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Greiddu 395
milljónir fyrir
sérfræðinga
án útboðs
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar
keypti sérfræðiþjónustu fyrir 395 milljónir króna
án útboðs á fyrstu þremur mánuðum ársins. Innri
endurskoðun borgarinnar hefur ítrekað bent á
mikilvægi rammasamninga til að lækka kostnað.
REYKJAVÍKURBORG Umhverfis- og
skipulagssvið Reykjavíkurborgar
keypti sérfræðiþjónustu fyrir 395
milljónir króna án útboðs á fyrstu
þremur mánuðum ársins. Þetta
kemur fram í innkauparáði borgarinnar í gær.
„Það lítur út fyrir að borgarfulltrúar meirihlutans hafi ekkert lært.
Þessi framkoma gagnvart skattgreiðendum í Reykjavík er ólíðandi,“ segir
Björn Gíslason, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í innkauparáði.
Þessi tiltekna upphæð á þessu ári
hjá umhverfis- og skipulagssviði er
rúmlega 80 milljónum króna hærri
en í fyrra er sviðið keypti þjónustu
fyrir 313 milljónir króna án útboðs.
Björn Gíslason segir ískyggilegt til
þess að hugsa, eftir mikla umræðu í
tengslum við innkaup Reykjavíkurborgar, að talan fari hækkandi. Talan
væri mun lægri ef gerðir hefðu verið
rammasamningar.
Alls keypti umhverfis- og skipulagssvið sérfræðiþjónustu frá 32
fyrirtækjum. Upphæðirnar eru frá
rúmlega einni milljón króna upp í
tugi milljóna fyrir einstaka verkefni.

Það lítur út fyrir að
borgarfulltrúar
meirihlutans hafi ekkert
lært. Þessi framkoma
gagnvart skattgreiðendum í
Reykjavík er ólíðandi.
Björn Gíslason, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í innkauparáði Reykjavíkurborgar

VSÓ Ráðgjöf er með hæstu upphæðina, 38 milljónir á þriggja mánaða tímabili.
Athygli vekur að í mars fékk Arkibúllan ehf. 1,5 milljónir án útboðs,
en það er sama stofan og stóð
að hönnun og verkefnastjórnun
braggaverkefnisins á Nauthólsvegi
100.
Sabine Leskopf, formaður innkauparáðs, segir alla sammála um
að þörf sé á rammasamningi. Málið
hafi ekki verið klárað á fundinum í
gær og hafi hún óskað eftir frekari
upplýsingum frá umhverfis- og
skipulagssviði. – ab / sjá síðu 6

Fjölgun í skráningu
Alzheimer-dauðsfalla
HEILBRIGÐISMÁL Tölur um skráningu dauðsfalla af völdum Alzheimer
segja ekki til um réttan fjölda sem
sjúkdómurinn dregur til dauða. Í
tölum frá Landlæknisembættinu má
sjá mikla aukningu á fjölda þessara
einstaklinga. Árið 1996 voru þeir 12
en árið 2018 voru þeir 192.
Steinunn Þórðardóttir, yfirlæknir
heilabilunareiningar Landspítalans, segir skýringuna að mestu
vera breytingar á skráningum
dauðsfalla. „Menn voru á því að Alzheimer gæti ekki verið dánarorsök
en þetta er búið að breytast mikið
á undanförnum árum,“ segir hún.

Steinunn Þórðardóttir yfirlæknir.

„Rétt um 1990, sennilega nokkru
fyrr, þá var mér sagt að ég hefði
skráð á dánarvottorð þann fyrsta
sem hefði dáið úr Alzheimer á
Íslandi,“ segir Jón G. Snædal, yfirlæknir í öldrunarlækningum á
Landspítala. Skrá þurfi rétt svo
þjónustan verði góð. – bdj / sjá síðu 4

Kýrnar á Hvanneyri í Borgarfirði léku við
hvurn sinn fingur er þeim var hleypt út í
sumarið í gær. Leikskólabörn úr Andabæ
fylgdust með fjörinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

heia norge!
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Fleiri myndir frá Hvanneyri er að finna á +Plússíðu
Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í Fréttablaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.
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FRETTABLAÐIÐ/ERNIR

