services and print media.
Other products’ range is also welcome.

Business meetings will be held from 4–6 July 2011.
Interested companies that wish to have an appointment to discuss business opportunities
may contact her at email: rotterdam@matrade.gov.my or contact the Honorary Consul of
Malaysia in Iceland, Dr. Örn Erlendsson, oern@triton.is.
Ræðismannsskrifstofa Malasíu á Íslandi, tel. 562 2562 / 898 0949.
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Meira fjármagn lagt
í neyðarsjóð ESB
Ráðamenn Evrópusambandsríkjanna enn á nálum út af gríðarlegum skuldavanda nokkurra evruríkja. Frestun greiðslu til Grikklands setur aukinn þrýsting á ríkisstjórn Grikklands. „Þetta eru erfiðir tímar,“ segir Olli Rehn.
LUXEMBORG, AP Fjármálaráðherrar

Evrópusambandsins samþykktu í
gær að efla neyðarsjóð sambandsins, svo hann geti betur tekið á
vanda stórskuldugra ríkja á borð
við Grikkland, Írland og Portúgal.
Jafnframt settu þeir aukinn
þrýsting á grísk stjórnvöld, sem
þurfa að fá frekari hjálp til að
geta staðið undir afborgunum af
skuldum í næsta mánuði.
Ráðamenn Evrópusambandsríkjanna eru margir enn á nálum
út af gríðarlegum skuldavanda
nokkurra evruríkja, sem gæti
stefnt framtíð evrunnar í voða.
Samtals hafa ESB-ríkin nú
ákveðið að gangast í ábyrgð fyrir
780 milljörðum evra, eða nærri
130.000 milljörðum króna, en
það gerir þeim kleift að nota 440
milljarða evra, eða ríflega 72.000
milljarða króna til að hjálpa þeim
ríkjum á evrusvæðinu sem eiga í
óyfirstíganlegum fjárhagsvanda.
Þetta er hátt í tvöföldun sjóðsins, sem settur var á laggirnar
fyrir rúmu ári með 440 milljarða
ábyrgð Evrópusambandsríkjanna
og þar með 250 milljarða evra til
reiðu handa skuldugu ríkjunum.
Ábyrgðin þarf að vera töluvert
hærri en það fjármagn sem notað
verður svo vaxtakjör geti verið
nægilega hagstæð.
Neyðarsjóðurinn, sem nefnist Fjármálastöðugleikasjóður
Evrópu, verður notaður þangað til nýtt Fjármálastöðugleikakerfi Evrópusambandsins kemst
í gagnið um mitt ár 2013.
Fjármálaráðherrarnir hafa
hins vegar frestað fram í byrjun næsta mánaðar ákvörðun um
næstu greiðslu til Grikklands,
tólf milljarða evra sem áttu samkvæmt áætlun ESB og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að greiðast út
nú í þessum mánuði.
Grísku stjórninni er gert að
ljúka afgreiðslu nýrra aðhalds-

JEAN-CLAUDE TRICHET OG OLLI REHN Seðlabankastjóri Evrópu og peningamálastjóri

Evrópusambandsins á fundinum í Lúxemborg í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Umbótaþreytan sést
á götum Aþenu,
Madríd og víðar...
OLLI REHN
PENINGAMÁLASTJÓRI ESB

MÓTMÆLI Grikkir hafa mótmælt ástandi

mála vikum saman.

MYND/AFP NORDICPHOTOS

aðgerða áður en framhald verður á aðstoð ESB og AGS, en alls
hafa Grikkir nú þegar fengið 48
milljarða evra af þeim 110 milljörðum sem ákveðið var að veita
vorið 2010.

Grikkir þurfa á þessari
greiðslu að halda til að geta staðið við stórar afborganir af lánum
sínum í næsta mánuði. Erfiðlega hefur hins vegar gengið
að fá bæði grískan almenning
og gríska þingið til að fallast á
frekari skattahækkanir og frekari niðurskurð á ríkisútgjöldum
ofan á allar þær sársaukafullu
aðhaldsaðgerðir, sem nú þegar
hefur verið gripið til.
„Þetta eru erfiðir tímar,“ sagði
Olli Rehn, peningamálastjóri
Evrópusambandsins. „Umbótaþreytan sést á götum Aþenu,
Madríd og víðar, og sama má
segja um stuðningsþreytu nokkurra aðildarríkja okkar.“
gudsteinn@frettabladid.is

Bara góðar hliðar
6YR\S`RPSSPUUM¤YPYôtYZ]VTPRS\TLPYHLUIHYHHMZSm[[HM}KûYHZ[HILUZxUPU\
:HTR]¤T[^^^ILUZPU]LYKPZ
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Opinn ársfundur
Orkuveitu Reykjavíkur
2011

Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP Gunnlaugur naut samvista við oddvita meirihlutaflokkanna í
borgarstjórn á árbakkanum, þá Jón Gnarr borgarstjóra og Dag B. Eggertsson.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Orkuveita Reykjavíkur heldur í fyrsta sinn opinn ársfund 23. júní 2011
kl. 14:00 til 16:00. Það er gert til að auka gegnsæi í starfseminni og
stuðla að upplýstri umræðu um málefni fyrirtækisins.

Reykvíkingur ársins veiddi maríulax í Elliðaánum:

Tókst með hjálp
frábærra manna

Á fundinum verða kynntar áherslubreytingar í rekstri, skipulagi og
þjónustu OR, drög að nýrri eigendastefnu fyrir fyrirtækið og staða
úttektar eigenda á tildrögum fjárhagsvanda fyrirtækisins.

FÓLK „Ég hélt að það væri einhver

Fundurinn verður haldinn í höfuðstöðvum Orkuveitu Reykjavíkur að
Bæjarhálsi 1 í Reykjavík.
Vinsamlega skráið þátttöku á http://www.or.is/arsfundur

STOLTUR Gunnlaugur landaði fyrsta laxinum eftir fimmtán mínútur. Hann hafði
ekki áður veitt á stöng.

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORK 55430 06/11

að fíflast í mér – gera grín og hafa
gaman af karlinum,“ segir Gunnlaugur Sigurðsson, 79 ára íbúi í
Fellsmúla, um það þegar honum
var tilkynnt það á sunnudagsmorgun að hann hefði hlotið nafnbótina
Reykvíkingur ársins 2011. „En svo
reyndist þetta bara vera alvara,“
bætir hann við.
Það var nágranni Gunnlaugs í
blokkinni í Fellsmúlanum sem tilnefndi hann fyrir óeigingjarna
viðhaldsvinnu á lóð blokkarinnar
í áratugi án nokkurrar greiðslu.
Gunnlaugur, sem er fyrrverandi
lögreglumaður, hefur reyndar selt
íbúðina í Fellsmúla og leitar sér nú
að nýju húsnæði.
Gunnlaugur segir mjög ánægjulegt að granninn kunni að meta
nábýlið við hann. „En manni finnst
maður nú ekki eiga þetta skilið.“
Hann reyni að taka reglulega til
hendinni. „Maður mætti samt
sannarlega vera duglegri.“
Gunnlaugi var boðið að opna
Elliðaárnar í gærmorgun og
renndi þar fyrir fyrsta laxinn

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

klukkan sjö. Fimmtán mínútum
síðar var sá fyrsti kominn á land
og sá síðari fylgdi í kjölfarið hálfum öðrum tíma seinna. „Maður
náði kvótanum – það tókst með
hjálp frábærra manna,“ segir
Gunnlaugur, sem aldrei fyrr hafði
veitt á stöng en líkaði vel.
- sh

Grunngildi OR eru virðing, hagsýni, heiðarleiki, eldmóður, traust og sveigjanleiki.

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.

Orkulykillinn hefur ekkert nema góðar hliðar. Hafðu hann á kippunni og tryggðu þér:
RYHMZSm[[OQm6YR\UUP
RYHMZSm[[OQm:OLSS
RYHMZSm[[m6M\YKN\T
RYHMZSm[[xM`YZ[\ZRPW[PU

RYHMZSm[[mHMT¤SPZKHNPUU
(MZSm[[HMIxSH]Y\T
(MZSm[[HMZT\YôQ}U\Z[\
(MZSm[[HMIxSHô]V[[P

:¤R[\\T6YR\S`RPSPUUxKHNm www.orkan.is

LÍFIÐ

.YLPóZS\TN\SLPRHm:[óPUUP
6YR\]LYUK]LYóZ[LMUH6YR\UUHY
9LNS\SLNHLUK\YNYLPóZS\SLPRP
:tYTLYRPUNHYS`RSH

www.or.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Um 80 prósent flóttamanna hafast við í
bláfátækum ríkjum. Ríku löndin firra sig ábyrgð.

Í

Gerum við
okkar bezta?

tilefni af alþjóðadegi flóttamanna í gær birti Flóttamannahjálp
Sameinuðu þjóðanna (UNHCR) skýrslu um stöðu flóttamanna
á heimsvísu. Þar eru ýmsar sláandi upplýsingar.
Þegar Flóttamannahjálpin var stofnuð fyrir 60 árum fór hún
með mál um 2,1 milljónar flóttamanna, sem hafði hrakizt frá
heimilum sínum vegna ófriðarins í Evrópu. Nú er hins vegar talið
að flóttamenn séu tæplega 44 milljónir.
António Guterres, yfirmaður Flóttamannahjálparinnar, benti á
það í gær að víða í ríkum, vestSKOÐUN
rænum iðnríkjum væri sá misskilningur á ferð að flóðbylgja
Ólafur Þ.
flóttamanna ógnaði þeim. Við
Stephensen
þurfum ekki að horfa langt út
olafur@frettabladid.is
fyrir landsteinana til að sjá uppgang stjórnmálaflokka sem gera
út á andúð á flóttamönnum.
Staðreyndin er hins vegar sú,
eins og Guterres benti á, að um áttatíu prósent flóttamanna hafast
við í fátækum ríkjum í þriðja heiminum, sem hafa miklu verri forsendur til að hjálpa þeim en ríku iðnríkin. Af um milljón Líbíumönnum sem hafa hrakizt frá heimilum sínum vegna ófriðarins í
landinu hafa um tvö prósent knúið dyra í ríkjum Evrópu.
Í skýrslu UNHCR er bent á að í Pakistan séu 710 flóttamenn á
hvern Bandaríkjadal landsframleiðslu á mann. Til samanburðar er
nefnt að í Þýzkalandi, þar sem eru nú tæplega 600.000 flóttamenn,
séu sautján flóttamenn á hvern dal landsframleiðslu á mann.
Flóttamannahjálpin kallar eftir að iðnríkin taki við fleira flóttafólki og leggi meira af mörkum til friðarumleitana á ófriðarsvæðum,
þannig að flóttamenn geti snúið til heimkynna sinna. Guterres orðar
það svo að heimsbyggðin hafi brugðizt flóttamönnum.
Kristján Sturluson, framkvæmdastjóri Rauða kross Íslands,
skrifaði grein hér í blaðið í gær og sagði RKÍ vona að almenningur
á Íslandi yrði áfram jákvæður í garð þeirra sem neyddust til að flýja
í leit að vernd. Það er mikið rétt að Íslendingar hafa almennt reynzt
flóttamönnum hér vel. Sú spurning er hins vegar áleitin hvort við
höfum lagt það af mörkum sem við getum til að hjálpa fólki sem
neyðzt hefur til að flýja heimkynni sín.
Frá árinu 1956 hefur Ísland tekið við um 530 flóttamönnum. Í
skýrslu UNHCR eru 89 manns með stöðu flóttamanna (hælisleitendur og fólk án ríkisfangs er þá ekki talið með) sagðir á Íslandi
í lok árs 2010. Hvernig sem á málið er litið eru þetta sorglega fáir í
samanburði við frammistöðu flestra nágrannalanda okkar í móttöku
flóttamanna. Í Svíþjóð og Noregi eru flóttamenn um 0,8% mannfjöldans, í smáríkinu Lúxemborg um 0,6%, í Austurríki 0,5%, í
Danmörku 0,3% og í Finnlandi og á Írlandi um 0,2%.
Talan á Íslandi? Heil 0,026% samkvæmt skýrslu UNHCR.
Nágrannaríkin taka við tífalt til fertugfalt fleiri flóttamönnum
miðað við mannfjölda.
Ef notaður er ofangreindur mælikvarði Flóttamannahjálparinnar
um flóttamenn á hvern dollara landsframleiðslu á mann (hún er
u.þ.b. 40.000 dalir á Íslandi) er talan 0,002 hér á landi.
Erum við örugglega að gera okkar bezta?

Tveir í Einari
Í Einari K. Guðfinnssyni búa tveir
menn. Annar trúir á markaðslegar forsendur auðlindanýtingar og talar um
sjávarútvegsmál, hinn á félagslegar
forsendur og ræðir landbúnaðarmálin.

Fiski-Einar
Einar skrifaði pistil á heimasíðu
sína á sunnudag þar sem hann
fettir fingur út í hugmyndir Lilju
Rafneyjar Magnúsdóttur og
Svandísar Svavarsdóttur,
sem sögðu auðlindanýtingu snúast um fleira
en krónur og aura. „Hér er
greinilega verið að kynna
þann boðskap að sjávar-

útvegurinn eigi ekki að lúta sömu
lögmálum og aðrar atvinnugreinar,“
skrifar Einar. „Reka eigi sjávarútveginn
á grundvelli félagslegra sjónarmiða.“
Það sé pólitísk kredda, ættuð úr ESB
og engum til góðs. Einar veit hvað
hann syngur í þessum efnum enda er
hann fyrrverandi sjávarútvegsráðherra.

Sveita-Einar
Einar er líka fyrrverandi landbúnaðarráðherra
og hefur varað
við landbúnaðarstefnu
ESB en á
þveröfugum forsendum. „Evrópusambandið

er í rauninni að segja: Hendið burtu
íslenskri landbúnaðarstefnu,“ sagði
Einar á þingi í fyrra. „Að sjálfsögðu fer
allt þetta tollaverk burtu og öll tollvernd íslensks landbúnaðar gagnvart
Evrópumarkaði.“ Þar endurómaði
Einar málflutning sinn sem ráðherra,
þegar hann sagðist til dæmis ekki
ætla að „rústa íslenskum
landbúnaði“ með því að
lækka tolla og leyfa innflutning á kjöti – eða láta
landbúnað lúta sömu
lögmálum og aðrar
atvinnugreinar, eins
og Fiski-Einar hefði
kannski orðað það.
bergsteinn@frettabladid.is

HALLDÓR

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Borgarráð, börnin og trúin
Skólar og
trúfélög

TILBOÐ
á 1 lítra
Kókómjólk

Dögg
Harðardóttir
fulltrúi í
stjórnlagaráði

Nýjar
og betri
umbúðir!

B

benda til að þeim sem telja sig
orgarráð Reykjavíkur
trúaða vegni almennt betur en
fær til umfjöllunar á
hinum. Því er mun nær fyrir
næstu dögum reglur mannReykjavíkurborg að hvetja
réttindaráðs um samstarf
Í Barnasáttmála börn til þátttöku í trúarlegu
skóla og trúar- og lífsskoðstarfi og nýta þær rannsóknunarfélaga. Þegar borgarSameinuðu
ir sem hafa verið gerðar, í
ráð tekur afstöðu í málinu
þjóðanna sem
stað þess að leita leiða til að
er mikilvægt að stuðst sé
hindra aðgengi barna að uppvið vísindalegar rannsóknÍsland
er
aðili
lýsingum um trúariðkun í
ir þannig að ákvörðunina
megi rökstyðja með fagað segir að það nærsamfélaginu. Komi barn
heim með bæklinga sem forlegum hætti. Slíkar rannsem barni sé
eldrum hugnast ekki þá er
sóknir er auðvelt að nálgast
það að sjálfsögðu þeirra hlutmeð leitarvélum. Skólasamfyrir
bestu
verk að leiðbeina barninu. Í
félagið er vísindasamfélag
og verður að vera hafið yfir
skuli ávallt hafa Barnasáttmála Sameinuðu
þjóðanna sem Ísland er aðili
pólitíska stefnu í þessu máli
forgang þegar
að segir að það sem barni sé
sem öðrum.
fyrir bestu skuli ávallt hafa
Margar rannsóknir sem
stjórnvöld
gera
forgang þegar stjórnvöld gera
hafa verið gerðar innan heilráðstafanir sem ráðstafanir sem varða börn.
brigðis- og félagsvísinda
Reykjavíkurborg er ekki stætt
hafa rannsakað tengsl trúar
varða börn.
á að fara gegn vísindalegum
við ýmsar breytur svo
rannsóknum. Borgarráði er
sem hamingju, heilsufar,
því ekki stætt á að samþykkja
tilgang í lífinu og sjálfsreglur mannréttindaráðs.
víg svo dæmi sé tekið. Niðurstöður

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is
ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is
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Manndómur
Í DAG
Jónína
Michaelsdóttir
Blaðamaður

S

tundum finnst manni sumir
stjórnmálamenn og smáhópar innan stjórnmálahreyfinga gera lítinn greinarmun á
stjórnmálaflokki og sértrúarsöfnuði. Standa eins og hundar
á roði á kennisetningum og
trúa því að það sé af hugsjón
og heiðarleika, eða yfirburða
vitsmunum. Eftir að hafa valið
sér hólf í skoðanabankanum,
hverfa þeir inn í það og loka
á eftir sér. Standa eftir það
við opinn glugga og prédika
eigið fagnaðarerindi, baða sig
í eigin ágæti, og gera lítið úr
þeim sem kunna ekki að meta
það. Þetta er reyndar ekki stór
hópur, en hefur meiri áhrif en
efni standa til vegna staðfestu
sinnar og yfirlætis.
Sumir fá öryggistilfinningu
við það að gefa sig á vald samtökum og einstaklingum sem
boða endanlegan sannleika.
Óvissunni er eytt. Rétt og rangt
er klárt og kvitt. En lífið er ekki
fugl í hendi. Lífið er hreyfing.
Og lífið er óvissa. Og það er
eiginlega dásamlegasti galdurinn við tilveruna.

Á sögunnar spjöld
Á fjölmennum stuðningsmannafundi fyrrverandi forsætisráðherra í Hörpu fyrr í
þessum mánuði tók til máls
Kristrún Heimisdóttir lögfræðingur. Kristrún er
aðstoðarmaður efnahags- og
viðskiptaráðherra. Hún flutti
framúrskarandi ræðu. Engar
málalengingar, einlæg og tilgerðarlaus framsetning. Kristrún tók fram að hún hefði

aldrei kosið Sjálfstæðisflokkinn, væri á annarri snúru. En
sagðist leyfa sér að fullyrða
að engin siðmenntuð manneskja með lögfræðimenntun
gæti horft á þetta mál án þess
að blygðast sín. Kristrún sýndi
með þessu fágætan manndóm
og fagmennsku. Líka gott fordæmi. Það er munur á því að
vera stuðningsmaður stjórnmálaflokks og því að vera
flokksþræll.
Þegar fram líða stundir
verða samin dramatísk leikrit og líkast til kvikmyndir um
yfirstandandi tímabil, og þetta
mál sérstaklega.
Hugsanlega á næstu árum
eða eftir hálfa öld. Og vegna

á stjórnmálum, uppeldi eða
íþróttafélagi? Væri ekki einkennilegt ef svo væri ekki?
Þó að það sé ríkt í okkur að
allt sé betra en áður var, þar
með við sjálf, þá er maðurinn
alltaf og alls staðar eins. Líka
pólitíkin. Í ágústmánuði árið
1788 skrifaði Benjamín Franklín smákafla um stjórnmálaflokka í sjálfsævisögu sína:

Benjamín
„Hinir miklu viðburðir, stríð,
stjórnarbreytingarnar eru
framkvæmdar af flokkum.
Skoðanir þessara flokka miðast við það, sem þeir telja hag
flokksins. Mismunurinn á
skoðunum flokkanna veldur

Það er munur á því að vera stuðningsmaður stjórnmálaflokks og því að vera
flokksþræll.
nútíma tækni geta höfundar
skoðað atburðarásina á Alþingi
og geta sér til glöggvunar
séð andlit þingmanna þegar
þeir greiða atkvæði, sem og
annarra sem að þessu máli
koma. Viðbrögð Kristrúnar
Heimisdóttur munu ekki fyrnast.