Kýrnar sletta
úr klaufunum
Kúnum á Hvanneyri í Borgarfirði var hleypt út
í sumarsólina í gær. Bein útsending var frá viðburðinum á netinu auk þess sem margir þáðu
boð Hvanneyrarbúsins og Landbúnaðarháskólans um að mæta og fylgjast með gleðilátunum í
blessuðum skepnunum. Meðal þeirra sem voru á
staðnum voru nemendur Leikskólans Andabæjar
á Hvanneyri enda eru þeir fastagestir.
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Fleiri þristar

Norðlæg eða breytileg átt 3-8 m/s
og skýjað með köflum, en sumsstaðar súld á austanverðu landinu
og stöku skúrir á Suðurlandi. Þurrt
og bjart norðan til, en skúrir syðra
og lítilsháttar væta austanlands.
SJÁ SÍÐU 18

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Segist ánægður
með úrskurðinn
PERSÓNUVERND „Ég er ánægður
með að það hafi komið eðlileg niðurstaða í málið,“ segir Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson, formaður
Miðflokksins, um niðurstöðu Persónuverndar í svokölluðu Klaustursmáli.
Persónuvernd úrskurðaði í gær
um að upptaka Báru Halldórsdóttur á samtali Miðflokksmanna
á Klaustri bar í nóvember hefði farið
í bága við lög um persónuvernd og
vinnslu persónuupplýsinga. Báru er
gert að eyða upptökunni og senda
Persónuvernd staðfestingu á því.
Báru er hins vegar ekki gert að
greiða sekt.

Ég er ánægður með
að það hafi komið
eðlileg niðurstaða í málið.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson,
formaður Miðflokksins

Að öðru leyti segist Sigmundur
ekki hafa náð að spá mikið í málið
vegna umræðunnar í þinginu sem
nú fer fram vegna innleiðingar EEStilskipunar um hinn svokallaða
þriðja orkupakka. Þar hafa Miðflokksmenn farið mikinn og ekkert
lát virðist á, en umræða um málið
stóð enn yfir á aukaþingfundi þegar
Fréttablaðið fór í prentun seint í
gærkvöldi. – ósk