Þöggun
Hvers vegna er þetta ekki í
umræðunni? Hvar eru þeir
sem alltaf eru með á vörum orð
eins og flokkseigendafélagið,
flokksræði, og flokksþrælar.
Af hverju er ekki staldrað við
þegar brotist er út úr hefðinni?
Er þetta ekki tækifæri til að
endurskoða samskiptasiði
þeirra sem hafa mismunandi
skoðanir? Hvað er frétt? Hvar
eru umbótabloggararnir?
Er eitthvað að því að fólk
hafi mismunandi skoðanir

öllum vandræðunum. Þó að
flokkur hafi almannahag á
stefnuskrá sinni, þá horfir
hver maður fyrst og fremst á
eigin hag. Þegar flokkur hefur
náð aðaltakmarki sínu, fara
flokksmenn að ganga ríkt eftir
hagsmunamálum sínum, en
þau koma þá hvert í bága við
annað, og þetta leiðir til þess
að flokkurinn klofnar og flokkunum fjölgar. Við þetta eykst
glundroðinn stórum. Fáir sem
fást við opinber mál, hugsa
aðeins um heill landsins, hvað
sem þeir láta í veðri vaka. Þó
að störf þeirra komi landinu að
verulega gagni, þá hafa þeir
fyrst og fremst hugsað um
eigin hag, en þá hefur hagur
þeirra og landsins farið saman.
Þeir hafa því ekki látið stjórnast af einskærum velvilja.“
Er mikill munur á manneskjum árið 1788 og 2011? Varla.

Iceland´s
EU negotiations
A perspective from Brussels
Aðildarviðræður Íslands
Viðhorf framkvæmdastjórnar ESB

Hádegisfundur í stofu 101 í Odda,
í dag, þriðjudag 21. júní frá kl. 12.00 til 13.00

Alexandra Cas Granje, sviðsstjóri á
stækkunarskrifstofu framkvæmdastjórnar ESB, heldur erindi á vegum
Rannsóknaseturs um smáríki og
sendinefndar ESB á Íslandi.
Hinn 27. júní næst komandi verða fyrstu
kaflarnir opnaðir sem markar upphaf eiginlegra samningaviðræðna Íslands og Evrópusambandsins. Á fundinum gefst tækifæri til
að heyra viðhorf framkvæmdastjórnarinnar
til aðildarviðræðnanna en Alexandra Cas
Granje er yfirmaður þeirrar skrifstofu sem fer
með aðildarviðræður ESB við Ísland, Króatíu,
fyrrum Júgóslavíulýðveldið Makedóníu og
Tyrkland.

Alexandra Cas Granje

Fundarstjóri: Auðunn Atlason, ráðgjafi utanríkisráðherra í
Evrópumálum og deildarstjóri skrifstofu upplýsingamála.
Fundurinn fer fram á ensku. Allir velkomnir.

Volkswagen Passat EcoFuel

www.volkswagen.is

Dugnaðarforkur
frá Volkswagen
VW Crafter 50 Doublecab, 4x4
2,5 TDI 163 hestöfl - beinskiptur
7 manna með bílstjóra
Burðageta 2.240 kg

Til afhendingar strax á tilboðsverði:

7.900.000 með vsk.

Verð frá:

xx.280.000 kr.
Volkswagen er frábær vinnufélagi!

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið sendan daglegan tölvupóst
með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing

Das Auto.
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VILHJÁLMUR hertogi af Cambridge er 29 ára.

„Ég er og mun alltaf verða konungborinn, en vil persónulega að fólk kalli mig einfaldlega Vilhjálm – í bili.“

ÞETTA GERÐIST 21. JÚNÍ 1973

MERKISATBURÐIR
1926 Prestar landsins færa biskupi að gjöf gullkross með keðju,
sem tákn embættisstöðu hans.
1948 Columbia Records kynna til sögunnar LP-hljómplötuna.
1966 Mót norrænna lögreglukóra haldið í Reykjavík.
1980 Kvikmyndin Óðal feðranna frumsýnd.
1986 Íþróttamiðstöðin í Laugardal tekin í notkun.
1991 Perlan, útsýnishús Hitaveitu Reykjavíkur á Öskjuhlíð, formlega tekið í notkun.

AFMÆLI

Þjóðgarður í Jökulsárgljúfrum
Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum var stofnaður á sumarsólstöðum 1973. Hann nær
yfir um 150 ferkílómetra og 35 kílómetra
langt svæði meðfram gljúfrasvæði Jökulsár
á Fjöllum vestanverðu, í landi bæjanna
Svínadals og Áss. Ásbyrgi varð hluti garðsins
1978. Gljúfur Jöklu, einhver hin mikilfenglegustu á landinu, eru um 25 kílómetra löng
og allt að 100 metra djúp. Efri hlutinn, sem
nær frá Dettifossi að Syðra-Þórunnarfjalli, er
svipmestur og allt að 120 metra djúpur.

Áhugaverðir staðir í þjóðgarðinum
eru meðal annars Ásbyrgi, Hljóðaklettar,
Hólmatungur, Selfoss, Hafragilsfoss og Forvaðar. Sumum finnst Jökulsárgljúfur fegursti
staður á landinu til gönguferða, bæði lengri
og skemmri.
Hinn 7. júní 2008 varð þjóðgarðurinn
í Jökulsárgljúfrum hluti af Vatnajökulsþjóðgarði.
Heimild: www.nat.is

ÁSGEIR
JÓNSSON

INGA J.
BACKMAN

Hagfræðingur er 41
árs.

Söngkona er
64 ára.

LÁRUS H.
BJARNASON

HULDAR
BREIÐFJÖRÐ

Rektor MH er
55 ára.

Rithöfundur
er 39 ára.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Auður Jónsdóttir
ljósmyndari,
Barmahlíð 52, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni fimmtudaginn
9. júní. Útförin fer fram frá Háteigskirkju
fimmtudaginn 23. júní kl. 13.00.
Sævar Halldórsson
Jónína Margrét Sævarsdóttir
Guðrún Sigríður Sævarsdóttir
Hrönn Sævarsdóttir
Jón Alvar Sævarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Kristján Vídalín Jónsson
Sigurður Sigurðarson
Steinunn Baldursdóttir

99 ÁRA Í GÆR, 100 ÁRA Í DAG Ásta hefur alla tíð vakið athygli fyrir glæsileik og smekkvísi. Hún hefur búið á Skjóli síðan 2008 en hélt sjálf
heimili til 97 ára aldurs. Eitt af áhugamálum Ástu er útsaumur, en myndina á veggnum saumaði hún, sem og rokkókóstólana.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÁSTA EYJÓLFSDÓTTIR AÐALGJALDKERI: BLÆS Á 100 KERTA AFMÆLISKÖKU Í DAG

Þakkar Guði fyrir hvern dag
Okkar ástkæri eiginmaður, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Ragnar Borg
fyrrum ræðismaður og
framkvæmdastjóri,

lést á dvalarheimilinu Grund 15. júní. Útförin fer fram
frá Dómkirkjunni í Reykjavík miðvikudaginn 22. júní
kl. 15.00.
Ingigerður Þóranna Melsteð Borg
Anna Elísabet Borg
Rein Norberg
Elín Borg
Benedikt Hjartarson
Óskar Borg
Berglind Hilmarsdóttir
Páll Borg
Ingunn Ingimarsdóttir
Eva, Rakel, Thelma, Inga, Hildur Emma og Elín Ósk.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Björn Guðmundsson
áður til heimilis að Múlasíðu 9,
Akureyri,

lést á dvalarheimilinu Hlíð mánudaginn 13. júní.
Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju þriðjudaginn
21. júní kl. 13.30.
Guðný Björnsdóttir
Ólöf Björnsdóttir
Pálmi Björnsson
Magga Kristín Björnsdóttir
Birna Björnsdóttir
Guðmundur Björnsson
barnabörn og barnabarnabörn

Eyþór Jóhannsson
Hjördís Hauksdóttir
Björn Snæbjörnsson
Helgi Helgason
Rósa Knútsdóttir

„Ég er mjög sátt við mitt hlutskipti því
líf mitt kemur vel út. Það er notalegt að
verða gamall ef manni líður vel og ég
hlakka til hvers dags sem Guð gefur,“
segir Reykjavíkurdaman Ásta Eyjólfsdóttir, sem fæddist á Njálsgötunni
fyrir einni öld og hefur alla tíð búið í
höfuðstaðnum, lengst af á Leifsgötunni
með móður sinni heitinni.
„Við vorum fimm systkin sem komumst á legg, en eitt lést úr lungnabólgu
áður en það varð tveggja ára,“ segir
Ásta, sem einnig missti föður sinn úr
berklum liðlega tvítug að aldri.
„Það var erfitt, en pabbi hafði verið
á berklahælinu á Vífilsstöðum í þrjú ár
fyrir andlát sitt. Á þeim tíma hafði ég
lítið séð hann vegna þess að mamma
óttaðist að við systkinin smituðumst.
Annars hefur mér alltaf þótt lífið léttbært og engin lífsreynsla svo erfið að
ég hafi átt bágt með að vinna úr henni,“
segir Ásta. Faðir hennar starfaði hjá
Sláturfélagi Suðurlands en móðir hennar var heimavinnandi alla tíð.
„Það var afskaplega notalegt og

ég minnist þess hve mamma tók vel
á móti okkur börnunum með heimabakstri og hlýju. Þegar maður nær
jafn háum aldri og ég er eðlilegt að sjá
á eftir sínum nánustu, og þótt það sé
ekki beinlínis einmanalegt að verða
einn eftir saknar maður alltaf genginna ástvina sinna,“ segir Ásta.
Allan sinn starfsaldur vann Ásta
sem aðalgjaldkeri Sjúkrasamlags
Reykjavíkur og var mörgum Reykvíkingum að góðu kunn. „Þar leið mér vel,
var sjálfstæð og ánægð,“ segir Ásta.
Hún segist ekki finna nokkra breytingu á því að eiga nú afmæli í hundraðasta sinn. „En ég bjóst aldrei við því
að verða hundrað ára og innra með mér
finnst mér ég ekki hafa elst síðan ég
var á miðjum aldri fyrir hálfri öld,“
segir Ásta, viss um hvers vegna hún
hefur náð svo háum aldri.
„Ég hef meðvitað lifað reglusömu
lífi, hvílt mig nóg og sleppt tóbaki og
áfengi. Aldurinn kemur af sjálfu sér
og enginn ræður sínum örlögum en
ég held að skapið hafi líka að segja, að

æsa sig ekki yfir hlutunum, vera rólegur, jákvæður og hafa heilbrigða sýn á
lífið,“ segir Ásta björt, enda fædd á
bjartasta degi ársins.
„Mér hefur alltaf þótt gaman að eiga
afmæli á sumarsólstöðum, enda uppáhaldsárstíminn þegar allt er í blóma.“
Ásta er ógift og barnlaus, en segist
aldrei hafa tregað það hlutskipti.
„Ég á góða fjölskyldu sem hefur alltaf verið mér undurgóð og systkinabörnin voru sem mín eigin. Hins vegar
hlakka ég til að deyja því þá hefur
maður séð það sem maður þarf að sjá
af lífinu. Og þótt nú sé reglulega slegið
á trú fólks á líf eftir dauðann breytir
það ekki minni einlægu trú á endurfundi í himnaríki svo ég hlakka til
samfunda við mömmu, pabba og systki
mín.“
Í tilefni dagsins tekur Ásta á móti
gestum í hjúkrunarheimilinu Skjóli,
Kleppsvegi 64 frá klukkan 15 til 18 í
dag, og vonast til að sjá sem flesta af
vinum sínum og vandamönnum.
thordis@frettabladid.is

Náttúruvika á Reykjanesi
Náttúruvika á Reykjanesi
verður haldin í Grindavík dagana 19. til 25. júní. Í
boði verða ýmsir dagskrárliðir sem tengjast náttúru og
umhverfi svæðisins, eins og
gönguferðir, náttúruskoðun,
hestaferð, hjólaferðir, fjöruferð, ratleikur og margt
fleira áhugavert.
Náttúruvikan er hugsuð
sem góð skemmtun fyrir alla
fjölskylduna og jafnframt til

að minna á hvað náttúran
hefur upp á margt að bjóða.
Náttúruvikan er samstarfsverkefni SJF menningarmiðlunar, Grindavik
Experience og Grindavíkurbæjar, en upphafsmaður
verkefnisins og verkefnastjóri er Sigrún Jónsdóttir
Franklín.
Á heimasíðu Grindavíkur,
www.grindavik.is, má lesa
nánar um dagskrárliði.

LITADÝRÐ NÁTTÚRUNNAR Víða er fagurt á Reykjanesi, eins og hér

má sjá við Bláa lónið.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Plöntuskoðunarferð verður farin á Esjuna upp með Mógilsá
fimmtudaginn 23. júní klukkan 17. Elín Soffía Ólafsdóttir, prófessor við lyfjafræðideild Háskóla Íslands, leiðir gönguna. Hún
mun skyggnast inn í ósýnilegan heim plöntuefnasambanda, sem
mörg hver má nota í lyf.

Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473
Dansarinn Ástrós Gunnarsdóttir kennir belgískum skrifstofumönnum alvöru pilates í Brussel:

Varast íslenska
hugsunarháttinn
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ÍSLENSK FÆÐUBÓT

BITAFISKUR
-næring fyrir líkama og sál

Sölustaðir:
ðir:
10 -11, Inspired í Flugstöðinni, Samkaup, Nettó, Kaskó,
skó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1,
N1
Verslunin Vísir
Kaupfélag V- Húnvetninga, Kaupfélag Skagfirðinga,Verslunin
Vísir, Bláa lónið
lónið, Hreyfing
Hreyfing, Krambúðin
Krambúðin,
Fiskbúðin Freyja, Melabúðin.

ÚTSALA
MIKIÐ ÚRVAL
AF FLOTTUM
FÖTUM
Opnunartími:

mánud. - föstud. kl. 11:00 - 18:00 Lokað laugardaga
Bonito ehf. Friendtex
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 - www.friendtex.is

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

É

g hef lengi gælt við drauminn um að opna Pilatesstúdíó utan landsteinanna
og nú hefur ævintýrið
ræst,“ segir dansarinn og Pilateskennarinn Ástrós Gunnarsdóttir,
sem í janúar opnaði Pilates Centre
Brussel, sem er eitt sinnar tegundar
í sjálfri höfuðborg Evrópu.
„Mig langaði að hrista upp í
Brussel með því að bjóða upp á
albestu líkamsrækt sem völ er á

– altsvo, ef hún er rétt kennd. Hér
eru alls kyns líkamsræktarstöðvar
sem segjast kenna Pilates en kenna
í raun bara drasl sem á lítið skylt
við hina upprunalegu tækni,“ segir
Ástrós. Hún býr að því að vera eini
Pilates-kennarinn í Brussel sem
lærði hjá Romönu Kryzanovsku,
arftaka hinnar sönnu Pilates-tækni
sem Jósep Pilates arfleiddi hana
formlega að eftir að hafa unnið með
henni í áratugi, en Romana er eini
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Stuðningsstöngin er hjálpar- og öryggistæki sem auðveldar fólki að vera virkt og athafnasamt við daglegt líf án þess
að þurfa að reiða sig á aðra. Margir Iðjuþjálfara, sjúkraþjálfarar og læknar hafa mælt með stuðningsstöngunum fyrir sína skjólstæðinga.
•
•
•
•

lifandi einstaklingurinn sem vann
með Jósep Pilates sjálfum.
„Pilates er ekki nærri eins þekkt í
Evrópu og það er í Bandaríkjunum.
Ég valdi Brussel því mig langaði að
opna alvöru Pilates-stúdíó þar sem
ekkert slíkt væri fyrir hendi og þar
sem grundvöllur væri fyrir að kenna
fólki Pilates eins og það er rétt. Þar
fyrir utan langaði okkur Þorfinn að

Auðveld í uppsetningu.
Engar skrúfur eða boltar.
Tjakkast milli lofts og gólfs.
Hægt að nota við hallandi loft,
timbur/gifsloft og mikla lofthæð.

vilji.is
...léttir þér lífið
Sími 856 3451 • www.vilji.is

•
•
•
•

Margir aukahlutir í boði.
Falleg og nútímanleg hönnun.
Passar allstaðar og tekur lítið pláss.
Viðurkennd af Sjúkratryggingum
Íslands, hjálpartækjamiðstöð.

Stuðningsstangirnar hafa fengið verðlaun fyrir notagildi, öryggi og hönnun á alþjóðlegum hjálpartækjasýningum í USA.

3

21.

2

Embætti landlæknis verður í framtíðinni í húsakynnum Heilsuverndarstöðvarinnar við Barónsstíg 47. Leigusamningur var undirritaður í síðustu viku og markar hann tímamót í starfi Landlæknisembættisins, sem sameinaðist Lýðheilsustöð hinn 1. maí síðastliðinn.

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

ÍSLENSKT

HUNDANAMMI
gott í þjálfun og í leik
VINS
ÆL
VARA

m.visir.is
Fáðu Vís
í símann!i

ÞÚ ERT MEÐ
FRÆGA FÓLKIÐ
Í VASANUM
MEÐ VÍSI
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Fæst í Bónus, Samkaup,
10-11, Fjarðarkaup og Inspired
Keflavíkurflugvelli

Meiri Vísir.

Smári Jósafatsson, framkvæmdastjóri Smart Motion Running, mun kenna Bretum að hlaupa upp á nýtt.

ÚTSALAN HAFIN!

5.000 kr. dagur í Flash
GALLABUXUR
HÁAR UPP
áður 9990

Nú 5000
GALLAKVARTBUXUR
HÁAR UPP
áður 8990

Nú 5000
GALLAPILS
áður 7990

Nú 5000
Frakkar, Mussur, kvartbuxur, kjólar, toppar og
margt fleira á aðeins
5000 kr.

Við erum á

Fleiri myndir á
Facebook, vertu vinur

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Íslenskur hlaupastíll
vekur athygli í Englandi
Íslenska fyrirtækið Smart Motion Running býður upp á kennslu í íslenskum hlaupastíl á Englandi.
Hlaupastíllinn hefur vakið athygli erlendis og breskir hlaupaþjálfarar hafa sótt námskeið.
Íslenskur hlaupastíll sem þróaður er af Smára Jósafatssyni hefur
vakið athygli á Englandi. „Ég var
með sýningarstand á London Marathon sýningunni í apríl. Þar vakti
hlaupastíllinn mikla athygli,“ segir
Smári, framkvæmdastjóri fyrirtækisins Smart Motion Running.
Hlaupastíllinn snýst um að hlaupa
með réttu álagi á fætur, liði og mjóbak. „Fulltrúar margra hlaupatímarita og vefsíðna á Englandi komu til
mín, spurðu út í þetta og leist vel á.“
Smári segir að í kjölfar sýningarinnar hafi hann haldið hlaupastílsnámskeið á Englandi fyrir blaðamenn frá ensku hlaupatímariti og
tveimur vefsíðum. Von er á fleiri
blaðamönnum á námskeið hjá
honum. Fyrstu námskeiðin fyrir
almenning hefjast í byrjun júlí og
skráningar eru þegar hafnar.
Smári hefur þjálfað tvo Englendinga sem kenna munu á hlaupastílsnámskeiðum í Englandi, ásamt

Eftir gönguferðirnar var ég alltaf að drepast í hnjánum en
þegar ég lærði pilates tók ég eftir að verkurinn í hnjánum
hvarf.
honum. „Annar kennaranna, Kirsty
Smith, er góður frjálsíþróttamaður
og var meðal annars í landsliði Bretlands 21 árs og yngri í frjálsum.
Hún þekkir fullt af íþróttamönnum
og hefur boðið hlaupurum á námskeið,“ segir Smári og bætir við að
hlaupurunum hafi þótt mikið til
námskeiðsins koma. „Það hafa líka
komið nokkrir hlaupaþjálfarar sem
hafa velt því fyrir sér af hverju enginn hafi kennt þeim þessa aðferð.“
Smári segir að hugmyndin að
hlaupastílnum hafi kviknað út frá
pilates-æfingum. Smári var virkur í íþróttum á sínum yngri árum
en meiddi sig oft og gat orðið ekki
hlaupið. Upp úr 2000 lærði hann
einkaþjálfun, þolfimi, spinning, jóga

BÍTIÐ

M HEIMI OG KOLLU
MEÐ
A
ALLA
LLA VIRKA DAGA KL. 6.50

og pilates. „Það má segja að pilates
hafi breytt öllu hjá mér. Pílates beinist mikið að miðjunni,“ segir Smári,
sem einnig hefur mikinn áhuga á
fjallgöngum. „Eftir gönguferðirnar
var ég alltaf að drepast í hnjánum en
þegar ég lærði pilates tók ég eftir að
verkurinn í hnjánum hvarf.“
Smári fór að velta fyrir sér af
hverju verkurinn hvarf með pilates. „Þegar ég fattaði hvað ég gerði
öðruvísi datt mér í hug hvort ég
gæti hlaupið þannig. Ég prófaði það
og gat líka hlaupið lengra. Ég varð
mjög undrandi,“ upplýsir Smári, sem
fór að kenna á námskeiðum á Íslandi
árið 2006, en nú hafa rúmlega þrjú
þúsund Íslendingar lært að hlaupa
upp á nýtt.
martaf@frettabladid.is
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kaﬃvélar
Mest seldu sjálfvirku kaffivélarnar
á Íslandi um árabil

Verð frá kr. 49.990
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Heil sinfónía fyrir bragðlaukana
„Við hjá Gevalia erum nú að markaðssetja
tvær nýjar og afar spennandi blöndur af heilum kaffibaunum. Þær fást fyrir flestar gerðir af uppáhellingu, allt frá pressukönnu og
venjulegum kaffivélum til espresso,“ segir
Þórður Þórisson, markaðsstjóri Gevalia á Íslandi, um helstu nýjungar hjá Gevalia. „Stöðugt fleiri kjósa heilar kaffibaunir og mala
í hverja uppáhellingu, ýmist í sjálfvirkri
könnu eða kvörn. Til viðbótar er Gevaliakaffið komið í nýjar, vandaðar, umbúðir –
þyngdin er hin sama en pakkningarnar nettari.“
Þórður segir hverja blöndu fá sína sérstöku meðhöndlun í brennslu eftir sérkennum hennar en að sameiginlegt með öllu Gevalia-kaffi
sé ríkt jafnvægi í grunnbragðinu þar sem fylling og mýkt leika ljúflega
saman og kaffið er laust
við rangt sýrustig.
„Ég vel Gevalia-kaffið
mitt eftir húmor dagsins”, segir Þórður, spurður um uppáhaldskaffið.
„Allar blöndurnar eru mitt
uppá hald – það fer eftir
húmornum í það skiptið
hverju ég sækist eftir. Það
er nefnilega blæbrigðamunur á bragði, brennslu,
mýkt, ilmi eða skerpu í
Gevalia-kaffi. Hin þekktu
gæði Gevalia skila sér alltaf í gegn. Ég get til dæmis
Ebony-baunir fá sérstaka
meðhöndlun og örlítið dekkri
brennslu.

valið mér kraftmeira og ákveðnara kaffi
þegar sá gállinn er á mér en mýkra og meira
léttleikandi þegar svo ber undir. Kaffið frá
Gevalia er alltaf eins og sinfónía, það bregður fyrir mörgum tónum sem leika á bragðlaukana og maður er alltaf að njóta.“
„Nýju tegundirnar tvær eru suðurítalska
espresso-blandan hans Giovanni í heilum
baunum, sem þykir einstaklega heillandi.
Giovanni er ástríðufullur áhugamaður um
kaffi og staðráðinn í að koma sjarmanum,
dulúðinni, gleðinni og sögunni sem fylgir
þessari litlu baun á framfæri. Eftir honum
er haft að þessi litla baun búi yfir svo miklu
meira en bragði og ilmi að heil ævi dugi
ekki til að koma því öllu á framfæri. Suðurítalska espresso-blandan er brennd eftir
ævagamalli ítalskri hefð, unaðsleg sinfónía,
dökk og seiðandi með mjúkum sérkennum og
löngu eftirbragði. Kjarkmikill espresso með
flottri mýkt. Espresso-blandan er auðvitað
afbragðsgrunnur í cappuccino, kaffi latte,
macchiato og ýmsa aðra kaffidrykki.
Hin nýja tegundin er Ebony-baunir, sem
ætlaðar eru fyrir alhliða uppáhellingu. Það
er mjúkt og fyllt kaffi
með þessu sjarmerandi
Gevalia-bragði. Þetta
eru sérvaldar baunir frá
hágæðabúgörðum í Suður-Ameríku og AusturAfríku sem hafa fengið
sérstaka meðhöndlun og
örlítið dekkri brennslu
sem dregur fram eiginleika þeirra. Árangurinn
er kraftmikil, ilmandi
fylling og þéttur keimur með dásamlegu eftirbragði.
Það er alltaf hægt að
treysta á Gevalia hvað
gæði, sjarma og bragð
varðar. Þar að auki ræktar Gevalia garðinn sinn
af alúð og færir viðskiptavinum sínum fjölbreytni
og spennandi nýjungar
sem gaman er að njóta.“

Þórður Þórisson, markaðsstjóri hjá Gevalia á Íslandi, segir blæbrigði Gevalia-kaffisins eins og bragðsinfóníu.
MYND/VALLI

Þennan indverska
ábæti er tilvalið að
prófa.

NORDICPHOTOS/AFP

„Þessi litla baun býr yfir svo miklu
meira en bragði og ilmi að heil ævi
dugir ekki til að koma því öllu á
framfæri,“ segir Þórður Þórisson,
markaðsstjóri hjá Gevalia á Íslandi,
og vitnar þar í Giovanni, ástríðufullan
aðdáanda kaffibaunarinnar og
kaffisérfræðing hjá Gevalia.

Framandi freistingar
●

Halva er heiti á indverskum ábæti, litlum kökustykkjum,
sem er kjörið að spreyta sig á heima í eldhúsi. Þessi
ljúffengi eftirréttur á miklum vinsældum að fagna í Asíu
og víðar og bragðast einstaklega vel með rjúkandi heitum
kaffibolla. Njótið!

2 bollar af möndlum
2 bollar af mjólk
1½ bolli sykur
örlítið af saffrani
¼ bolli af ósöltu smjöri
skvetta af matarlit
Látið afhýddar möndlur liggja í heitu
vatni í um það bil fimmtán mínútur.
Myljið möndlurnar, blandið saman við

mjólk og hnoðið í þykkni. Vætið saffran
í mjólk (tvær matskeiðar). Hitið matskeið af ósöltu smjöri á pönnu. Bætið við
möndlum, sykri og saffrani ásamt mjólk
og hrærið stöðugt í. Bætið við restinni
af ósalta smjörinu og matarlit. Hrærið
áfram þar til blandan verður þykk og
hellið því næst í olíuborið mót. Skreytið
með möndlum og skerið í bita. Berið
fram ásamt kaffi.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Sigríður
Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is
s. 512 5462 og Þórdís Hermannsdóttir thordish@f365.is s. 512 5447..
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Sannkölluð himnasæla
●

Heslihnetur og súkkulaði eru sannkölluð himnasæla, eins
og þeir þekkja sem bragðað hafa á hinum ítalska eftirrétti
„panna cotta“.

Panna Cotta með mokkabragði. Fyrir átta
625 ml þeyttur rjómi
1/3 bolli strásykur
250 g af niðurbrytjuðu suðusúkkulaði
½ bolli mjólk
2 pakkar af gelatíni (límhlaupi)
bolli af sterku kaffi
75 ml af heslihnetulíkjör
Hitið hálfan lítra af rjóma og
sykri á pönnu þar til sykurinn
leysist upp. Setjið súkkulaði í hitaþolna skál og hellið heitri blöndunni yfir. Hrærið þar til súkkulaðið leystist upp. Geymið.

Atli Hergeirsson, sölustjóri hjá Karli K. Karlssyni ehf., segir enga tilviljun að Lavazza sé mest selda kaffið á Ítalíu.

MYND/STEFÁN

Lavazza-gæðakaffi í 116 ár
„Lavazza-kaffið á sér gamlar
rætur,“ segir Atli Hergeirsson, sölustjóri hjá Karli K. Karlssyni ehf.
„Fyrirtækið var stofnað árið 1895 í
Tórinó á Ítalíu af Luigi Lavazza og
hefur verið í eigu sömu fjölskyldunnar síðan þá. Fjölskyldan rekur
enn kaffihús og veitingastað í húsnæðinu þar sem fyrirtækið var
stofnað, við San Tomasso veg númer
10 í Tórínó. Þar slær hjartað.“
Atli segir að Lavazza sé nú löngu
orðið að alþjóðlegu merki og mjög
vinsælt á Íslandi. „Þetta er gæðakaffi. Það er metnaður Lavazza að
velja bestu baunirnar hverju sinni í

heiminum til framleiðslunnar. Þeir
eru því ekki að binda sig við ákveðin lönd, svæði eða héruð. Uppskeran
getur verið svo misjöfn á milli ára.
Þeir panta ekki baunirnar nema að
hafa smakkað prufurnar og sent í
gegnum sérstaka gæðaprófun.“
Blöndurnar frá Lavazza eru
margar, frá mildum til sterkra.
„Þeir nota bæði arabica- og robustabaunir, en það er mun meira koffín
í þeim síðarnefndu. Baununum er
því oft blandað saman til þess að ná
rétta bragðinu,“ útskýrir Atli.
Nýting á Lavazza-kaffi er 30 prósentum betri en á öðru kaffi. Það

kemur til af vinnsluferlinu, þar
sem baunirnar eru einstaklega vel
þvegnar, og brennsluaðferðinni,
en baunin er brennd við lofthita og
brennur því jafnt í gegn án þess að
skilja neitt eftir. Því er þetta alltaf
100 prósent kaffi.
„Nýtingin skiptir alltaf miklu
máli þegar kemur að útgjöldum
heimila og fyrirtækja en auðvitað vilja allir halda í gæðin. Um
40 milljóna espresso-bolla er neytt
daglega á Ítalíu og það er því hvorki
furða né tilviljun að Lavazza sé
mest selda kaffið þar í landi,“ bendir Atli á.

Spennandi sumardrykkir
hjá Te og kaffi
Í sumar býður Te & kaffi upp
á mikið úrval kaldra drykkja á
kaffihúsum sínum sem eru sjö
talsins.
„Við verðum með þrjár tegundir
af ístei, ávaxta íste, grænt íste og
hvítt íste en heilnæmir eiginleikar
þess síðastnefnda eru mjög miklir. Bara sem dæmi þá inniheldur
einn bolli af hvítu tei jafnmikið af
andoxunarefnum eins og tólf glös
af nýkreistum appelsínusafa,“ segir
Kristín María Dýrfjörð, markaðsstjóri kaffihúsa hjá Te & kaffi.
„Við verðum einnig með hina
vinsælu köldu kaffidrykki, frappó,
en þá er hægt er að fá í meira en
tíu bragðtegundum. Við bjóðum
einnig upp á lakkrís frappó með
súkkulaði hjúpuðu lakkrískurli.“
Og nú dregur Kristín María fram
trompið: „Það er hægt að fá alla
frappódrykki með þeyttum rjóma
og karamellu- eða súkkulaðisósu,
sem ég get sagt þér að er eins og
himnaríki í bolla!“
Pippó er nýr kaldur kaffidrykkur á matseðlinum. „Eins
og nafnið gefur til kynna inniheldur hann hið gamla, góða Pippsúkkulaði,“ útskýrir hún. „Á matseðlinum er einnig ávaxtafrappó,
sem í raun er ávaxtahristingur

Kristín María og Halldór með kaffibolla í góða veðrinu á svölum Eymundsson í
Austurstræti. Þar er Te & Kaffi með eitt af sínum vinsælu kaffihúsum.
MYND/STEFÁN

með klaka, en hann er hægt að fá í
nokkrum bragðtegundum, svo sem
bláberja og brómberja, jarðarberja
og banana auk suðrænna ávexta.“
HEIMATILBÚIÐ GÓÐGÆTI
Halldór Guðmundsson, framkvæmdastjóri kaffihúsa hjá Te
& kaffi, segir að hinir vanaföstu
þurfi ekki að örvænta því allir
gömlu, góðu drykkirnir frá Te &
kaffi verði áfram á matseðlinum.
„Við eigum ekkert að láta veðrið
á okkur fá. Það er alltaf stemning
á kaffihúsum Te & kaffi og kaffidrykkirnir veita gleði. En þegar

sólin skín er bara enn meira gaman
að njóta sælunnar.
Te & kaffi bjóða upp á úrvalsmeðlæti og léttan mat sem allur er
heimagerður. Við búum til ferskar
samlokur, beyglur, salöt og súpur,“
segir Halldór, „allt heimagert úr
úrvalshráefni. Þá bjóðum við einnig upp á ljúffengar brownie-kökur,
hina sívinsælu klatta og múffur. “
Kaffihús Te & kaffi eru á Laugavegi 27, í Kringlunni og Smáralind, í Háskólanum í Reykjavík,
í Eymundsson Austurstræti og
Eymundsson við Skólavörðustíg og
á Akureyri.

Blandið restinni af rjóma saman
við mjólk. Setjið gelatín ofan á.
Látið standa í 5 mínútur. Hellið
blöndunni á pönnu og hitið við
miðlungshita þar til gelatínið
hefur leyst upp. Hellið nú út
í súkkulaðiblöndu og hrærið
saman við. Því næst kaffi og
líkjör. Hellið 175 ml af blöndunni í
átta ábætisskálar og kælið í fjóra
til sex tíma.

Heslihnetu- og súkkulaðisætindi
½ bolli strásykur
¼ bolli heslihnetur
15 g af niðurbrytjuðu suðusúkkulaði
Hitið sykur og tvær matskeiðar af vatni í djúpri pönnu við miðlungshita. Hrærið varlega þar í blöndunni þar til hún verður falleg gyllt. Takið pönnuna af hellunni, bætið
heslihnetum út í og hrærið. Hellið á bökunarpappír og stráið súkkulaði yfir. Látið
kólna. Brytjið vandlega niður.
Látið heitt vatn renna á ytra lag ábætisskála til að losa um innihaldið. Hvolfið þeim
ofan á átta hliðardiska og stráið sælglætinu yfir. Berið fram.
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● KAFFIKORGURINN ENDURNÝTTUR Verðmæti leynast í kaffikorginum. Eftir örstutta eftirgrennslan á netinu kom í ljós að hægt er að
nota kaffikorginn á ýmsan hátt í stað þess að henda honum strax í ruslið eftir að kaffið er komið í könnuna. Kaffikorgur er meðal annars sagður mýkja þurra húð og að gott sé að nudda honum á hendur og fætur.
Eins er hægt að blanda honum saman við smjör og nota sem handsápu,
til dæmis til að ná smurolíu af höndum. Þá er kaffikorgur
oft notaður við garðrækt, bæði til moltugerðar og
sem íblöndunarefni í gróðurmold. Hann ku
halda lúsum frá og gefa plöntunum
næringu. Kaffikorgur í skál eyðir
einnig vondri lykt úr ísskáp og virkar
sem hreinsiefni í niðurfallið.

● UPPRUNI KAFFIS Talið er að kaffiplantan sé upprunnin í norðausturhluta
Eþíópíu en kaffidrykkja varð fyrst almenn
meðal araba. Með þeim barst kaffi til Ítalíu
og þaðan um alla Evrópu, síðan til Indónesíu og svo til Ameríku. Þegar kaffi er
búið til eru þroskuð berin tínd af runnunum og síðan unnin og þurrkuð. Baunirnar
eru því næst ristaðar (brenndar), mismikið
eftir því hvernig bragðið á að vera. Að
lokum eru þær svo malaðar og heitu vatni
hellt yfir til að fá kaffi til drykkju.
Heimild: visindavefurinn.is

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

72%

Niðurstöður rannsóknar benda til þess
að aukin kaffineysla dragi úr líkum á
krabbameini í blöðruhálskirtli.
NORDICPHOTOS/AFP

Minni líkur á
krabbameini

29%

DV: 10% – Fréttatíminn: 37%

ALLT LANDIÐ

Fréttablaðið

Morgunblaðið

26%

Fréttablaðið

● ESPRESSO EÐA
MOKKAKÖNNUR Uppáhellingaraðferðir eru mismunandi. Ein leiðin er að nota
mokkakönnur eða espressokönnur, en slíkar má fá í ýmsum
stærðum allt frá einum bolla
upp í tólf.
Þá er vatn sett í
botninn á könnunni.
Kaffið er sett
í sigti án
þess þó
að þjappa,
kannan síðan
skrúfuð saman
og sett á lágan
hita á hellu eða
gas.

60%

Morgunblaðið

Karlmenn sem drekka mikið kaffi
eru ólíklegri til að fá krabbamein
í blöðruhálskirtli. Þetta eru niðurstöður nýrrar rannsóknar sem
gerð var við Harvard-háskóla í
Bandaríkjunum. Rannsóknin er
sú fyrsta sem tengir mikla kaffineyslu við minni líkur á krabbameini í blöðruhálskirtli.
Vísindamennirnir skoðuðu tæplega fimmtíu þúsund karlmenn
sem lýstu kaffidrykkju sinni.
Samkvæmt rannsókninni eru
tuttugu prósent minni líkur á því
að karlmenn sem drekka sex eða
fleiri bolla á dag fái krabbamein
í blöðruhálskirtli heldur en þeir
sem ekkert kaffi drukku. Jafnvel
þeir karlmenn sem drukku einungis einn bolla á dag eiga síður á
hættu að þróa með sér lífshættulegt krabbamein í blöðruhálskirtli.
„Við erum ekki að segja karlmönnum að drekka meira kaffi,“
sagði Kathryn M. Wilson, sem stóð
ásamt öðrum að rannsókninni. „En
allt bendir til þess að þeir þurfi
ekki að hafa áhyggjur af kaffidrykkju sinni.“
- mmf

DV: 11% – Fréttatíminn:
éttatíminn: 49%

HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ

Fréttablaðið og Morgunblaðið kemur út sex daga vikunnar,
á meðan DV kemur út þrisvar í viku og Fréttatíminn einu sinni.

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

Allt sem þú þarft...
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Góð rithönd gefur
betri einkunnir
Rithöndin stuðlar að þróun
heilans en getur einnig hækkað
einkunnir og aukið sjálfstraust.

Ástrós með Romönu Kryzanovsku, arftaka höfundar Pilates-tækninnar, en Ástrós
lærði Pilates hjá True Pilates í New York undir verndarhendi Kryzanovsku.