Flugvélar af gerðinni DC-3, svokallaðir þristar, hafa verið á Reykjavíkurflugvelli að undanförnu og komu fleiri til landsins í gær. Leiðangurinn er
farinn í tilefni þess að 75 ár eru frá innrás Bandamanna í Normandi. DC-3 vélar fluttu fallhlífahermenn frá Bretlandi yfir Ermarsund sem stukku
út yfir Normandi. Áhöfn Virginia Ann, þeir Jeffrey Bentley, Timothy Manco og Taylor Delay, stillti sér upp fyrir ljósmyndara. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Efling fær fleiri
ábendingar
K JARAMÁL Félagsmenn Ef lingar
sem lent hafa í því að laun hafa verið
lækkuð eða bónusar teknir af þeim
í kjölfar undirritunar nýrra kjarasamninga eru hvattir til að láta
félagið vita af slíku.
„Við höfum fengið ábendingar
sem tengjast allnokkrum mismunandi vinnuveitendum. Þarna
er talsverður fjöldi starfsmanna
undir,“ segir Viðar Þorsteinsson,
framkvæmdastjóri Eflingar.
Fulltrúar Ef lingar funda um
málið með Samtökum atvinnulífsins í næstu viku. Það verður ekki
gert á vettvangi ríkissáttasemjara
eins og Efling vildi upphaflega.
Í byrjun vikunnar sendi Ef ling
erindi til Samtaka atvinnulífsins
vegna atvika sem félagið telur vanefndir á kjarasamningum. Var þar
meðal annars vísað til aðgerða Árna
Vals Sólonssonar, eiganda Capital
Hotels ehf. og Hótelkeðjunnar ehf.
– sar
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Úr kennslu í Skagafirði
á skólabekk í Stanford
Ungur kennari á Sauðárkróki hefur vakið athygli fyrir nýtingu tækninýjunga
í kennslu. Hefur fengið inngöngu í hinn virta Stanford-háskóla. Hann segir
mikilvægt að öll börn óháð bakgrunni geti fengið bestu mögulegu menntun.
MENNTAMÁL Ingvi Hrannar Ómarsson, grunnskólakennari á Sauðárkróki, hefur fengið inngöngu í Stanford-háskólann í Bandaríkjunum
næsta skólaár. Aðeins sautján aðrir
nemendur hefja nám með honum.
Ingvi Hrannar var valinn einn af
hundrað áhrifamestu kennarum í
heiminum af samtökunum HundrED og fékk æðstu viðurkenningu
Google og Apple til kennara vegna
notkunar tækni í kennslu barna.
„Í haust mun ég hefja framhaldsnám við Stanford Graduate School
of Education, að læra Learning,
Design & Technology,“ segir Ingvi
Hrannar og bendir á að fáir ef
nokkrir grunnskólakennarar á
Íslandi hafi fengið inn í svo virtan
skóla á sviði menntunar.
„Síðastliðin níu ár, að undanskildu skólaárinu 2013-2014 þar
sem ég var í meistaranámi í frumkvöðlafræði og nýsköpun við
Háskólann í Lundi, hef ég starfað
við grunnskólana þrjá í Skagafirði.
Fyrst sem umsjónarkennari 1. til 3.
bekkjar í Árskóla og síðustu fimm
ár sem kennsluráðgjafi í upplýsingatækni, skólaþróun og nýsköpun á fræðslusviði sveitarfélagsins
Skagafjarðar.“
Þar sem Ingvi Hrannar hefur
aðeins unnið í níu ár sem kennari
getur hann ekki óskað eftir að fá
launað námsleyfi frá Kennarasambandi Íslands þar sem viðmiðið er
að kennari þarf að hafa unnið í að
minnsta kosti tíu ár til að fá launað
námsleyfi. Einnig hafnaði sveitarfélagið honum um launað leyfi á
dögunum.
Stanford er einn virtasti háskóli
heims og því afar mikið afrek fyrir
ungan grunnskólakennara að hafa
fengið inngöngu í skólann.

Sauðárkrókur þar sem Ingvi Hrannar Ómarsson kennir. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Ég hlakka til að
snúa aftur til
Íslands að námi loknu og
hjálpa íslenska menntakerfinu að verða það
fremsta í
heiminum.
Ingvi Hrannar
Ómarsson, grunnskólakennari á
Sauðárkróki

„Þessi skóli er af mörgum talinn
sá fremsti í heiminum og verð ég
einn átján nemenda sem hefja nám
við deildina í haust,“ segir Ingvi
Hrannar.
Að sögn Ingva Hrannars er mikilvægt fyrir hann að koma heim að
námi loknu og nýta þekkinguna til
að ef la menntun íslenskra skólabarna.
„Ég hlakka til að snúa aftur til
Íslands að námi loknu og hjálpa
íslenska menntakerfinu að verða
það fremsta í heiminum, þannig að öll börn, óháð búsetu, kyni,
uppruna eða fjárhag geti átt bjarta
framtíð,“ segir Ing vi Hrannar
Ómarsson. sveinn@frettabladid.is
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Vilja klára meðferðarkjarna áður en kjöt er flutt inn
HEILBRIGÐISMÁL Eðlilegast er að
bíða með innflutning á fersku kjöti
þangað til nýr meðferðarkjarni er
tilbúinn, segir Reynir Arngrímsson, formaður Læknafélags Íslands.
Frumvarp Kristjáns Þórs Júlíussonar landbúnaðarráðherra um
innf lutning á fersku kjöti er nú til
umfjöllunar í atvinnuveganefnd.
Málið hefur mætt töluverðri
andstöðu. Til að mæta áhyggjum
um að hingað berist sýklalyfjaþolnar bakteríur hefur ráðherra
lagt fram ýmsar mótvægisaðgerðir.