Framhald af forsíðu
flytja til Evrópu og stúdíóleysið hér
réði úrslitum,“ segir Ástrós og vísar
í sinn heittelskaða Þorfinn Ómarsson, sem rekur með henni fyrirtækið ytra.
Stúdíó Ástrósar er í Evrópuhverfinu svokallaða, mitt í hjarta
Brussel, en í hverfinu eru fleiri
skrifstofumenn en tölu verður á
komið. Segir Ástrós að þeim veiti
ekki af að skreppa í Pilates-tíma,
hvort heldur sem er fyrir eða eftir
vinnu, eða í hádegispásu sinni.
„Það var ágætis ákvörðun að velja
þetta hverfi og orðsporið breiðist
hratt út. Ég hef gaman af fjölbreytileika mannflórunnar sem sækir
tíma hjá mér, en ekki síst því hversu
karlar eru duglegir að mæta. Heima
á Íslandi hefur Pilates fengið á sig
kvennastimpil, þrátt fyrir að vera
hannað af karlmanni og vera ekki
síður góð líkamsrækt fyrir þá,“
segir Ástrós, alsæl með viðtökurnar og tilveruna í Brussel.
„Hingað koma margir viðskiptamenn í jakkafötum, með vandamál í

baki og hálsi, og þá kemur þeim vel
að gera Pilates,“ segir Ástrós. Samkvæmt nýjustu talningu sameinast
Pilates-iðkendur frá fimmtán þjóðum í Pilates Centre Brussel, sem
starfar eftir þeirri hugmyndafræði
Pilates að maður sem hafi þjálfað líkama sinn til fullkomins samræmis og þroskað heilbrigðan huga
skili daglegum störfum sínum fljótt
og vel, af ungæðislegum lífsþrótti
og gleði.
„Okkur líður afskaplega vel hérna
og borgin er þægileg. Hana má auðveldlega ganga rösklega enda á milli
og maður fær aldrei leið á fjölþjóðlegum menningarheimi hennar. Þá
er stutt í allar áttir héðan, létt að
taka lest til Parísar, Lundúna eða
annarra borga í Evrópu, stutt á
skíðasvæði og strönd,“ segir Ástrós, sem tjaldar ei til einnar nætur
í Brussel.
„Það er auðvitað heilmikið mál
að opna svona stúdíó, en viðskiptin ganga framar björtustu vonum.
Með tíð og tíma langar mig að færa
út kvíarnar en ég varast að taka
íslenska hugsunarháttinn á þetta og
sé til hvernig gengur eftir árið.“

Samkvæmt nýrri rannsókn sem
gerð var í Háskólanum í Indiana í
Bandaríkjunum geta skriftir aukið
virkni heilans, skerpt hreyfigetu og
haft jákvæð áhrif á námsárangur.
„Skrift er börnum mjög mikilvæg,
ekki hversu vel þau skrifa heldur að
þau skrifi og æfi það,“ sagði Karin
Harman Jones, aðstoðarprófessor
við Indiana Háskóla. „Vélritun hefur
ekki sömu áhrif.“
Rannsakendur komust að því að
skrift getur breytt því hvernig börn
læra og heilinn þróast. Notaður var
taugaskanni til að mæla örvun heilans þegar forskólabörnum voru
sýndir stafir. Einn hópur barnanna
skrifaði hástafi á meðan annar
hópur æfði sig í að sjá og segja stafina. Fjórum vikum seinna mældist
virkni heila barnanna sem skrifuðu
stafina svipuð og hjá fullorðnum.

Maður sem hafði verið blindur á öðru
auga í 55 ár fékk sjónina á ný.

Blindur fær
sýn á ný
Handskrift getur stuðlað að aukinni
virkni heilans.

Góð rithönd getur einnig stuðlað
að betri einkunnum. Rannsóknin
sýndi að sama meðalritgerðin fær
mun hærri einkunn ef rithöndin er
snyrtileg.
- mmf

Lög um réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar
fjárhagsaðstoðar tóku gildi 1. janúar 2010. Lifandi líffæragjafar geta sótt um greiðslur úr nýjum
bótaflokki hjá Tryggingastofnun sem er
ætlað að tryggja þeim tímabundna fjárhagsaðstoð.
www.tr.is

Bandarískur maður sem
blindaðist á öðru auga fyrir 55
árum endurheimti sjónina á því
á dögunum.
Maðurinn var aðeins átta ára
þegar hann fékk stein í augað með
þeim afleiðingum að sjónhimnan
losnaði frá auganu. Hann missti
sjónina á auganu og var blindur á
því næstu 55 árin.
Maðurinn sem nú er 63 ára leitaði fyrir nokkru til augnlæknis í
New York og kvartaði undan sársauka í auganu og kom í ljós nokkur bólga og blæðing í því. Þegar
búið var að hreinsa augað og meðhöndla það með lyfi gat maðurinn allt í einu séð mun á ljósi og
myrkri sem hann hafði ekki getað
áður. Þá vaknaði sú von að hægt
yrði að festa sjónhimnuna aftur
við augað. Eftir aðgerðina fékk
maðurinn sjónina á ný en læknar
segja það einsdæmi eftir svo langan tíma.

Kynning

Þurfum engan
heilsumatseðil
Á Culiacan, Suðurlandsbraut 4a, er boðið upp á
hollan mexíkóskan mat. Höfuðáhersla er lögð á
ferskt hráefni og heilsusamlegar eldunaraðferðir.

Ultimo burrito er alltaf vinsæl. Grilluð með ostinum ofan á.

Tostada Rucola er nýtt á matseðlinum. Tortilla með sósu, kjúklingi, sólþurrkuðum
tómötum, furuhnetum, rjómaosti og klettasalati.

„Allur maturinn okkar er ferskur, hollur og góður,“
segir Sólveig á Culiacan. „Þú finnur aldrei djúpsteikingarbrælu hjá okkur, við eigum ekki einu sinni djúpsteikingarpott,“ segir hún. „Viðtökurnar á Suðurlandsbrautinni hafa verið vonum framar. Staðurinn
hefur alltaf verið vinsæll hjá íþróttafólki því maturinn inniheldur fáar kaloríur en góða og fjölbreytta
næringu. Við finnum að fólk almennt er orðið miklu
meðvitaðra um hvað það lætur ofan í sig.“
Á Culiacan eru allir réttir útbúnir beint fyrir
framan viðskiptavininn svo hann á þess kost að velja
það sem hann vill eða vill ekki. Algengur misskilningur hjá fólki er að þessi matur sé allur svo sterkur.
Það er alls ekki satt og fólk á alltaf val um sterka eða
milda sósu og þeir sem vilja mjög sterkt fá sér jalapeño og sterka sósu. Þannig ræður fólkið ferðinni. Í
borðinu er úrval af kjöti, sósum og salsa útbúið frá
grunni daglega. Mikið af fersku grænmeti og kryddjurtum er notað í sósurnar og eru þær nánast fitulausar og stútfullar af vítamínum. Viðskiptavinir
geta valið um kjúkling, nautahakk eða nautakjöt.
Kjúklingurinn er langvinsælastur. Hann er marineraður í minnst sólarhring áður en hann er svo grillaður. Á Culiacan er svo notaður 10% sýrður rjómi og
17% íslenskur ostur.
Transfita hefur verið mikið í umræðunni á þessu
ári. Maturinn á Culiacan er að sjálfsögðu án transfitu og msg. Þekkt er að transfita eykur líkur á
hjarta- og æðasjúkdómum. Msg, eða Monosodium
glutamate, er ónáttúrulegt efni sem er notað til að
bragðbæta mat. Margir hafa ofnæmi fyrir þessu efni
auk þess sem það er talið auka líkur á
krabbameini.
Matseðillinn á Culiacan byggist upp á burrito,
quesadillas, tacos,
tostada og salötum.
Réttirnir
kosta á bilinu
1.090-1.390 og
staðurinn er opinn
alla daga 11.30-22.00.

„Allur maturinn okkar er ferskur, hollur og góður,“
segir Sólveig.
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Suzuki Grand Vitara árg. 2007, bensín,
sjálfskiptur fæst gegn yfirtöku á láni.
Upplýsningar í síma 659-4657

BÍLAR &
FARATÆKI

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

Fjórhjól
Fjórhjól

Can-am Outlander 650 Max Xt, 170
tímar. 2.dekkjagangar á felgum, kerra,
mikið af aukahlutum. V. 2.050 þús.
Uppl. í s. 820 4375

500-999 þús.
Þarftu að kaupa
eða selja bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið.
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

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

Reiðhjól

Pípulagnir
Faglærðir Píparar

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

Flottur Golf árg. „03 Ekinn aðeins 100
þús. Svartar álfelgur, topplúga o.fl. Ásett
verð 1.090.000. Fæst á 790.000 stgr.
Uppl. Í s. 863-2002

Hreingerningar

VW Polo basicline ‘05,ekinn 86þús.
Gott eintak af bíl!Má semja um verð en
miða við 890þús. Uppl. s. 694 9880.

1-2 milljónir

Bátar

Til sölu fellihysi Palomino Colt 9 fet
árgerð 2004 mjög snyrtilegt og vel
umgengið hús, skyggni, gaskútar ofl
verð 990 þús.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Flutningsþrif,
gólfbónun,
teppahreinsun, gluggaþvottur. Alhliða
garðaþjónusta. www.hreingerningar.is
S. 772 1450

Garðyrkja

FEATHERLIGHT HESTAKERRA ÁRG
2006 MJÖG VÖNDUÐ KERRA SKOÐA
SKIPTI D/Ó V 3250 LÁN 2500

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 112 Reykjavík
Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

FORD MONDEO TIL SÖLU

árg. 11/2007. ekinn 105 þús.
beinskiptur. Einn eigandi. Verð
1.960.000 Uppl. í síma 8973660.

Kría Hjól

Alhliða hjólaviðgerðir - Sérsmíðum hjól
-Gerum upp hjól. Fagþjónusta á góðu
verði Kría Hjól - Hólmaslóð 2 s.534
9164. kriacycles.com

Til sölu Yamarin 59C, 6manna
sportbátur 5,81 meter. Yamaha 100
hestafla mótor, aðeins 50 tímar. Hentar
vel á sjó sem vatn. Kerra fylgir. Verð 3,9
m. stgr. Upplýsingar í síma 860-7900.

Kerrur

Sparneytinn bíll í útileiguna. Suzuki
Liana árg. 06 4x4 með dráttarkrók,
fjögur sumardekk og fjögur vetrardekk,
ekinn 111 þús. Verð 1090 þús. Sími
698 2887.

HUMBAUR kerrur í miklu úrvali á
staðnum. HUMBAUR umboðið á
Íslandi, www.topplausnir.is Lyngás 8,
Garðabæ, s: 517 7718

Hjólhýsi

Nissan Primera Wagon ‘02. 2,2dísel.
Grár. Hann tekur 7l/100km. 6gíra. Ekki
með lán. Verð: 1,190þús. S: 846 1859.

Sæþota

Sea do RXP 215 hö árg’08, 34 tímar
með vagni + 2.vesti. V. 1300 þús. Uppl.
í s. 820 4375

Flug
Aðild að flugkl. Íslands til sölu. 2 vélar:
TF-EJG og TF-SPY. v.250 þ.kr. uppl. í
síma:6989401.

Bílaþjónusta
Garðaþjónusta
Reykjavíkur
20% afsláttur fyrir eldri
borgara.

Bílar óskast
Audi A4 2,0 QUATTRO, árg. 7/2007,
ek 56þús.km, 200hö, sjálfskiptur, 4x4,
leður, lúga, álfelgur, ofl, Mjög flottur
umboðsbíll og vel búinn, Tilboðsverð
3990þús.kr, Rnr 191574, Er á staðnum,
Allir Suzuki utanborðsmótorar á
lækkuðu verði og flestar stærðir á lager
til afgreiðslu strax.

Árg. 1998-2003 fyrir 100-300 þúsund.
Helst í góðu lagi en má þarfnast
lagfæringa. Uppl. í síma 772-5450.

Bíll Óskast

1,8 millj. staðgr. t.d. Toyota Avencis eða
sambærilegur, sjálfsk. m.krók, lítið ek.
uppl: 851 1117.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is
SKUTLA Rafmagnsskutla. Lítið notuð
og lítur mjög vel út, Verð 185þús.kr,
Rnr.116194. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00,
Lokað á laugardögum.
www.100bilar.is

Bílar til sölu

Óska eftir litlum eða meðalstórum
kælibíl má vera: Kangoo, Caddy, Hiace,
Transporter eða aðrir af sambærilegri
stærð. 697 8885 eða allibjorn@
hotmail.com

Óska eftir Dodge Ram 2500 eða
megacap árg. 06-10 helst ljósan á
lit.S:8950069

Bíll óskast
á 25-250þús.

Sendibílar
Til sölu Ford Rimor lágþekja
árgerð 2006 ekinn 34 þ.km.
Dísel,sjálfskiptur,afturhjóladrifinn,stór
sólarsella verð 7,8 milj. uppl. 775-8212
og 897-0490.

Knaus 475 eiffeland Heitt, kalt vatn,
ísskápur, 2 vaskar wc, stórt rúm,
eldavél 4 brennarar, svefnpláss fyrir
4, hjólagrind, fortjald, ný innflutt alltaf
geymt inni yfir vetur og aldrei séð
malarveg er sem nýtt. 1890 þús. Skoða
skipti á bíl. s.847 7663

Fellihýsi

Bráðvantar bifreið!! Staðgreiði ca
50-150 þ. Má þarfnast lagf. S. 821
0085.

Óska eftir að kaupa Suzuki Jimny
árgerð 2004-2008. Uppl. í síma 822
1216.

Nýja lagið, Leður, Xenon, Bakkskynjari,
18” álfelgur, Ný dekk, Sjálfsk eða
Sportbeinsk í stýri, 4 sæta, ek. 78þ.
km, Loftkæling, Vindskeið ofl ofl.
Toppeintak Verð 5 milljónir Ath skipti S.
eftir lokun 663 2430

Öll almenn garðvinna! Trjáklippingar
Beðahreinsanir,
Trjáfellingar,
garðaúðanir,
þökulagnir,sláttur,
hellulagnir ofl. Fagleg vinnubrögð og
sanngjarnt verð. Eiríkur, S. 774 5775.
Þórhallur S. 772 0864.

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þús. Ekki
eldri en 2000. Má þarfnast lagfæringar.
S: 866 0784.

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

AUDI TT 2007 árgerð
UMBOÐSBÍLL

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

BÍLL ÓSKAST. Corolla,
Yaris, Avensis, Micra,
Almera, Golf, Polo,

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Hjólbarðar
Clipper 106 ST árg. ‘08. 9 1/2 ft +
geymslukassi. Sólarsella, grjótgrind,
markísa, heitt og kalt vatn. V. 1780þús.
Uppl. í s 865 1811.
Til sölu Palomino Fellihýsli árg. ‘05
mjög vel með farið Upplýsingar í síma
896-4025.
Til sölu einstaklega vel með farið
Fleetwood Taos nýskráð 08. Tveir
gastkútar, svefntjöld, 220v rafmagn.
mjög góð miðstöð, rafmagnsbremsur.
Uppl. í síma 868 9959

Þarftu að láta hjólastilla
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu.
Fullkomin
smurstöð,
fullkomið
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði.

Varahlutir

Pallhýsi
Nýja

Óska eftir nýlegum bíl með 20
rúmmetra kassa og lyftu uppl. s.
6634736
Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu.
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Mótorhjól

Nýkomin hús niðurfelld og með
heilum hliðum til sýnis á Oddagötu 8.
Einkaumboð travellightcampers.com,
Ferðapallhýsi ehf. Sími 663 4646.

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

Vinnuvélar

TRJÁKLIPPINGAR

Klippi, felli og snyrti tré og runna.
Alm. garðavinna. Ágúst Haukur
garðyrkjufræðingur s. 848 9600.
VW Transporter TDi 9 manna Árgerð
2005, ekinn 72þ.km, dísel, bsk. Mjög
flott eintak sem er á staðnum. Verð
2.790.000kr. Raðnúmer 131499. Sjá
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Bílapartasala

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

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

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

Trjáklippingar

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

Er mosinn að eyðileggja
grasflötinn!

Erum með góðar lausnir við því. Eiríkur
Garðyrkjumaður S. 774 5775.
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Sólpallasmíði Reykjavíkur

Vönduð vinnubrögð og hagstætt verð.
S. 772 0864.
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Tölvur

Verslun

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

Viltu fækka túnfíflunu

Sérhæfum okkur í að uppræta túnfífla
og annað illgresi af fletinum þínum,
GRÆNN FLÖTUR ER OKKAR FAG.
Garðaþjónusta RVK S. 772 0864.

Nudd
TANTRA MASSAGE

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

30-70% AFSLÁTTUR!! Af völdum vörum
í verslun. Verslunin Emilía Bláu húsin
Faxafeni s: 588-9925 emilia.is
Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á
staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin.

Til sölu

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. S. 896 5758.

Tilboð fótaaðgerðir + nudd upp fyrir
hné kr. 5.500 2 saman kr. 9.900.
Tekið á kvillum, næringu, hreifingu,
bætiefnum, vinnu, lífsstíl, hamingju
og fl. 2ja st. meðferð kr. 7500. JB
Heilsulind. S. 823 8280.
Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

Nudd
Bókhald

NUDD - FÓTAAÐGERÐIR
- DETOX

Námskeið

THE NEW SPANISH!! Experient Massage
in Reykjavik Any Time 8236377

Kayak Námskeið

NEW!! LUXURY HIGH LEVEL MASSAGE,
IN DOWN TOWN ANYTIME !s.899 5836

Kayak námskeið f. byrjendur og lengra
komna nánar á seakayakreykjavik.is
eða 897 3386.

NEW NEW NEW !!! ONLY FOR ONE
WEECK!!TOP LUX MASSAGE IN DOWN
TOWN ANYTIME !s.899 5836 ALISIA

Heimilistæki

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

Til leigu glæsilegt einbýlishús sem er
með útsýni yfir alla borgina. Húsið er
laust. Vinsamlegast sendið fyrirspurn á
einbylishus@gmail.com
Herb. til leigu á svæði 201. Með aðgangi
að eldh., baðherb. og þvottavél. Uppl. í
síma 893 3475.

Húsnæði óskast
Vil kaupa íbúð á Rvk.svæði má þarfnast
mikilla endurbóta er með 2 millj.kr. jeppa
upp. í kaupverð. Uppl. í s. 893 3475.
Óska eftir 4-5 herbergja húsnæði
til langtímaleigu helst í víkur eða
staðarhverfi. Upplýsingar í síma 824
2356.

Atvinnuhúsnæði
Til leigu við Dalveg í Kóp. 80fm.
Verslunar eða lagerhúsnæði. S. 893
3475.

Geymsluhúsnæði
geymslur.com

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

www.geymslaeitt.is

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

www.buslodageymsla.is

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

Spádómar

Málarameistari

Gisting

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

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

Málarar

Alhliða málingarþjónusta, getum
bætt við okkur verkefnum inni og úti,
hagstæð verð í boði. S. 823 8547.

Atvinna í boði

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

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

Liebherr stál ísskápur frá Eirvík til sölu.
3 ja ára. Kostar nýr 1.200.000 þús.
Tilboð óskast. Uppl. í s. 863-0030

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

Dýrahald

Húsaviðhald
ÞVOTTAVÉLAR,
FRYSTIKISTUR

Til sölu notaðar þvottavélar, þurrkarar,
5-10 kg. og uppþvottavélar. Tökum
bilaðar vélar uppí. Varahlutir á góðu
verði. Opið alla daga 10:00- 18:00
Síðumúla 37 Kjallara, 108 Rvk 847 5545.

Óskast keypt

Okkur vantar duglegan og
áhugasaman aðstoðarmann og
uppvaskara í bakarí.
Upplýsingar gefur Björk í
s. 693 9091 & 554 2708.

Rafvirkjun
RAFVIRKJUN S. 896 6025

Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.

SG Steingæði slf Alhliða
húsaviðgerðir
Múrarar, flísarar, rafvirkjar,
smiðir, píparar og málarar, allt á
einum stað.

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

Önnur þjónusta

Uppl. í síma 899 2420.

Veitingastaðurinn
Nauthóll óskar eftir að
ráða í eftirfarandi stöður:

Carat - Haukur
gullsmiður Smáralind Kaupum gull og silfur

- Matreiðslunemar

Staðgreiðum gull og silfur í
verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið í
Pósthússtræti 13
( við Austurvöll ),
Verið velkomin

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
Upplýsingar í síma 661 7000.
www.kaupumalltgull.is

Heilsuvörur
Árangur með Herbalife í yfir 30 ár.
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is
K.R.S.
ELDON
MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254.

Rottweiler hvolpar til sölu! Afh.
heilsufarssk, örmerktir og með ættbók.
S. 6623860

- Framreiðslunemar
- Starfsfólk í sal

Kaupi gull !
Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

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.

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

Óskum eftir ábyrgum
starfsmanni í 100%
framtíðarstarf til
afgreiðslustarfa á Rizzo
Pizzeria Grensásvegi 10.
Íslenskukunnátta skilyrði.
Óskum einnig eftir sendlum í
kvöld og helgarvinnu.
Umsóknir skilist í afgreiðslu
eða á rizzo@rizzo.is

Kökuhúsið
Aðstoðarmaður

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

Rizzo Pizzeria
Grensásvegi

Labrador með ættbók frá HRFÍ Er
með til sölu gullfallegann strák undan
foreldrum sem hafa verið notuð mikið
í veiði, uppfylla allar kröfur HRFÍ er
tilbúinn til afhendingar. Uppl. í s. 660
1345.

Húsnæði í boði
www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.Funahöfða
17a -19 Rvk og Dalshraun 13
Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og
þvottavél. 824 4535.
Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and
Dalshraun 13 Hfj Whith Bath,
kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is
Herbergi til leigu í Kópavogi. Aðgangur
að eldhúsi og þvottahúsi. Aðgangur að
Stöð 2 og Sýn. Uppl. í s. 893 2385.
Einbýlishús til leigu á Kjalarnesi. Laust
1.júlí. Uppl. í s. 554 3879 og 849 7272.
3 herb. íb. (langtímal.). M. geymslurisi.
2 samliggjandi stofur, svefnherb. m.
skápum. Ca 70fm. V/Hringbraut 220
Hfj. S. 661 0794.

Umsækjandi þarf að vera
reyklaus, stundvís, heiðarlegur,
matnaðarfullur og jákvæður.
Umsókn og ferilskrá sendist
á nautholl@nautholl.is Öllum
umsóknum verður svarað og
farið með sem trúnaðarmál

Sumar starfsmaður
óskast í veiðibúð

Þarf að hafa vit á veiðiskap, vera
stundvís, snyrtilegur og brosandi.
Sendið uppl.á zircon@simnet .is
Óska eftir 2 mönnum með réttindi til
að vera með færabáta í júlí og ágúst
(meðmæli) upp. s 8473758
Vantar vana múrara og málara. S. 777
2722.

Starfskraftur óskast

Helst vanur. Hjólbarðaverkstæði
Grafarvogs. S. 567 4468.
Vilt þú fara nýjar leiðir til efna. Við erum
eitt besta fyrirtæki veraldar á okkar
sviði. Lrisland.is/einar s. 773 2100.
Beitningamenn óskast á 15 tonna bát
sem rær frá Tálknafirði. S. 861 0381 og
846 3526.

Smiðir

Óska eftir tveimur smiðum til vinnu
í 2-3 mánuði og jafnvel lengur.
(Launamenn). Uppl. í s. 659 9661
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178 nemendur útskrifaðir frá Keili
Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og systir,

Jóhanna Lilja
Guðnadóttir
Hólmgarði 44, Reykjavík,

andaðist á heimili dóttur sinnar og tengdasonar
fimmtudaginn 12. maí. Útför hennar hefur farið fram
í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Þökkum innilega öllum
þeim sem sýndu okkur samúð og vinarhug.

Vorútskrift Keilis fór fram í Andrews á Ásbrú í
Reykjanesbæ hinn 16. júní. Vikuna áður hafði Keilir
útskrifað 38 nemendur á Akureyri þar sem Keilir rekur útibú í samstarfi við Símey. Fyrir norðan
útskrifuðust 20 ÍAK einkaþjálfarar, 2 ÍAK íþróttaþjálfarar og 16 af Háskólabrú. Á Andrews hlutu
140 nemendur brottfararskírteini. Þar af 57 af
Háskólabrú, 50 einkaþjálfarar, 11 íþróttaþjálfarar og
22 úr flugþjónustu.
Í sumar verða brautskráðir nemendur úr atvinnuflugi og Háskólabrú með raungreinaval. Keilir
hefur starfað í fjögur ár en á þeim tíma hafa 902
nemendur hlotið prófskírteini frá Keili þar af 504
af Háskólabrú. Í vor útskrifaðist fyrsti árgangur
Háskólabrúar með prófgráðu úr háskóla.

FRÁ VORÚTSKRIFT 178 nemendur hafa verið útskrifaðir frá Keili í vor. Frá

upphafi hafa 902 nemendur hlotið prófskírteini frá Keili en skólinn hefur
starfað í fjögur ár.

Guðfinna Kjartansdóttir
Dagbjartur Þór Sigurbrandsson
Stefán Þór Kjartansson
Elísa Júlía Sigursteinsdóttir
Jón Guðnason
Margrét Guðnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Okkar ástkæra

Guðrún Guðmundsdóttir
kjólameistari

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Hörður Þór Snorrason
skipstjóri
frá Hrísey,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju miðvikudaginn
22. júní klukkan 13.00.
Guðmundur Helgi Haraldsson Helga Þorkelsdóttir
Kristrún Haraldsdóttir
Þorbjörn Rúnar Sigurðsson
og aðrir aðstandendur.

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

Friðþjófur I. Strandberg
sjómaður,
til heimilis að Melgerði 32, Kópavogi,

lést á líknardeild Landspítalans laugardaginn 18. júní.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Guðrún Magnúsdóttir Strandberg
börn, tengdadætur, barnabörn, barnabarnabörn og bróðir.

sem lést þann 15. júní á líknardeild Landspítalans í
Kópavogi, verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju
þann 27. júní kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast
hans er bent á líknardeild Landspítalans og/eða
Krabbameinsfélagið.
Þórdís Valdimarsdóttir
Guðrún Harðardóttir
Jón Þór Arnarson
Pálmi Viðar Harðarson
Sólveig Ása Eiríksdóttir
Hörður Þór Jóhannesson
Steingrímur Jóhannesson
Andri Freyr Hólm
Rakel Ósk Pálmadóttir
Birta Laufdal Pálmadóttir
Ísabella Laufdal Pálmadóttir
Gabríela Ósk Pálmadóttir
Kristófer Freyr Harðarson

Móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

Helga Símonardóttir
andaðist á Heilbrigðisstofnun Suðurlands
fimmtudaginn 16. júní. Útförin fer fram frá
Selfosskirkju mánudaginn 4. júlí kl. 15.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Einar Rafn Ingvaldsson
Katrín Jóna Gunnarsdóttir
Símon Grétar Ingvaldsson
Hrafnhildur Scheving
Héðinn Smári Ingvaldsson Bjarney Ragnarsdóttir
Fanney Ósk Ingvaldsdóttir Geir Ómar Kristinsson
Hallgrímur Jón Ingvaldsson Kristbjörg Gunnarsdóttir
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Kristín Guðbjörg
Ingimundardóttir
ljósmóðir,
Gileyri, Tálknafirði,

lést á Heilbrigðisstofnuninni Patreksfirði 14. júní.
Útförin fer fram frá Tálknafjarðarkirkju
fimmtudaginn 23. júní kl. 14.00.
Ingimundur Andrésson
Sigurjóna Kristófersdóttir
Torfi Andrésson
Kristjana Andrésdóttir
Heiðar Jóhannsson
barnabörn og langömmubörn.

Einlægar þakkir til allra þeirra er
sýndu okkur samúð og vinarhug við
andlát og útför eiginmanns, föður,
tengdaföður, afa og langafa,

Sverris Ragnars
Bjarnasonar
Skipholti 29b, Reykjavík.

Sérstakar þakkir fá Karitas, Líknardeildin Landakoti og
Hjúkrunarheimilið Mörk fyrir góða umönnun.
Steinunn Árnadóttir
Guðrún Sverrisdóttir
Bjarni Sverrisson
Hanna María
Oddsteinsdóttir
Árni Sverrisson
Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir
Hrólfur Jónsson
Gunnar Sverrisson
Karen Bergsdóttir
afa- og langafabörn.

Ástkær dóttir mín og systir okkar,

Bróðir minn,

Sigríður Sigtryggsdóttir

Páll Ólafsson

Vesturbrún 17

Norðurbrún 1, Reykjavík,

andaðist á heimili sínu miðvikudaginn 15. júní.
Útför hennar fer fram frá Grafarvogskirkju
miðvikudaginn 22. júní kl. 15.00. Blóm og kransar eru
vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Þroskahjálp.

sjómaður, Galtarlæk 2, Hvalfjarðarsveit,

lést á líknardeildinni í Kópavogi 13. júní sl. Útförin fer
fram frá Akraneskirkju föstudaginn 24. júní kl. 14.00.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en bent
er á minningarsjóð Líknardeildarinnar LSH.
Guðrún Jónsdóttir
Guðbjörg Guðmundsdóttir
Brynjólfur J. Hermannsson Guðrún Dadda Ásmundardóttir
barnabörn og systkini.

Fyrir hönd vandamanna,
Sigurður Ólafsson.

Elín Sigurðardóttir
Sigurlaug Anna Sigtryggsdóttir
Erla Sigtryggsdóttir og fjölskyldur

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Elskulegur eiginmaður minn, sonur,
fósturfaðir, bróðir, tengdafaðir og afi,

Guðmundur Andrésson

sem lést föstudaginn 10. júní síðastliðinn, verður
jarðsunginn frá Áskirkju í dag, þriðjudaginn 21. júní,
kl. 13.00.

Móðir mín og systir,

Hafdís Guðrún
Hafsteinsdóttir
varð bráðkvödd á heimili sínu sunnudaginn 12. júní.
Jarðarför fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík
fimmtudaginn 23. júní kl. 15.00.
Esther Ír Steinarsdóttir
Ingvar Hafsteinsson
Ásbjörn Kristinsson

Elínóra Hólm
Samúelsdóttir
lést á Dvalarheimilinu Hlíð á Akureyri 13. júní.
Hörður Gíslason
Sigurbjörg Edda Óskarsdóttir
Hallgrímur Gíslason
Halla Svavarsdóttir
Jón Gíslason
Aðalheiður Kristjánsdóttir
Bjarnhéðinn Gíslason
Heiðdís Haraldsdóttir
Aðalheiður Gísladóttir
Haukur Þorsteinsson
barnabörn og fjölskyldur þeirra

VIÐ VERÐUM
Í GARÐI
UM HELGINA
á Sólseturshátíð

Á FERÐINNI
UM LANDIÐ
BYLGJULESTIN Í SUMAR
3.-5. JÚNÍ

Sjóarinn síkáti í Grindavík

5.-6. ÁGÚST

Fiskidagurinn mikli á Dalvík

10.-11. JÚNÍ Kótelettan á Selfossi

12.-13. ÁGÚST Blómstrandi dagar í Hveragerði

17.-18. JÚNÍ 200 ára afmælishátíð Jóns Sigurðssonar
á Hrafnseyri. Íslenskar dægurperlur
Helga Björns í Hörpu

20. ÁGÚST

24.-25. JÚNÍ Sólseturshátíð í Garði.
1.-2. JÚLÍ

Sauðárkrókur

8.-9. JÚLÍ

Borgarnes

15.-16. JÚLÍ

Útihátíð Bylgjunnar á Flúðum

22.-23. JÚLÍ

Franskir dagar á Fáskrúðsfirði

Afmælishátíð Bylgjunnar á Ingólfstorgi
á Menningarnótt í Reykjavík

26.-28. ÁGÚST Afmælishátíð Bylgjunnar í hljóðveri
Bylgjunnar í Skaftahlíð

BYLGJULESTIN ÞAKKAR Arnfirðingum og
öðrum gestum frábærar móttökur um síðustu
helgi. Nú um helgina verður Bylgjulestin á
Sólseturshátíð í Garði.

ÆVINTÝRAEYJAN MEÐ
HEMMI GUNN OG SVANSÍ
Á laugardaginn verður Ævintýraeyjan með
Hemma Gunn og Svansí á Bylgjunni. Boðið
verður upp á frábær tónlistaratriði og
uppákomur fyrir alla fjölskylduna.
Vertu með Bylgjunni og Olís um helgina.
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LÁRÉTT
2. íláta, 6. samanburðarteng., 8.
starfsgrein, 9. arr, 11. ónefndur, 12.
skapanorn, 14. undireins, 16. bardagi,
17. hvoftur, 18. festing, 20. skóli, 21.
svara.
LÓÐRÉTT
1. sæti, 3. frá, 4. sandgrynning, 5.
beita, 7. vanabindandi efni, 10. goð,
13. háttur, 15. ilmur, 16. næra, 19.
sjúkdómur.
LAUSN

Aðskiljum til jöfnuðar
BAKÞANKAR
að er kannski eins og að sparka í liggjKolbeins
andi trúarsöfnuð að ætla að tjá sig um
Óttarssonar málefni þjóðkirkjunnar nú um stundir.
Proppé Hins vegar er erfitt að láta undir hælinn

Þ

leggjast að velta fyrir sér málefnum þeirrar stofnunar nú um stundir. Látum vera
hennar innri málefni, sem mér sem utan
hennar stendur ættu ekki að koma við. Um
þau mega innanbúðarmenn véla að vild.
Verra þykir mér þegar þeir gera það á
launum frá mér og hvorki ég, né þeir fulltrúar sem ég kýs til að hafa áhrif fyrir
mína hönd, fá um það ráðið.

LÁRÉTT: 2. vasa, 6. en, 8. fag, 9. sig,
11. nn, 12. skuld, 14. óðara, 16. at, 17.
gin, 18. lím, 20. fg, 21. ansa.
LÓÐRÉTT: 1. sess, 3. af, 4. sandrif, 5.
agn, 7. nikótín, 10. guð, 13. lag, 15.
angi, 16. ala, 19. ms.
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MÖNNUM kann að þykja ýmislegt um
þjóðkirkjuna. Einhverjum getur þótt vænt
um hana að gömlum sið, hún og landsmenn
hafi eitt sinn verið tengd órjúfanlegum
böndum og því sé erfitt að ætla að slíta
þau. Hefðin getur verið rík og það getur í
ýmsum tilfellum verið hið besta mál. En
hefðin getur líka verið helsi og þá er kominn tími til að breyta til.

HVAÐ sem krúttlegum fjölskyldustundum um jól og páska kann að líða þá er
nákvæmlega ekkert eðlilegt við það að
einn trúarsöfnuður njóti réttinda umfram
aðra hér í landi. Trúfrelsi á að vera
tryggt og frelsi á að virka á báða vegu,
bæði gagnvart stofnunum og einstaklingum. Frelsi annars á heldur ekki
að ganga á rétt hins. Þess vegna er
ekki nema ósköp eðlilegt að slitið

Mat á umhverfisáhrifum
Ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu
framkvæmdar
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtalin
framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum
samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum. nr.
106/2000 m.s.br.
Heitavatnsborhola og ný heitavatnspípa á Skarðdal
og Siglufirði
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun,
Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Hana er einnig að finna
á heimasíðu Skipulagsstofnunar:
www.skipulagsstofnun.is.

sé á formleg tengsl ríkis og kirkju; að allir
trúarsöfnuðir landsins sitji við sama borð.

EITT sinn var hér einungis ein trú og ein
kirkja. Hún var samofin öllu þjóðlífinu
og ævi fólks var vörðuð athöfnum henni
tengdum. Mikilvægt var að skíra börn sem
fyrst, voðinn var vís gæfu þau upp öndina
áður en það náðist. Fundin var upp sérstök
leið til að skíra án atbeina presta, skemmri
skírn, til að forðast það. Fermingin táknaði
fullorðinsárin, brúðkaupið fór fram innan
vébanda kirkjunnar og þegar kom að því
að þú geispaðir golunni var það kirkjan
sem sá um að koma þér í vígða mold og
hleypa sálu þinni í æðri víddir. Að því er
talið var.
ÞESSI tími er hins vegar löngu liðinn.
Trúarbrögðin eru orðin mýmörg, kirkjurnar og söfnuðirnir fjölbreyttir. Einn trúir á
þetta, annar á hitt, og það er hið besta mál.
Einsleitni er ekki einungis leiðinleg, hún er
girðing fyrir þá sem ekki falla inn í hana.

VEL má vera að aðskilnaður ríkis og kirkju
gjörbreyti trúarlífi hér á landi. Verði þá
svo. Það þýðir einfaldlega að það trúarlíf
sem nú er við lýði er tengt við ríkisstyrkta
öndunarvél sem ég og þú og allir aðrir
skattgreiðendur borga.
AÐSKILJUM ríki og kirkjum, sitjum öll
við sama borð; á hvað sem við trúum.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Heyrðu nú mig!
Hvað er hérna
ofan í neðstu
skúffunni?

Bíddu nú
við, þetta
er...
melóna?

Hvenær
byrjaðir þú
að kaupa
ávexti?

Fyrir tveimur árum.
Þeir eru ekkert svo
vondir. Í ár verður
það avókadó, maður
verður að prófa nýja
hluti.

Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til
umhverfisráðherra og er kærufrestur til 22. júlí 2011.
Skipulagsstofnun

Matráður í kaffihorn
BYKO BREIDD

■ Gelgjan
Það er ótrúlegt
hvað það er kalt
úti!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Það er ótrúlegt
að mamma skyldi
ekki skutla mér!

Það er ótrúlegt
hversu vindasamt það er!

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Ég elska þessa,
þeir eru svo
þægilegir.
Maður þarf þá
ekki að vera
árrisull.

Hæfniskröfur:

■ Barnalán
ÞÁ
Farðu nú út
og reyndu
að fá smá lit
í kinnarnar!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

GOTT UPPELDI
Farðu út en
passaðu þig
á sólinni!

NÚ

stefánsson & stefánsson

EF ÞÚ SÆKIR
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DJÚPIÐ VERÐLAUNAÐ Útvarpsleikhús RÚV hlaut norrænu útvarpsleikhúsverðlaunin 2011 fyrir útvarpsleikritið Djúpið eftir Jón

Þrjú ný hefti
komin út

Tónlistin varð ljóslifandi
Tónlist ★★★★★
Vetrarferðin eftir Schubert
Kristinn Sigmundsson og Víkingur
Heiðar Ólafsson í Eldborg í Hörpu.

LILJA SIGURÐARDÓTTIR Tilnefnd fyrir

bókina Fyrirgefning.