Þó að þetta geti
komið með mörgum leiðum til landsins þá er
engin ástæða til að auka
líkurnar á að svo verði.
Reynir Arngrímsson,
formaður Læknafélags Íslands

Karl G. Kristinsson, prófessor
og yfirlæknir við sýklafræðideild
Landspítalans, hefur bent á hættur
sem skapast af óheftum innf lutningi á hráu kjöti til landsins. Hann
telur þær mótvægisaðgerðir sem
landbúnaðarráðherra ætlar að
setja á laggirnar góðar. Hægt sé að
sættast á frumvarpið ef mótvægisaðgerðum verði framfylgt.
Reynir segir að stjórnin sé sammála umsögn Karls, vandinn sé að
mótvægisaðgerðirnar þurfa að vera
til staðar.

„Við höfum upplýsingar um að
það sé ekki búið að ganga frá þeim
málum. Ef við viljum gæta fullkominnar varúðar þá þurfum við
að geta brugðist við ef þessar mótvægisaðgerðir duga ekki,“ segir
Reynir.
„Það hafa verið að koma upp
sýkingar sem enginn átti von á. Það
er ekkert langt síðan það kom upp
mislingafaraldur þar sem þurfti að
einangra fólk í heimahúsum.“
Aðstaðan í dag sé langt frá því
að vera fullnægjandi, skortur sé á

einangrunarrýmum sem setji bæði
aðra sjúklinga og starfsfólk í hættu.
Leggur stjórn Læknafélagsins
til að beðið verði með óheftan
innf lutning þar til nýr meðferðarkjarni og bráðamóttaka verður
tekin í notkun. „Það væri mjög
eðlilegur tímapunktur. Það er eðlilegt að búið sé að byggja upp innviðina.“
Upphaf lega var stefnt að því að
meðferðarkjarninn yrði tilbúinn
árið 2023. Því hefur verið frestað
í það minnsta til ársins 2024. – ab

Fleiri andlát tengd Alzheimer
Atvinnuleysi í apríl er minna en í
apríl í fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Atvinnuleysi
er nú 4 prósent
VINNUMARKAÐUR Atvinnuleysi var
4 prósent í apríl síðastliðnum. Þetta
kemur fram á vef Hagstofunnar. Á
sama tíma í fyrra var atvinnuleysi
um 4,6 prósent og hefur því minnkað um rúmt hálft prósent.

4%

atvinnuleysi var skráð á Íslandi í apríl
Samkvæmt óleiðréttum mælingunum voru að jafnaði 211.500
manns á aldrinum 16-74 ára á
vinnumarkaði í apríl 2019 sem jafngildir um 83 prósenta atvinnuþátttöku. Þá reyndust 203.000 af þeim
vera starfandi en 8.400 án vinnu og
í atvinnuleit.
Frá apríl 2018 hefur fólki á vinnumarkaði fjölgað um 9.400 og starfandi fólki fjölgað um 10.300. Þá
voru um 1.000 fleiri atvinnulausir
og atvinnuleysi um 4,6 prósent. – smj
LEIÐRÉTTING
Ranglega var sagt í Fréttablaðinu
13. maí síðastliðinn að Árni Logi
Sigurbjörnsson hefði fengið dóm
fyrir vopnalagabrot. Hann var
sýknaður í Hæstarétti í málinu.
Þá segir Árni Logi að frystikista
með friðuðum fuglum sem fannst
á heimili hans hafi verið í eigu
tengdasonar hans.

Tölur um skráningu
dauðsfalla af völdum
Alzheimer segja ekki
réttu söguna að mati
lækna. Hækkandi lífaldur fjölgar sjúklingum. Skrá verði rétt svo
rétt umönnun sé veitt.
HEILBRIGÐISMÁL Tölur um skráningu dauðsfalla af völdum Alzheimer-sjúkdómsins segja ekki til
um réttan fjölda þeirra sem sjúkdómurinn dregur til dauða. Í tölum
frá Landlæknisembættinu má sjá
mikla aukningu á fjölda þessara
einstaklinga. Árið 1996 voru þeir
12 en árið 2018 voru þeir 192.
Steinunn Þórðardóttir, yfirlæknir
heilabilunareiningar Landspítalans, segir ástæðuna fyrir auknum
fjölda dauðsfalla af völdum Alzheimer að mestu leyti vera vegna
breytinga á skráningum dauðsfalla.
„Menn voru á því að Alzheimer
gæti ekki verið dánarorsök en þetta
er búið að breytast mikið á undanförnum árum. Það er farið að skrá
Alzheimer-sjúkdóm miklu oftar á
dánarvottorð sem dánarorsök.“
Jón G. Snædal, yfirlæknir í öldrunarlækningum á Landspítala,
er sammála Steinunni og segir að
skráning á dauðsföllum tengdum
sjúkdómnum hafi ekki hafist fyrr
en upp úr árinu 1990.
„Rétt um 1990, sennilega nokkru
fyrr, þá var mér sagt að ég hefði
skráð á dánarvottorð þann fyrsta
sem hefði dáið úr Alzheimer á
Íslandi,“ segir Jón. Sá einstaklingur
hafi ekki verið sá fyrsti sem lést af
völdum sjúkdómsins hér. Jón segir
einnig að tölur Landlæknisembættisins sýni eingöngu fram á vankanta
á skráningu á slíkum dauðsföllum.
„Þessar tölur segja okkur ekkert
til um það hvort fleiri séu að deyja