Blóðdropinn
afhentur í dag
Blóðdropinn, glæpasagnaverðlaun
Hins íslenska glæpafélags, verður
afhentur í aðalsafni Borgarbókasafnsins í Grófinni í dag.
Níu glæpasögur eru tilnefndar
í ár: Furðustrandir eftir Arnald
Indriðason; Morgunengill eftir
Árna Þórarinsson; Runukrossar
eftir Helga Ingólfsson; Fyrirgefning eftir Lilju Sigurðardóttur;
Martröð millanna eftir Óskar
Hrafn Þorvaldsson; Snjóblinda
eftir Ragnar Jónsson; Ég man þig
eftir Yrsu Sigurðardóttur; Mörg
eru ljónsins eyru eftir Þórunni
Erlu Valdimarsdóttur; og Önnur
líf eftir Ævar Örn Jósepsson.
Athöfnin hefst klukkan 17 og
boðið verður upp á léttar rauðar
veitingar.
- bs

Tveir karlar í kjólfötum gengu
fram á sviðið í Eldborginni á
fimmtudagskvöldið. Annar þeirra
var ungur og mjór, hinn eldri og
sverari. Voru þetta Gög og Gokke?
Nei, þetta voru þeir Kristinn
Sigmundsson söngvari og Víkingur Heiðar Ólafsson píanóleikari. Annar með mikla reynslu af
því að syngja Vetrarferðina eftir
Schubert, hinn að takast á við að
spila hana í fyrsta sinn opinberlega. Það voru athyglisverðar andstæður. Og spennandi! Kristinn
hefur hingað til bara sungið með
einum píanóleikara hér á landi,
Jónasi Ingimundarsyni. Maður
þekkir hann varla öðruvísi.
Auðvitað kemst maður ekki hjá
því að bera þá saman, Jónas og
Víking. Ég hef oftar en einu sinni
heyrt Jónas spila Vetrarferðina.
Hann er miklu ljúfari og mýkri
en hefur ekki sömu tæknina. Hins
vegar er Víkingur afburðapíanisti,
tækni hans gerir að verkum að
hann getur leyft sér hvað sem er.
Það virkar allt, einhvern veginn.
Vetrarferðin fjallar um mann
með brostið hjarta er sér aðeins
dauðann fram undan á kaldri
vetrargöngu. Schubert samdi hana
rétt áður en hann lést. Hann notaði síðustu augnablikin á banabeði

VÍKINGUR HEIÐAR OG KRISTINN Þessir ólíku tónlistarmenn mynduðu sterka listræna
heild, sem gerði tónlistina ljóslifandi að mati gagnrýnanda.

sínum til að fara yfir handritið að
seinni hluta verksins. Fyrri hlutinn
hafði verið gefinn út skömmu áður.
Vetrarferðin samanstendur af
24 ljóðum. Þau eru ýmist minningar frá ljúfu sumri þegar ástin
blómstraði, eða lýsingar á sorg og
vonleysi vetrarins. Píanóleikarinn
er í afar mikilvægu hlutverki. Í
tónum píanósins er stemning hvers
ljóðs undirstrikuð með myndrænu
tónmáli. Alls konar andstæður er
þar að finna.
Þessar andstæður voru skýrar
hjá Víkingi. Snerpan í píanóleiknum var meiri en maður á að venjast. Það gerði tónlistina óvanalega
safaríka. Mýkri kaflar voru líka
afar fallegir. Litbrigðin voru óteljandi, ljóðrænan heillandi. Útkoman
var í stuttu máli einhver mest sannfærandi píanótúlkun á verkinu sem
ég hef heyrt.
Kristinn var líka frábær. Hann

náði að miðla áhrifamiklum skáldskapnum með breiðu tilfinningalitrófi, allt frá ljúfri nostalgíu, óljósri
von, djúpri sorg, vonleysi og loks
dauða. Og styrkleikahlutföllin á
milli hans og Víkings voru í góðu
jafnvægi.
Eins og áður sagði var sambandið á milli þeirra sérlega
skemmtilegt. Annar ungur, hinn
gamall; annar ákafur og snöggur
upp á lagið, hinn innhverfur og lífsleiður (að því er virtist). Þetta skapaði sterka listræna heild sem gerði
tónlistina ljóslifandi. Þráðurinn
slitnaði aldrei. Flæðið er einmitt
svo mikilvægt í tónlist Schuberts
og það var alveg óheft hér. Þetta
voru frábærir tónleikar. Jónas Sen
Niðurstaða: Magnaðir tónleikar
með Kristni Sigmundssyni og Víkingi
Heiðari. Safarík og spennandi túlkun
sem lengi verður í minnum höfð.

Vorhefti menningarritanna
Tímarits Máls og menningar,
Skírnis og Spássíunnar eru
komin út.
Í Tímariti Máls og menningar
kennir ýmissa grasa, til dæmis
eru þar ljóð
eftir Þorstein
frá Hamri og
Braga Ólafsson, Ástráður
Eysteinsson
rýnir í æviverk Thors
Vilhjálmssonar
og Haukur
IngvarsTHOR
VILHJÁLMSSON
son ræðir
við Kristínu
Eiríksdóttur.
Gunnar Karlsson sagnfræðingur leggur orð í belg í umræðuna
um upphaf mannaferða í Skírni
og hrekur með dæmum þá staðhæfingu að sagnfræðingar ríghaldi í Ara fróða sem aðalheimild fyrir landnáminu. Að auki má
finna greinar eftir Guðna Elísson
um ástarsögur og hugleiðingar
Salvarar Nordal um stjórnlagaráð. Þá minnist Sigurður Pálsson
Thors Vilhjálmssonar.
Bókmenntatímaritið Spássían
er að þessu sinni helgað vísindaskáldskap. Stiklað er á stóru um
sögu þessarar bókmenntagreinar
og rýnt í ýmsa afkima hennar.
Auður Aðalsteinsdóttir og Ásta
Gísladóttir eru ritstjórar Spássíunnar.
- bs

-

menning@frettabladid.is

Atla Jónasson, sem jafnframt er leikstjóri verksins. Viðar Eggertsson, stjórnandi Útvarpsleikhússins, tók við verðlaununum. Djúpið hlaut
einnig Grímuna sem útvarpsverk ársins á dögunum. Verkið var frumflutt í Útvarpsleikhúsinu 12. september síðastliðinn og var leikið af
Ingvari E. Sigurðssyni.

norrae na husid

21. júní 2011 ÞRIÐJUDAGUR
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Rykið dustað af góðu tímabili
Kvikmyndir ★★★★

FRAMHALD AF VINSÆLUSTU GRÍNMYND
SEM SÝND HEFUR VERIÐ Á ÍSLANDI.

Super 8
Leikstjóri: J.J. Abrams
Leikarar: Joel Courtney, Kyle
Chandler og Elle Fanning.
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“Super 8 is a THRILLING return
to MOVIE MAGIC of old, ﬁlled with
wonder, horror and chills.”
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ÁLFA
ÁL
FABA
FA
BAKK
BAKK
BA
KKA
A
SUPER 8
kl. 5:40 - 8 - 10:20 - 11:30
SUPER 8 Luxus VIP
kl. 5:40 - 8 - 10:20
THE HANGOVER 2 kl. 5:50 - 8 - 9 - 10:20
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali
Sýnd í 3D kl. 6
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali
Sýnd í 2D kl. 6
KUNG FU PANDA 2 M/ ensku. Tali Sýnd í 2D kl. 10:20 M/Texta
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 Sýnd í 2D kl. 6 - 8 - 10:50
SOMETHING BORROWED
kl. 8

EGIL
EG
ILSH
SH
HÖ
ÖL
LL
SUPER 8
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 -10.25
VIP HANGOVER PART II
12
X-MEN: FIRST CLASS
kl. 5.10 - 8 -10.45
KUNG FU PANDA 2 3D ísl tal
kl. 5.30
L
PIRATES OF THE CARIBBEAN 3D kl. 8:20
L

AK
KU
UR
RE
EY
YRII
kl. 8 - 10:20
kl. 8 - 10:20

SUPER 8
HANGOVER 2

Í

G
A
D

12

L
10
L

12
12

ÞRIÐ
IÐJUDA
IÐJ
ÐJUDAG
DAGS
AG
GS
SBÍÍÓ
Ó

Í DA
DAG
AG

12
12
14
L

SUPER 8 Þrælgott formúlufjör sem sækir innblástur til níunda áratugarins.

er sígild og leikhópurinn ungi
stendur sig með miklum sóma. Í
raun má segja að myndin öll sé vel
hlaðin klisjum en flestar klisjurnar hér er auðvelt að líka við.
Frásagnargleði Abrams er það
sem heillar mest. Hann fer troðnar
slóðir, fetar í fótspor mynda á borð
við E.T., The Goonies og Stand by
Me, en allar þessar myndir eru
góðir minnisvarðar um skemmtilegt tímabil í sögu Hollywood

sem er löngu liðið. Það er gaman
að heimsækja þetta tímabil aftur
og Super 8 má líkja við fantagóða
ábreiðuhljómsveit sem spilar
gamla slagara af ástríðu og natni.
Og að sjálfsögðu í búningum til að
fanga tíðarandann.
Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Þrælgott formúlufjör
að hætti níunda. áratugarins. Og
formúlan virkar enn.

10

KRIN
KR
NGLUN
GL
LUNNI
UN
NNII
SUPER 8
kl. 5:50 - 8 - 10:20
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali
Sýnd í 3D kl. 6
KUNG FU PANDA 2 M/ ensku. Tali Sýnd í 3D kl. 8 Ótextuð
THE HANGOVER 2
kl. 5:50 - 8 - 10:20
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 Sýnd í 3D kl. 10

12
L
L
12
10

SE
S
ELF
LFOS
OS
O
SS
SUPER 8
kl. 5:50 - 8 - 10:20
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali
kl. 6
THE HANGOVER 2
kl. 8
X-MEN : FIRST CLASS
kl. 10:20

12
L
12
14

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ
FRÁ STEVEN SPIELBERG OG J.J. ABRAMS KEMUR EIN
BESTA ÆVINTÝRA/SPENNUMYND ÁRSINS!

Árið er 1979 og hinn þrettán
ára gamli Joe Lamb, sem missti
móður sína fyrir stuttu, vinnur
að gerð kvikmyndar ásamt nokkrum félögum sínum. Þótt þeir séu
ekki háir í loftinu er metnaðurinn í hæstu hæðum og tak markið
er að fá myndina sýnda á kvikmyndahátíð sem nálgast óðfluga.
Við upptökur eins atriðanna verða
krakkarnir vitni að hrikalegu
lestarslysi, og litla kvikmyndatökuvélin þeirra rúllar allan tímann. Áður en langt um líður eru
krakkarnir staddir í hringiðu
samsæris og yfirhylmingar. Eitthvað dularfullt virðist hafa verið
um borð í lestinni, og flughernum
er mikið í mun að almenningur
komist ekki að því hvað það var.
Best er að tíunda söguþráðinn
ekki frekar.
Super 8 sækir innblástur í
fjölskyldu- og ævintýramyndir
níunda áratugarins. Krakkarnir
þjóta um á reiðhjólum og í þeirra
augum er heimur fullorðinna
fjarlægur og óspennandi. Persónurnar eru að vísu sniðnar eftir
gamalli uppskrift en sú uppskrift

Robbie beraði sig á tónleikum
Robbie Williams sýndi 82.300 áhorfendum sitt
allra heilagasta á Take That tónleikum í Dublin á
laugardaginn.
Williams var í miðjum söngkafla í laginu Rock
DJ þegar typpi söngvarans slapp úr buxunum.
„Þetta var frekar villt atriði svo það kom ekkert
á óvart þegar það datt út. Hann var heldur ekkert að flýta sér að hylja sig,“ sagði einn áhorfandinn. Þetta er þó ekki í fyrsta skipti sem söngvarinn berar sig. Árið 1999 gekk hann allsber inn á
svið á tónleikum í Atlanta og í janúar tók hann upp
afmæliskveðju handa félaga sínum úr Take That,
Gary Barlow, á Adamsklæðunum.
Tónleikar Take That í Dublin þóttu ansi magnaðir og Williams sjálfur átti ekki orð yfir áhorfendurna á bloggsíðu sinni. „Guð minn góður,
Írland!!!!!!!! Hvað gerðist eiginlega á sunnudaginn. Ég gaf allt í þessa tónleika en þið voruð miklu
betri,“ skrifar Williams og bætir síðan um betur:
„Þessir tónleikar breyttu lífi mínu, þeir munu lifa
með mér um aldur og ævi.“

EKKI SPÉHRÆDDUR Robbie Williams slysaðist til að sýna sitt

allra heilagasta á tónleikum í Dublin.

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ
T.V. - KVIKMYNDIR.IS

UPPLIFÐU STUNDINA SEM Á EFTIR AÐ BREYTA HEIMINUM!

FRÁBÆR FJÖLSKYLDUSKEMMTUN!
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SMÁRABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR

HÁSKÓLABÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

SUPER 8
KL. 5.30 - 8 - 10.30
SUPER 8 Í LÚXUS
KL. 5.30 - 8 - 10.30
BRIDESMAIDS
KL. 5.20 - 8 - 10.40
X-MEN: FIRST CLASS
KL. 10.15
KUNG FU PANDA 2 ÍSLENSKT TAL
T 3D KL. 3.40 - 5.50
KUNG FU PANDA 2 ÍSLENSKT TAL
T 2D KL. 3.40
PIRATE
A S4
KL. 6 - 9

12
12
12
12
L
L
10

5%

KL. 5.20 - 8 - 10.40
KL. 5.20 - 8 - 10.40
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30 - 10.10
KL. 8

BRIDESMAIDS
X-MEN: FIRST CLASS
HÆVNEN

KL. 5.50 - 8 - 10.15
12
KL. 10.15 SÍÐASTA SÝNING 12
KL. 5.50 - 8 SÍÐASTA SÝNING 12

BORGARBÍÓ

NÁNARI UPPLÝSINGAR
OG MIÐASALA Á

NÁNAR Á MIÐI.IS

BRIDESMAIDS
X-MEN: FIRST CLASS
WATE
A R FOR ELEPHANTS
FAST FIVE
PAUL

12
12
L
12
12

NÁNAR Á MIÐI.IS

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ GILDA EKKI Í BORGARBÍÓI

www.laugarasbio.is

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

án rotvarnarefna

T.V. - kvikmyndir.is

700 kr.

Þriðjudagur er tilboðsdagur.
Þ.Þ. Fréttatíminn

BA R
&
CA FÉ

700 kr.

700 kr.

700 kr.

950 KR. Í 3D
gleraugu seld sér
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SÝND Í 2D OG 3D

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

SUPER 8

5.50, 8, 10.15

BRIDES MAIDS

4, 6.30, 9 og 10

X-MEN: FIRST CLASS

7

KUNG FU PANDA 2 3D

4 - ISL TAL

KUNG FU PANDA 2 2D

4 - ISL TAL

enginn viðbættur sykur

MARY AND MAX
THE MYTH OF THE AMERICAN SLEEPOVER
HUR MÅNGA LINGON FINNS DET I VÄRLDEN?
ROUTE IRISH
ASTRÓPÍA (MEÐ ENSKUM TEXTA)
DJÖFLAEYJAN (MEÐ ENSKUMTEXTA)
BÍÓDAGAR (MEÐ ENSKUM TEXTA)

18:00, 20:00, 22:00
18:00, 20:00, 22:00
18:00, 20:00
22:00
18:00
20:00
22:00

BARA GÓÐAR MYNDIR www.bioparadis.is

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
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Denise Richards er að vinna að
ævisögu sinni, þar sem hún ætlar
að leysa frá skjóðunni varðandi
hjónabandið og skilnaðinn við
Charlie Sheen. „Ég ætla að segja
frá öllu því góða úr hjónabandinu,
því fólk hefur aðeins fengið að
heyra um það slæma. Ég ætla samt
að tala meira um hvernig mér leið
á þessum tíma, því ég tel að margar konur geti fundið sig í mínum
sporum þegar ég fór í gegnum
skilnaðinn, forræðisdeiluna og
það að vera einstæð móðir. Ég
segi kannski ekki frá öllu en bókin
verður vonandi einhverjum innblástur. Ég gekk í gegnum margt
og ég fæ margar spurningar um
þennan tíma í lífi mínu, svo ég
ákvað að skrifa söguna mína og
vonandi sjá þeir sem hafa gengið í
gegnum svipaða hluti að það er ljós
í enda ganganna,“ segir Denise, en
bókin kemur út hinn 27. júlí.

ERFIÐUR TÍMI HJÁ RICHARDS Denise

Richards ætlar að segja frá hjónabandinu og skilnaðinum við Charlie Sheen í
ævisögu sinni sem kemur út í júlí.

Rekin fyrir Hitlers-ummæli
Megan Fox lét reka sig frá þriðju Transformerskvikmyndinni. Ástæðan ku vera sú að Fox líkti
leikstjóranum Michael Bay við Hitler og þetta
kunni framleiðandinn Steven Spielberg ekki að
meta. Bay sagði við Spielberg: „Þú veist af þessum Hitlers-ummælum,“ og Spielberg svaraði
um hæl: „Rektu hana á stundinni.“ Michael
Bay átti þó ekki að hafa móðgast yfir ummælunum en fór engu að síður að ráðum Spielbergs, rak Fox og réði Victoria‘s Secret módelið Rosie Huntington-Whitely í staðinn.
REKIN Megan Fox líkti Michael Bay, leikstjóra

Transformers, við Hitler og mátti í kjölfarið taka
pokann sinn.

Óvæntur smellur frá Prins Póló
„Já, þú segir mér fréttir. Það er
gaman að heyra að fólk sé að finna
ástina í miðbænum um helgar,“
svaraði Svavar Pétur Eysteinsson, meðlimur hljómsveitarinnar
Skakkamanage og Prins Póló
þegar Fréttablaðið hafði samband
og greindi honum frá því að lag
hans „Niðrá strönd“ væri að slá í
gegn á dansgólfum borgarinnar.
Umrætt lag er komið í nýja og
dansvædda útgáfu plötusnúðanna
Margeirs Ingólfssonar og Jóns
Atla Helgasonar. Sú útgáfa fyllir
dansgólfin og er kandídat í sumarsmell ársins 2011.
„Ég er mjög ánægður með þessa
útgáfu af laginu hjá strákunum og
það kemur mér ekkert á óvart að
þetta slái í gegn enda eru Margeir
og Jón Atli færir menn,“ segir
Svavar og viðurkennir að hann sé
svo heimakær að hann hafi ekki
stundað skemmtistaðina lengi.
„Ég er svo mikill innipúki en núna
verð ég að fara að gera mér ferð
í bæinn og sjá dansinn duna við
Niðrá strönd.“
Lagið átti upphaflega ekki að
fara inn á plötuna Jukk, sem kom
út síðasta haust og er fyrsta plata

FER MEÐ FÓLK NIÐUR Á STRÖND Tónlistarmaðurinn Svavar Pétur Eysteinsson syngur
sumarsmellinn Niðrá strönd sem fyllir dansgólf borgarinnar um þessar mundir.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Prins Póló. „Sögu lagsins svipar
örlítið til smellsins Garden Party
með hljómsveitinni Mezzoforte
en það var líka lag sem átti ekki
að fara inn á plötuna en endaði
með að vera aðallag sveitarinnar.
Niðrá strönd byrjaði á einni nótu
og svo kom textinn seinna meir og

er í raun bara eitthvert bull sem
ég sauð saman,“ segir Svavar.
„Eigum við ekki að segja að
textinn sé eins konar ástarsaga úr
gettóinu?,“ segir Breiðhyltingurinn Svavar, en lagið má nálgast á
tónlistarvefnum gogoyoko.com
- áp

Pink saknar viskís
Söngkonan Pink og eiginmaður hennar,
mótorkrosskappinn Carey Hart, eignuðust
dótturina Willow Sage fyrir rúmum hálfum
mánuði. Söngkonan segist ánægð með lífið en
viðurkennir að hún sakni þess að fá sér viskídreitil.
„Líf mitt samanstóð eitt sinn af viskíi,
tárum og sígarettum. Nú er það hor, tár og
barnakúkur, þvílík hamingja,“ ritaði söngkonan á Twitter-síðu sinni og bætti svo við
stuttu síðar: „Ég sakna þó viskísins.“ Fjölskyldunni heilsast vel og nýverið sagðist Hart
sjaldan hafa verið hamingjusamari.
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ÁNÆGÐ Pink
er hamingjusöm í nýju
hlutverki
sínu sem
móðir.
NORDICPHOTOS/GETTY

Denise Richards
leysir frá skjóðunni

21. - 28. júní
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TÓMAS INGI TÓMASSON var í gær rekinn sem þjálfari 1. deildarliðs HK í knattspyrnu. HK er í neðsta sæti
deildarinnar með 1 stig eftir 7 leiki. Við starfi hans tekur Ragnar Gíslason, yfirþjálfari yngri flokka HK. Ragnar stýrir
HK í kvöld gegn Grindavík í Valitor-bikarnum. Þá mætast einnig Valur og ÍBV í keppninni, sem og Þróttur og Fram.

sport@frettabladid.is

Óskabyrjun Keflavíkur rotaði Hauka
Tvö mörk á fyrstu tuttugu mínútunum lögðu grunninn að sigri Keflavíkur gegn Haukum í sextán liða
úrslitum Valitor-bikarsins í gær. Leikurinn var bráðfjörugur og skemmtilegur en gestirnir voru sterkari.
NOREGUR Breiðablik fer í stutt ferðalag.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Dregið í Evrópukeppnum:

Blikar mæta
Rosenborg
FÓTBOLTI Í gær var dregið í Evrópu-

keppnunum í fótbolta og þar lentu
Íslandsmeistarar Breiðabliks gegn
norska liðinu Rosenborg í annarri
umferð Meistaradeildarinnar.
Liðin mætast fyrst í Þrándheimi
12. eða 13. júlí og svo á Kópavogsvelli viku síðar.
KR mætir færeyska félaginu
ÍF frá Fuglafirði í fyrstu umferð
Evrópudeildarinnar. Í sömu
keppni mætir ÍBV skoska liðinu St.
Patrick´s, en ÍBV mun spila heimaleik sinn á Vodafone-vellinum.
Fyrri leikir liðanna fara fram
30. júní. ÍBV byrjar heima en KR í
Færeyjum.
Ef KR kemst áfram mætir liðið
Zilina frá Slóvakíu í næstu umferð
en ÍBV mun annað hvort mæta
Koper frá Slóveníu eða Karagandy
frá Kasakstan, takist því að komast áfram.
FH kemur inn í keppnina í annarri umferð og mætir þar sterku
liði Nacional frá Portúgal. Fyrri
leikur liðanna fer fram á Kaplakrikavelli þann 14. júlí og seinni
leikurinn ytra viku síðar.
- hbg

FÓTBOLTI Keflavík tryggði sér sæti
í átta liða úrslitum Valitor-bikarsins í gærkvöld með góðum 3-1 sigri
á fyrstu deildar liði Hauka.
Leikurinn var bráðfjörugur og
skemmtilegur en Keflavík fékk
sannkallaða óskabyrjun þegar
Guðmundur Steinarsson skoraði
strax á fjórðu mínútu. Andri Steinn
Birgisson bætti öðru marki við á
21. mínútu og allt virtist stefna í
stórsigur úrvalsdeildarliðsins.
„Við töpum leiknum í upphafi,
úrvalsdeildarlið láta ekki svona
færi framhjá sér fara. Þeir refsa
okkur grimmilega fyrir arfaslaka byrjun en eftir þessar fyrstu
25 mínútur finnst mér við vera
síst slakara liðið. Það dugar samt
ekki, þar sem við skorum færri
mörk en þeir og þess vegna erum
við úr leik. Ég er sáttur við seinni
hálfleikinn og lokin á þeim fyrri

Valitor-bikar karla
Haukar-Keflavík

1-3

0-1 Guðmundur Steinarsson (4.), 0-2 Andri
Steinn Birgisson (21.), 1-2 Hilmar Trausti Arnarsson (33.)

Þór-Víkingur

3-1

1-0 Magnús Þormar, sjm. (22.), 1-1 Halldór Smári
Sigurðsson (49.), 2-1 Sveinn Elías Jónsson (75.),
3-1 Gunnar Már Guðmundsson (90.+3.).

Fjölnir-Hamar

3-2

1-0 Illugi Þór Gunnarsson (30.), 2-0 Kristinn
Sigurðsson (39.), 2-1 Arnþór Kristinsson (48.),
3-1 Illugi Þór Gunnarsson, 3-2 Ragnar Valberg
Sigurjónsson (57.)

en byrjunin var arfaslök,“ sagði
Magnús Gylfason, þjálfari Hauka,
eftir leikinn.
Haukar voru þó ekki tilbúnir að
játa sig sigraða þótt staðan væri
svört. Þeir minnkuðu muninn á
33. mínútu þegar þriðja skallamark leiksins leit dagsins ljós, en
þar var Hilmar Trausti Arnarsson,
fyrirliði Hauka, að verki. Haukar
voru síst lakari aðilinn fram að
hálfleik og hófu seinni hálfleikinn
af krafti. Þeir hefðu hæglega getað
jafnað metin ef ekki hefði verið
fyrir frábæra markvörslu Ómars
Jóhannssonar sitt hvoru megin við
hálfleikinn.
„Við héldum yfirvegun og ró
á þeim kafla þegar þeir herja að
okkur og náðum svo að setja þriðja
markið sem gaf okkur trúna og
færi á að spila þéttir út leikinn,“
sagði Willum Þór Þórsson, þjálfari Keflavíkur, að leiknum loknum, en þriðja mark Keflavíkur
kom þegar korter var eftir. Jóhann
Birnir Guðmundsson nýtti sér þá
skógarhlaup Daða Lárussonar
eftir langa sendingu og skoraði af
miklu öryggi.
Þetta var fyrsti leikur Keflavíkur í þrjár vikur og var Willum smeykur við ryð í sínu liði en
byrjun leiksins var þó fljót að róa
taugar hans. „Við erum búnir að
vera í langri leikjahvíld og maður
var sannast sagna smeykur við

ÁKVEÐNIR Haukar áttu sína spretti í leiknum en höfðu ekki erindi sem erfiði að
þessu sinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

að við yrðum smá ryðgaðir. Við
náðum að vega það upp með ferskleika og hugarfari í byrjun, héldum ró og yfirvegun og vorum
þéttir. Við nýttum okkur forskotið
sem við náðum vel,“ sagði bros-

mildur Willum, sem var ekki síst
ánægður að vera kominn aftur út
á völl eftir langt frí.
„Við viljum bara spila fótbolta á
sumrin og nógu mikið af leikjum.“
- gmi

FÁÐU GÓÐAN Þórsarar sem fyrr
SVEFN Í SUMAR sterkir á heimavelli
BARÁTTA Ekkert var gefið eftir í leik liðanna en heimamenn voru sterkari.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Umdeilt opnunarmark er Þór lagði Víking að velli:

FÓTBOLTI Þórsarar frá Akureyri

SUMARIÐ ER TÍMI ÚTIVISTA
T R: SVEFNPOKAR FRÁ 7.990 KR.

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

NÁÐU ÁRANGRI. ÚTILÍF – HOLTAGÖRÐUM. GLÆSIBÆ. KRINGLUNNI. SMÁRALIND. WWW.UTILIF.IS

eru komnir áfram í Valitor-bikarkeppninni eftir 3-1 sigur á Víkingum á Þórsvellinum í gærkvöld.
Fyrsta mark leiksins, sem
Magnús Þormar, markvörður Víkinga, skoraði í eigið mark, þótti
nokkuð vafasamt og voru Víkingar
gríðarlega ósáttir við að það fengi
að standa.
Gísli Páll Helgason, leikmaður
Þórs, átti þá langt innkast inn
að marki og þar ætlaði Magnús Þormar að kýla boltann frá,
umkringdur af leikmönnum, en
virtist missa jafnvægið í loftinu
og kýldi boltann rakleiðis í sitt
eigið mark. Magnús lá óvígur eftir
og leikmenn Víkinga mótmæltu
dómnum harðlega en án árangurs,
markið stóð.
„Mér fannst þetta í það minnsta
vafasamt svo ekki sé nú meira sagt
en hins vegar get ég ekki sagt að
mér finnist þetta mark ráða úrslitum í leiknum, það er langt því frá

að við höfum tapað þessum leik út
af þessu atviki,“ sagði Pétur Georg
Markan, leikmaður Víkinga, um
atvikið eftir leik.
Í upphafi seinni hálfleiks náðu
Víkingar að jafna og þar var á
ferðinni Halldór Smári Sigurðsson
með glæsilegu langskoti af um 30
metra færi sem söng í marknetinu
hjá Þór.
Sveinn Elías Jónsson kom Þór
aftur yfir eftir að skot Jóhanns
Helga Hannessonar fór af varnarmanni og barst til Sveins, sem var
einn óvaldaður á fjærstöng og setti
boltann örugglega í markið.
Víkingar reyndu að pressa í
lokin og fjölguðu í sókninni en við
það opnaðist vörn þeirra og það
nýtti Gunnar Már Guðmundsson
sér til fullnustu þegar hann skoraði þriðja mark Þórs í uppbótartíma með skalla af stuttu færi.
Úrslitin voru nokkuð sanngjörn
þrátt fyrir að Víkingar væru meira
með boltann.
- jsj

5.290.000

(á mán. kr. 62.008*)

Sannreyndu hvernig hagkvæmnin á Honda CR-V smellpassar
Rýmið passar fyrir fjöll af hamingju,
fjölstjörnuöryggið fyrir alla fjölskylduna,
sparneytnin fyrir skutlið,
búnaðurinn passar upp á stemmninguna
og allt á Honda-góðu verði.
Passar algjörlega.

7BUOBHÕS£VNr4ÎNJrXXXCFSOIBSEJT
6NCP£TB£JMBS3FZLKBOFTCS #FSOIBSE TÎNJr"LSBOFT #ÎMWFS TÎNJ
"LVSFZSJ )ÕMEVS TÎNJr7FTUNBOOBFZKBS #SBHHJOO TÎNJ

www.honda.is

* Miðað við óverðtryggðan bílasamning til 84 mánaða í íslenskum krónum, 70% lánshlutfall og 8,95% vöxtum. Hlutfallstala kostnaðar er 10,69%. Bíll á mynd: CR-V Executive 2.0i með samlitaða stuðara, sílsa, hjólboga og aurhlífar.

Raðaðu þínum þörfum saman
Honda CR-V passar fyrir þær allar
á verði frá kr.
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> Heath Ledger

VIÐ TÆKIÐ KRISTJANA ARNARSDÓTTIR ÞAKKAR FYRIR LITLU VANDAMÁLIN

„Þeir sem eru öruggir með allar þær
ákvarðanir sem þeir taka þroskast
ekki.“

Sextán ára, einstæð og ófrísk

Kvikmyndin Dark Knight segir frá
Leðurblökumanninum, sem þarf að
berjast gegn skemmdarverkum hins
óútreiknanlega Jókers, sem leikinn er af Heath Ledger. Myndin
fékk einróma lof gagnrýnenda
um allan heim og er sýnd á
Stöð 2 bíói kl. 20.

Ég nældi mér í leiðindapest í síðustu viku og gat lítið annað gert en
að dvelja löngum stundum fyrir framan sjónvarpið. Ég lá eins og
skata í sófanum og í þau fáu skipti sem ég stóð upp lá leið mín
annað hvort inn í eldhús eða á baðherbergið.
Í einni eldhúsferðinni kippti ég óvart fjarstýringunni með
mér og skildi hana svo eftir á efri hæðinni.
Ég dröslaðist niður stigann og hlammaði mér í sófann að nýju, með stillt á
sjónvarpsstöðina MTV. Við mér blasti
þátturinn „16 and pregnant“ og var ég
ekki alveg í stuði fyrir svoleiðis dramatík,
en fjarstýringin var uppi og heilsan
ekki alveg að vinna með mér svo ég lét
mig hafa það að fylgjast með. Þarna
var sextán ára stúlka að nafni Kayle,
kasólétt og virtist vera með öll heimsins

STÖÐ 2
17.05 Ísmaðurinn (e)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Tóti og Patti (11:52)
18.11 Þakbúarnir (10:52)
18.23 Skúli skelfir (45:52)
18.34 Jimmy Tvískór (4:13)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Gengið um garðinn (Fossvogskirkjugarður) Egill Helgason og Guðjón Friðriksson, sagnfræðingur og rithöfundur, ganga um
Fossvogskirkjugarð í Reykjavík, skoða leiði
skáldanna sem þar hvíla og segja af þeim
sögur. Áður sýnt í Kiljunni.

20.40 Að duga eða drepast (29:31)
(Make It or Break It) Bandarísk þáttaröð um
ungar fimleikadömur sem dreymir um að
komast í fremstu röð og keppa á Ólympíuleikum.
21.25 Heilabrot (Hjärnstorm II)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Þögnin (2:4) (The Silence) Bresk
sakamálaþáttaröð. Heyrnarlaus stúlka verður
vitni að morði á lögreglukonu í Bristol.

23.20 Aðþrengdar eiginkonur (Desperate Housewives) (e)

00.05 Kastljós (e)
00.35 Fréttir (e)
00.45 Dagskrárlok

Beginning

00.00 Wanted
02.00 Lonely Hearts
04.00 Texas Chainsaw Massacre: The
06.00 Shooting Gallery

Edition (9:25)

10.55 Wonder Years (16:17)
11.20 Office (1:6)
11.50 Burn Notice (12:16)
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol (14:43)
14.20 American Idol (15:43)
15.05 Sjáðu
15.30 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (12:25)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 Two and a Half Men (15:24)
19.40 Modern Family (6:24)
20.05 Modern Family (22:24)
20.25 The Big Bang Theory (12:23)
20.50 How I Met Your Mother (13:24)

SKJÁREINN
18.25 Vildargolfmót Audda og Sveppa
19.15 Sterkasti maður Íslands Sýnt
frá keppninni um Sterkasta mann Íslands
árið 2010. Til leiks mæta margir af sterkustu
kraftajötnum landsins og etja kappi í mörgum skemmtilegum keppnisgreinum.

19.45 Meistaradeild Evrópu: Tottenham - Inter Útsending frá leik Tottenham
og Internazionale í Meistaradeild Evrópu.

21.30 Veiðiperlur Flottur þáttur þar sem
farið er ofan í allt milli himins og jarðar
sem tengist stangaveiði. Farið verður í veiði
í öllum landshornum og landsþekktir gestir
verða í sviðsljósinu. Einnig verður farið ofan í
saumana á lífstíl og matarmennsku í veiði.

22.00 Valitor-mörkin 2011 Sýnd mörkin úr leikjunum í 16 liða úrslitum í Valitorbikarkeppni karla í knattspyrnu. Hörður
Magnússon, Hjörvar Hafliðason og Magnús
Gylfason fara yfir mörkin og umdeildu atvikin í leikjunum.
23.05 European Poker Tour 6 Sýnt frá
European Poker Tour þar sem mætast allir
bestu spilarar heims.

23.55 Meistaradeild Evrópu: Milan Real Madrid Útsending frá leik AC Milan og
Real Madrid í Meistaradeild Evrópu.
01.40 Valitor-mörkin 2011 Sýnd mörk úr
leikjunum í 16 liða úrslitunum.

21.15 Bones (13:23)
22.00 Hung (10:10)
22.30 Bored to death (3:8)
22.55 Daily Show: Global Edition
23.25 Gossip Girl (18:22)
00.10 Off the Map (2:13)
00.55 Ghost Whisperer (14:22)
01.40 The Ex List (9:13)
02.25 NCIS: Los Angeles (8:24)
03.10 Eleventh Hour (8:18)
03.50 Nip/Tuck (2:19)
04.35 The Deep End (2:6)
05.20 Fréttir og Ísland í dag

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
17.05 Dynasty (3:28)
17.50 Rachael Ray
18.35 America‘s Funniest Home
Videos (48:50) (e)

19.00 High School Reunion (6:8)
Bandarísk raunveruleikaþáttaröð þar sem fyrrum skólafélagar koma saman á ný, skemmta
sér og gera upp gömul mál.
19.45 Whose Line Is It Anyway?
(17:39)

20.10 Survivor (6:16) Phillip heldur áfram
að grafa undan samstöðu í ættbálki sínum
með því að ráðast að Ashley og Natalie sem
að hans mati eru ekki nægilega dugdlegar að
taka til hendinni.
21.00 How to Look Good Naked Revisit (2:3) Lögulegar línur fá að njóta sín
í þessum vinsælu þáttum í umsjá hins geðþekka Gok Wan. Að þessu sinni eru ólíkar
konur sóttar heim til að athuga hvernig framkoma þeirra í þáttunum hefur breytt lífi
þeirra.

21.50 The Good Wife (22:23) Þáttaröð
með stórleikkonunni Juliönnu Margulies
sem slegið hefur rækilega í gegn. Kalindu
og Aliciu lendir saman þegar upp kemst um
framhjáhald.

19.30 The Doctors Frábærir spjallþættir
þar sem fjórir framúrskarandi læknar – sérfræðingar á fjórum ólíkum sviðum – veita
afar aðgengilegar og gagnlegar upplýsingar
um heilsufarsmál.
20.15 Grey‘s Anatomy (8:24) Meredith
og Derek komast að því að það að viðhalda
hinu fullkomna sambandi er mun erfiðara en
þau áttu von á.

21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 Fairly Legal (3:10) Ný dramatísk og
hnyttin þáttaröð sem fjallar um Kate Reed.
Hún starfaði sem lögmaður á virtri lögfræðistofu fjölskyldunnar sinnar í San Francisco en
ákvað að gerast sáttamiðlari þar sem henni
fannst réttarkerfið ekki vera nógu skilvirkt.

22.35 Nikita (14:22) Ný og hörkuspennandi þáttaröð frá Warner Bros um leyniþjónustuna Division sem ræður til sín ungmenni
sem áttu erfiða æsku. Leyniþjónustan eyðir
öllum sönnunargögnum um fyrra líf þeirra
og gerir þau að færum njósnurum og morðingjum.

23.20 Saving Grace (12:14)
00.05 Grey‘s Anatomy (8:24)
00.50 The Doctors
01.30 Sjáðu
01.55 Fréttir Stöðvar 2
02.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

22.40 Green Room with Paul
Provenza (1:6)

Í þessari fimmtu seríu fáum við að kynnast
enn betur vinunum Barney, Ted, Marshall,
Lily og Robin.

08.25 Billy Madison
10.00 What a Girl Wants
12.00 Pétur og kötturinn Brandur
14.00 Billy Madison
16.00 What a Girl Wants
18.00 Pétur og kötturinn Brandur
20.00 The Dark Knight
22.25 Texas Chainsaw Massacre: The

Beginning

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.10 Extreme Makeover: Home

vandamál á herðum sínum. MTV fylgdist með þessu öllu saman,
enda um eins konar raunveruleikaþátt að ræða. Kayle og barnsfaðir
hennar voru ekki saman og reyndu foreldrar hinnar verðandi móður
hvað þau gátu til þess að aðstoða. Þau voru hins vegar bæði í vinnu
og gátu lítið verið heima með kasólétt „barnið“. Þegar fæðingin var
afstaðin kom enn eitt áfallið í ljós. Nýfæddi drengurinn
var með einhvers konar fæðingargalla svo að fætur
hans virkuðu ekki sem skyldi og læknar voru
hræddir um að hann myndi ekki geta gengið.
Þarna lá ég í sófanum, búin að vorkenna sjálfri
mér út í eitt að þurfa að liggja heima með hor en
einhvers staðar í Bandaríkjunum var sextán ára stúlka
með nýfætt barn sem greinst hafði með erfiðan fæðingargalla. Ég stóð upp og sótti fjarstýringuna, þakkaði
fyrir að vera með hor og skipti um stöð áður en annar
þáttur af „16 and pregnant“ náði að byrja.