Vöðva eða
liðverkir?
Voltaren Gel er bæði
verkjastillandi og
bólgueyðandi

Alzheimer-sjúklingum sagt fjölga en þó ekki til jafns við tölur Landlæknisembættisins. NORDICPHOTOS/GETTY

úr Alzheimer, þær sýna okkur
einungis að fólki hefur verið gefin
önnur dánarorsök,“ segir Jón.
„Dánarorsök margra þeirra sem
deyja úr Alzheimer er skráð sem
einhver fylgikvilli sjúkdómsins, til
að mynda lungnabólga.“
Tölur Landlæknisembættisins
sýna að með hækkun skráninga á
dauðsföllum af völdum Alzheimer
fækkar dauðsföllum af völdum
inf lúensu og lungnabólgu á móti.
Árið 1996 voru þau 153 en 90 í fyrra.
Steinunn og Jón eru sammála
um að fjöldi þeirra sem þjást af Alzheimer sé að aukast en ekki til jafns
við tölur Landlæknisembættisins.
Ástæðuna segja þau vera hærri lífaldur. „Fólk er að lifa lengur og þar
með þjást fleiri af sjúkdómnum þar

sem aldur er stærsti áhrifaþátturinn“ segir Steinunn.
Í tölum Embættis landlæknis
kemur einnig fram að mun f leiri
konur látist af Alzheimer en karlar
og segir Steinunn meginástæðuna
vera þá að konur lifi lengur en karlar. Tölurnar sýna að 128 konur hafi
Alzheimer sem skráða dánarorsök
árið 2018 en einungis 64 karlar.
Jón tekur undir orð Steinunnar en
segir jafnframt að dánarorsök karla
sé oftar en kvenna skráð sem hjartaáfall. „Hjartaáföll eru tíðari hjá körlum en konum og líklegt er að í einhverjum tilfellum sé einstaklingur
sem deyr úr Alzheimer skráður með
hjartaáfall sem dánarorsök.“
Þessi útskýring Jóns kemur heim
og saman við tölur Landlæknisemb-

ættisins. Þar eru hjartasjúkdómar
skráðir sem dánarorsök 247 karla en
195 kvenna.
Samkvæmt Steinunni og Jóni
er mikilvægt að upplýsingar sem
þessar séu skráðar réttilega til að
einstaklingar með Alzheimer fái
sem besta þjónustu.
„Nágrannalönd okkar eru með
góða stefnu í umönnun einstaklinga með Alzheimer en til þess að
við getum miðað okkur við þau er
mikilvægt að við höfum réttar upplýsingar um efnið,“ segir Steinunn
og bætir við að hún finni fyrir aukinni velvild í garð málaflokksins.
Þó segir Steinunn að aukið fjármagn þurfi til að halda utan um þá
gagnagrunna sem til þarf.
birnadrofn@frettabladid.is
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Voltaren 11,6 mg/g hlaup. Inniheldur díklófenaktvíetýlamín. Staðbundnir bólgukvillar. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun
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Voltaren Gel - njótum
þess að hreyfa okkur

www.apotekarinn.is
- lægra verð
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Hátt í 400 milljónir án
útboðs hjá borginni
Umhverfis- og skipulagssvið hefur keypt sérfræðiþjónustu fyrir hátt
í 400 milljónir króna án
útboðs á fyrstu þremur
mánuðum ársins. Innri
endurskoðun hefur
ítrekað bent á mikilvægi rammasamninga
til að lækka kostnað.

Eigum nokkra yfirfarna nýlega Hyundai hjá
okkur í Kauptúni 1, Garðabæ sem eru enn
í ábyrgð. Komdu og gerðu frábær kaup!

Rnr. 121710

Rnr. 145840

HYUNDAI Tucson Comfort
Nýskr. 04/18, ekinn 22 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

HYUNDAI Tucson Classic 4wd
Nýskr. 07/18, ekinn 44 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ:

VERÐ:

4.090.000 kr.

Rnr. 121596

Rnr. 121697

HYUNDAI Santa Fe III Style
Nýskr. 03/16, ekinn 56 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

HYUNDAI KONA Comfort 2wd
Nýskr. 03/19, ekinn 1 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ:

VERÐ:

3.890.000 kr.

Rnr. 145584

Rnr. 121708

HYUNDAI IONIQ EV Comfort
Nýskr. 06/18, ekinn 5 þ.km,
rafmagn, sjálfskiptur.

HYUNDAI i30 Style
Nýskr. 07/18, ekinn 13 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ:

VERÐ:

3.990.000 kr.

3.590.000 kr.

NM94208

5.390.000 kr.

ENNEMM / SÍA /

4.690.000 kr.

REYKJAVÍK Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar hefur keypt
sérfræðiþjónustu fyrir 395 milljónir
króna án útboðs á fyrstu þremur
mánuðum ársins. Þetta kemur fram í
yfirliti sem lagt var fram í innkauparáði Reykjavíkurborgar í gær. Þetta
er rúmlega 80 milljónum meira en
í fyrra, en þá keypti umhverfis- og
skipulagssvið sérfræðiþjónustu fyrir
313 milljónir króna.
„Það lítur út fyrir að borgarfulltrúar meirihlutans hafi ekkert
lært. Þessi framkoma gagnvart
skattgreiðgreiðendum í Reykjavík
er ólíðandi,“ segir Björn Gíslason,
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í innkauparáði.
Björn segir ískyggilegt til þess
að hugsa, eftir alla þá umræðu
sem hefur átt sér stað í tengslum
við innkaup Reykjavíkurborgar á
síðasta ári, að talan fari hækkandi.
Sérstaklega í ljósi þess að talan
væri mun lægri ef búið væri að gera
rammasamninga um sérfræðiþjónustu. „Reykjavíkurborg er mjög
stór kaupandi að þessari þjónustu.
Rammasamningurinn rann út 2014.
Ég hef ítrekað gert athugasemdir við
þetta, líka á síðasta kjörtímabili,“
segir Björn.
Fram kom í skýrslu Innri endurskoðunar um Nauthólsveg 100 að
brýnt sé að koma á rammasamningum til að borgin fái hagstæð kjör
sem og að birgjar uppfylli kröfur
borgarinnar um vinnu og mannréttindi. Þetta var ítrekað í skýrslu
innri endurskoðanda í mars, þar
segir að borgin gæti sparað um 22
prósent með slíkum samningum. Í
þessu tilviki gæti borgin því verið
að spara um 90 milljónir króna.
Samk væmt innkaupastef nu
Reykjavíkurborgar er skylt að fara
í útboð þegar um er að ræða verklegar framkvæmdir yfir 28 milljónir
króna eða þjónustukaup fyrir meira
en 14 milljónir. Þegar kaup fara ekki
í útboð er það í höndum skrifstofu
hvers sviðs til hverra er leitað. Sérfræðiþjónustan sem um ræðir snýr
fyrst og fremst að verkfræðingum
og arkitektum. Hæstu fjárhæðirnar
fara til stórra verkfræðistofa sem
koma þá að fjölda verkefna.
Alls keypti umhverfis- og skipulagssvið sérfræðiþjónustu frá 32

Efla fékk 1,2 milljónir króna fyrir vinnu við Ráðhúsið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