18.00 West Ham - Man. Utd Útsending frá leik West Ham og Manchester United
í ensku úrvalsdeildinni.

23.10 CSI: New York (1:22) (e)
00.00 CSI: Miami (9:24) (e)
00.45 Smash Cuts (5:52) (e)
01.10 The Good Wife (22:23) (e)
01.55 Pepsi MAX tónlist

19.45 Premier League World Áhugaverður þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu og
skemmtilegum hliðum.

20.15 Arsenal - Liverpool Útsending
frá leik Arsenal og Liverpool í ensku úrvalsdeildinni.

22.00 West Ham - Blackburn Útsending frá leik West Ham United og Blackburn
Rovers í ensku úrvalsdeildinni.
23.45 PL Classic Matches: Wimbledon - Newcastle, 1995

06.00 ESPN America
07.00 US Open 2011 (1:4)
12.00 Golfing World
12.50 US Open 2011 (1:4)
18.00 Golfing World
18.50 Italian Open (2:2)
22.00 Golfing World
22.50 US Open 2002 - Official Film
23.50 ESPN America

18.15 Að norðan Fjölbreyttur þáttur um
norðlenskt mannlíf.
21.00 Bæjarstjórnarfundur Útsending
frá bæjarstjórnarfundi frá því fyrr um daginn.
Fundirnir eru tvisvar í mánuði.

20.00 Hrafnaþing Nýsköpunarsjóður, hvar
eru tækifærin.
21.00 Græðlingur Gróðurhús keypt í
Húsasmiðjunni, fyrri þáttur.
21.30 Svartar tungur Sigmundur, Birkir
Jóns og Tryggvi Þór skoða þingmál.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
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Í KVÖLD

STÖÐ 2 KL. 20.05
Modern Family
Besti gamanþátturinn í sjónvarpi í
dag. Phil og Claire ákveða að leika
á börnin sín og skipta um hlutverk.
Cameron fær flensu og það gæti
eyðilagt áform Mitchells um að
fara á tónleika með Lady Gaga.

Villta Vestrið
Kl. 7:00

FjögurSEX
Kl. 16:00

Heiðar
Kl. 13:00

FM 92,4/93,5
06.39 Morgunútvarp hefst 06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.03 Vítt og breitt 07.30
Fréttayfirlit 08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund
með KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05
Okkar á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir 10.13 Tropicalia: Bylting í brasilískri tónlist 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttir 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Húslestrar á
Listahátíð 2011 14.00 Fréttir 14.03 Söngleikir 15.00
Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Hin hljóðu tár 15.25
Málstofan 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Eyðibýlið
17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20
Auglýsingar 18.21 Í lok dags 18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir 19.00 Ingibjörg og aðrar sjálfstæðisbaráttukonur 20.00 Leynifélagið 20.30 Sjö
dagar sælir 21.30 Kvöldsagan: Njáls saga 22.00
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins
22.15 Fimm fjórðu 23.05 Útvarpsleikhúsið:
Skapalón 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

Svali
Kl. 9:00

10.50 Fawlty Towers 11.20 The Weakest Link
12.10 Keeping Up Appearances 12.40 ‚Allo ‚Allo!
13.15 ‚Allo ‚Allo! 13.50 ‚Allo ‚Allo! 14.25 The
Weakest Link 15.15 The Weakest Link 16.00
Fawlty Towers 16.30 ‚Allo ‚Allo! 17.05 ‚Allo ‚Allo!
17.35 The Inspector Lynley Mysteries 18.20 The
Inspector Lynley Mysteries 19.10 Top Gear 20.00
The Graham Norton Show 20.45 The Office
21.15 Little Britain 21.45 Coupling 22.15 Jack
Dee Live at the Apollo 23.00 The Inspector Lynley
Mysteries 23.50 The Inspector Lynley Mysteries

11.30 Sommerminder 12.00 Solens mad 12.30
90‘erne tur retur 13.00 DR Update - nyheder og
vejr 13.10 Aftenshowet 14.00 Byggemand Bob
14.10 Redningsbåden Rolf 14.15 Peddersen og
Findus 14.30 Lille Nørd 15.00 De uheldige helte
15.50 DR Update - nyheder og vejr 16.00 Hvad
er det værd? 16.30 TV Avisen med Sport 17.05
Aftenshowet 18.00 Hammerslag Sommermix
18.30 Mission: Baby 19.00 TV Avisen 19.25
Kontant 19.50 SportNyt 20.00 Miss Marple
21.35 Teatertrup på farten 04.00 Penelope

10.15 Berlin, Berlin 10.40 Berlin, Berlin 11.05
Ut i nærturen 11.30 Lunsjtrav: V5 12.30 Folk
13.00 Derrick 14.00 Et land i brun saus 14.30
Hvilket liv! 15.00 NRK nyheter 15.10 Poirot 16.00
Oddasat - nyheter på samisk 16.05 Nyheter
på tegnspråk 16.10 Tilbake til 60-tallet 16.40
Distriktsnyheter 17.30 Grønn glede 18.00 Joanna
Lumley: Draumen om Nilen 18.45 Extra-trekning
18.55 Distriktsnyheter 19.30 Elvis i glada Hudik
20.30 Nurse Jackie 21.00 Kveldsnytt 21.15 Holby
Blue 22.10 Den rosa panteren 2

14.00 Rapport 14.05 Vem tror du att du är?
14.50 K-märkt form 14.55 Sommarkväll 15.55
Sportnytt 16.00 Rapport 16.10 Regionala nyheter
16.15 Genom Ryssland på 30 dagar 17.00
Gränsexpressen 17.10 Kulturnyheterna 17.20
Sverige i dag sommar 17.30 Rapport 17.52
Regionala nyheter 18.00 Owe Thörnqvist Mr
Boogieman 19.00 Kvinnor som älskar 20.30
Ouppklarat 21.00 Svaleskär 21.30 Från Lark Rise
till Candleford 22.30 Sex, hopp och kärlek 00.00
Rapport 00.05 Engelska Antikrundan
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Gyllenhaal á ystu nöf á Íslandi

„Ég tek alltaf lýsi. Annars er það
oftast Cheerios og appelsínusafi.“
Margrét Björnsdóttir, útvarpskona á FM
957

Ævintýramaðurinn Bear Grylls
segir að ferð sín og Hollywoodstjörnunnar Jakes Gyllenhaal til
Íslands hafi tekið virkilega á og
þeir hafi þurft að horfast í augu við
alvöru hættur.
Eins og Fréttablaðið greindi frá
í apríl heimsóttu Grylls og Gyllenhaal landið til að taka upp efni fyrir
sjónvarpsþáttaröðina Man vs. Wild,
en tökurnar fóru fram í grennd við
Eyjafjallajökul og Fimmvörðuháls.
Grylls ræddi um ferðalagið til
Íslands við vefsíðuna Whatsontv.
com og virtist ævintýramaðurinn
hæstánægður með ferðina. „Fyrir
nokkrum vikum fór ég með Jake
Gyllenhaal til Íslands til að taka

upp efni fyrir Born Survivor, en
Jake er sá leikari sem sagður hefur
verið í besta forminu í Hollywood.
Jake lýsti því yfir að hann vildi láta
reyna á sig og honum varð að ósk
sinni á Íslandi.“
Grylls segir þá hafa upplifað
alls kyns brjálaða hluti hér á landi.
„Við sváfum í snjóhelli, fórum yfir
vatnsmiklar ár og svo var það þetta
hrikalega rok sem gerði okkur lífið
leitt.“ Ævintýramaðurinn bætir
því við að hann hafi um tíma orðið
eilítið stressaður, hann hafi verið
búinn að lofa umboðsmanni Gyllenhaals að koma honum ósködduðum
til byggða. „Það tókst og Gyllenhaal
var algjörlega frábær.“ Þættir Bear

Grylls hafa notið mikilla vinsælda
um allan heim en í nýjustu þáttaröðinni fá frægir einstaklingar á
borð við Gyllenhaal, Will Ferrell
og Ben Stiller tækifæri til að takast
á við óblíð náttúruöfl. Íslandsþátturinn verður frumsýndur í ágúst.
- fgg
HRIKALEG FERÐ Bear

Grylls viðurkennir að
ferðin til Íslands hafi
verið hrikaleg og að
hann hafi virkilega reynt
á þolmörk Hollywoodstjörnunnar Jakes
Gyllenhaal uppi á Eyjafjallajökli.

SPENNTAR FYRIR BROTTFÖR Þær Jóna G. Kolbrúnardóttir, Kristín Sveinsdóttir og Guðrún Matthildur Sigurbergsdóttir eru allar í

úrvalskórnum Graduale Nobili og eru á leiðinni í mánaðarlangt tónleikaferðalag með Björk Guðmundsdóttur.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

JÓNA G. KOLBRÚNARDÓTTIR: KÓRINN Í SÉRSAUMUÐUM BÚNINGUM

Jarðvegsþjappa á
„þjöppuðu“ verði
PC 1442 Shatal jarðvegsþjappa
Stærð plötu: 400 x 550 mm
Þyngd: 80 kg
Mótor: Honda bensín 5,5 hö
Miðflóttaafl á plötu: 1400 kg
Mesti hraði áfram: 26 m/mín
Víbratíðni: 93 Hz

189.900,m. VSK

(fleiri stærðir á lager)

Frábært að vinna með Björk
„Þetta er rosalega skemmtilegt
ævintýri sem við erum að fara
út í og æðislegt að fá þetta tækifæri,“ segir Jóna G. Kolbrúnardóttir menntaskólanemi, sem
tekur sér pásu frá kaffigerð á
Súfistanum í sumar, en hún lagði
af stað í tónleikaferðalag með
Björk í morgun ásamt stúlkunum
í kórnum Graduale Nobili.
Förinni er heitið til Manchester
þar sem Björk frumflytur nýjustu afurð sína, Biophilia, en
alls ætlar hún að halda sex tónleika á listahátíð þar í borg. Platan er ekki komin út en stefnt er á
útgáfu með haustinu. Fyrsta smáskífan, Crystalline, kemur hins
vegar út í lok mánaðarins.
„Við erum búnar að undirbúa okkur síðan síðasta haust
en þá var ég nýbyrjuð í kórnum
og þetta því verðugt verkefni

að byrja á. Þetta er búið að vera
öðruvísi ferli en maður er vanur
og frábært að kynnast því,“ segir
Jóna. Kórinn hefur verið við stífar æfingar með Björk, en þess má
geta að þær sungu einnig inn á
plötuna sem var tekin upp í byrjun árs.
„Við verðum allar með hljóðnema á tónleikunum og höfum
þurft að venjast því enda óvanalegt fyrir kór að syngja með
hljóðnema,“ segir Jóna og fullyrðir að Björk sé mjög skemmtileg en sömuleiðis krefjandi í samstarfi „Það er frábært að vinna
með Björk. Hún er hreinskilin og
hikar ekki við að segja manni ef
henni finnst eitthvað vanta eða að
það sé óhreinn tónn.“
Mikill undirbúningur er í
kringum ferðalagið og tónleikana
og verður kórinn meðal annars

í sérsaumuðum búningum frá
New York. „Ég held að það séu
um 1.800 áhorfendur á hverjum
tónleikum og sviðið er í miðjunni. Þetta verður því sjónrænt
og flott. Vonandi verða tónleikarnir haldnir á Íslandi líka.“
24 stúlkur eru í kórnum
Graduale Nobili undir stjórn
Jóns Stefánssonar og flestar
þeirra með söngnám að baki.
Sjálf er Jóna að búa sig undir að
klára framhaldspróf í söng samhliða námi í Menntaskólanum
við Hamrahlíð. Það vekur vitaskuld athygli hjá vinahópnum að
Jóna sé á leið í tónleikaferðalag
með Björk „Það verða allir mjög
hissa og segja „Ó mæ god, ert þú
að fara að túra með Björk?“ Þetta
er náttúrlega rosaleg upplifun og
eiginlega algjör draumur.“
alfrun@frettabladid.is

Syngur á Gay Pride í New York
Reykjavík - Reykjanesbæ
Akureyri - Húsavík
Vestmannaeyjum

– Afslátt eða gott verð?
Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði
and allt.
á 120 stöðum um land
Nánari upplýsingar á
visir.is/dreifing

„Maður er ekkert vanur að fara í
svona. Þetta er svolítið eins og að
fara aftur í Eurovision nema bara
viku lengur,“ segir söngkonan
Hera Björk Þórhallsdóttir, sem er
á leiðinni í þriggja vikna tónleikaferð um Bandaríkin.
Þar kemur hún fram á átta viðburðum í sex borgum, þar á meðal
á Gay Pride-göngunni í New York
á laugardaginn. Flestir viðburðirnir tengjast undankeppni Mr. Gay
World USA þar sem fegursti samkynhneigði karlmaður Bandaríkjanna verður valinn á næsta ári.
Hera Björk er opinber söngkona
keppninnar, eins og komið hefur
fram í Fréttablaðinu, og lag hennar, Je Ne Sais Quoi, er lag keppninnar.
„Maður þarf að vera ferskur
á hverjum degi. Margir halda að
þetta sé einhver djammferð en
þetta er það alls ekki,“ segir Hera
Björk. „Þetta verður alls ekki

TÓNLEIKAR HERU Í
BANDARÍKJUNUM
23. júní: New Jersey
25. júní: New York
1. júlí: Los Angeles
2. júlí: San Francisco
6. júlí: Miami
8. júlí: Fort Lauderdale

leiðinlegt en maður verður bara á
tánum og með brosið og hárspreyið
og allt klárt í „dressunum“.
Með Heru Björk á mörgum viðburðanna verður Michael Holtz
sem vann Mr. Gay World USA í
fyrra. „Hann er gífurlega fagur
amerískur drengur. Hann er eins
og fallegur skartgripur bara,“
segir hún og hlær.
Eftir ferðalagið um Bandaríkin
syngur Hera Björk á einum tónleikum í Þýskalandi áður en hún heldur
heim á leið í langþráð frí.
- fb

TIL BANDARÍKJANNA Hera Björk er á

leiðinni í tónleikaferð til Bandaríkjanna
á vegum Mr. Gay World USA.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

flugfelag.is

Alltaf ódýrast
á netinu
skemmtum okkur innanlands
GRÍMSEY

ÞÓRSHÖFN
ÍSAFJÖRÐUR
VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI
EGILSSTAÐIR

Taktu flugið á skemmtilega
viðburði um allt land í júní.
Hér eru örfá dæmi um það
sem er að gerast í mánuðinum:

REYKJAVÍK

Akureyri

17.–19. júní
17.–19. júní
23. – 25. júní
29. júní – 2. júlí

Bíladagar
Sólstöðuhátíð í Grímsey
Arctic Open Akureyri
Pollamót Þórs á Akureyri

Ísafjörður

3. – 5. júní
21. – 26. júní

Sjómannadagurinn Ísafirði, Akureyri eða Reykjavík
Tónlistarhátíðin Við Djúpið á Ísafirði

Egilsstaðir

18. – 26.júní
23. – 25.júní
26. júní

Á fætur í Fjarðabyggð - Gönguvika
Jazzhátíð Egilsstaða á Austurlandi
Skógardagurinn mikli

Reykjavík

20. maí – 5. júní
4. – 5. júní
16. – 20. júní
23. júní

Listahátíð
Hátíð hafsins
Víkingahátíðin í Hafnarfirði
Tónleikar Jamie Cullum í Hörpu

bókaðu flugið tímanlega á flugfelag.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

DREIFING: dreifing@posthusid.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

FRÉTTIR AF FÓLKI
Túrað um Bretland
Mikil vinátta hefur tekist milli
hinna bresku Arctic Monkeys og
Íslendingasveitarinnar The Vaccines sem Árni Hjörvar Árnason
leikur með. The Vaccines hitaði
upp fyrir Apana á tónleikaferðlagi
um Ameríku og fyrir stuttu var
tilkynnt um að sami háttur yrði
hafður á í Bretlandi; The Vaccines
myndi sjá um að koma öllum í
rétta gírinn áður en
stórstjörnurnar stigu
á svið. Tónleikaferðin hefst í október, en meðal
tónleikastaða
eru 02-tónleikahöllin
í London
og Echo
Arena í
Liverpool.
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Gerið GÆÐA- og verðsamanburð

Birgitta stjarna á Twitter
Þingmaðurinn Birgitta Jónsdóttir hefur verið valin einn
af hundrað áhrifamestu einstaklingunum á samskiptasíðunni
Twitter. Bandaríska tímaritið
Foreign Policy tók listann saman
og flokkar eftir störfum fólks.
Birgitta komst í heimsfréttirnar
í byrjun árs þegar bandarísk
stjórnvöld fóru fram á að Twitter
léti þeim í té persónuupplýsingar
um Birgittu Jónsdóttur og tengsl
hennar við uppljóstrunarsíðuna
Wikileaks. Á lista Foreign Policy
er Birgitta í flokki með stjórnmálamönnum á borð
við Anders Fogh
Rasmussen, fyrrverandi forsætisráðherra Danmerkur, Boris Johnson,
borgarstjóra
Lundúna og
Carl Bildt,
utanríkisráðherra Svíþjóðar.
- fgg, jab

Júnítilboð

VALHÖLL

Stærð
80x200
90x200
120x200
140x200
153x203

Verð áður
69.900 kr.
69.900 kr.
84.900 kr.
89.900 kr.
99.900 kr.

Tilboð
64.900 kr.
64.900 kr.
74.900 kr.
79.900 kr.
94.900 kr.

Bonnel gormakerfi, gæðabólstrun, sterkar kantstyrkingar, góð nýting á svefnfleti

SAGA

Stærð
Verð
90x200
89.900 kr.
100x200 94.900 kr.
120x200 109.900 kr.
140x200 119.900 kr.
153x203 129.900 kr.
160x200 134.900 kr.
180x200 149.900 kr.
180x210 159.900 kr.
193x203 169.900 kr.

Hágæða heilsudýna
7 svæðaskipt pokagormakerfi með góðum
lágbaksstuðningi og mýkra og betra axlasvæði.
Vönduð yfirdýna með 4cm þrýstijöfnunarefni og
eggjabakka. Vandaðar steyptar kantstyrkingar sem
fullkomna nýtingu á svefnfleti, þarf aldrei að snúa við

Mest lesið
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Jackass-stjarna lætur lífið í
bílslysi

2

Georg Guðni látinn

3

Mamman fékk hraðasekt en
keyrði aldrei bílinn
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Fékk sér sundsprett við
Ljósafossvirkjun
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Veit ekki enn hver tilnefndi
hann

ÞÓR

Stærð
Verð
100x200 104.900 kr.
120x200 124.900 kr.
140x200 139.900 kr.
153x203 149.900 kr.
160x200 154.900 kr.
180x200 174.900 kr.
180x210 189.900 kr.
193x203 199.900 kr.

Hágæða heilsudýna
7 svæðaskipt tvöfalt pokagormakerfi með góðum
lágbaksstuðningi og mýkra og betra axlasvæði.
Vönduð yfirdýna með 4cm þrýstijöfnunarefni og eggjabakka.
Vandaðar steyptar kantstyrkingar sem fullkomna nýtingu á svefnfleti,
þarf aldrei að snúa við

Stærð
Verð
90x200 144.900 kr.
100x200 149.900 kr.
120x200 164.900 kr.
140x200 179.900 kr.
153x203 179.900 kr.
160x200 199.900 kr.
Ein besta heilsudýna í heimi, háþróuð
180x200 229.900 kr.
þrýstijöfnunarheilsudýna, með 7 svæðaskiptum
180x210 249.900 kr.
svefnfleti, mjúk og þægileg við axlasvæði, veitir góðan
stuðning við lágbakssvæði, fullkomin nýting á svefnfleti, 193x203 259.900 kr.

IQ-CARE
þarf aldrei að snúa við

Öll verð með íslenskum botni og fótum
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