✿ Kaup án útboðs frá janúar til mars
Fyrirtæki
Verkís hf.
Mannvit hf.
VSÓ Ráðgjöf ehf.
VA arkitektar ehf.
Efla hf.
Hnit hf.
Liska ehf.
New Nordic Engineering ehf.
Landmótun sf.
Landslag ehf.
Arkþing ehf.
Arkídea ehf.
Lota ehf.
Vatnaskil ehf.
Arkitektar Laugavegi 164 ehf.
Arkibúllan ehf.
Aðrir aðilar
Samtals

Það lítur út fyrir að
borgarfulltrúar
meirihlutans hafi ekkert
lært. Þessi framkoma
gagnvart skattgreiðgreiðendum í Reykjavík er
ólíðandi.
Björn Gíslason,
borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins

fyrirtækjum. Upphæðirnar eru allt
frá rúmlega einni milljón króna
upp í tugi milljóna fyrir einstaka
verkefni. Verkfræðistofan Mannvit
hefur fengið flest verkefnin, alls 20.
VSÓ Ráðgjöf er með hæstu upphæðina, 38 milljónir á þriggja mánaða
tímabili fyrir vinnu við íþrótta- og

Heildarupphæð
58.960.851 kr.
58.264.138 kr.
56.007.131 kr.
46.293.053 kr.
46.075.217 kr.
17.489.615 kr.
12.594.457 kr.
9.710.950 kr.
8.071.749 kr.
7.589.782 kr.
6.707.293 kr.
6.542.400 kr.
6.457.288 kr.
5.543.888 kr.
4.452.364 kr.
1.580.800 kr.
43.098.605 kr.
395.439.583 kr.

tómstundasvæði Fram í Úlfarsárdal. VA arkitektar hafa einnig fengið
35 milljónir fyrir vinnu á sama stað
á sama tímabili.
Athygli vekur að í mars fékk Arkibúllan ehf. 1,5 milljónir án útboðs,
en það er sama stofan og stóð
að hönnun og verkefnastjórnun
braggaverkefnisins á Nauthólsvegi
100 sem fór langt fram úr upphaflegri kostnaðaráætlun.
Björn segir nauðsynlegt að gera
rammasamning og það sem fyrst.
„Ég hef fengið þau svör að hann sé á
leiðinni. Ég hef heyrt það í einhvern
tíma. En það er enginn samningur
kominn þrátt fyrir ábendingar Innri
endurskoðunar.“
Sabine Leskopf, formaður innkauparáðs, segir alla sammála um
að þörf sé á rammasamningi. Málið
hafi ekki verið klárað á fundinum í
gær og hefur hún óskað eftir frekari
upplýsingum frá umhverfis- og
skipulagssviði. arib@frettabladid.is

Kóalabirnir nú taldir vera svo gott sem útdauðir
Rnr. 103837

Rnr. 121700

HYUNDAI i10 Premium
Nýskr. 04/18, ekinn 7 þ.km,
bensín, beinskiptur.

HYUNDAI i20 Premium
Nýskr. 04/18, ekinn 6 þ.km,
bensín, beinskiptur.

VERÐ:

VERÐ:

2.090.000 kr.

2.490.000 kr.

Hyundai notaðir bílar Kauptúni 1 - 210 Garðabæ
Sími: 575 1200 - notadir@hyundai.is
Opið frá kl. 9–18 virka daga og á laugardögum frá kl. 12–16.

UMHVERFISMÁL Í fréttatilkynningu
Australian Koala Foundation (AKF)
greinir frá því að stærð kóalabjarnastofnsins í Ástralíu sé orðin svo takmörkuð að stofnunin sjái nú fram á
algjöra útrýmingu dýrategundarinnar.
AKF hefur fylgst með 128 sýslum í
Ástralíu síðan 2010 og segja það vera
áfall að í 41 sýslu af þessum 128 sé nú
enga kóalabirni að finna.
„AKF telur að fjöldi kóalabjarna
í Ástralíu sé ekki meiri en 80.000,
sem er um eitt prósent af þeim átta
milljón björnum sem veiddir voru
fyrir feld sinn og sendir til London á
árunum 1890 til 1927,“ segir Deborah
Tabart, framkvæmdastjóri AKF.
Í bréfum til Scotts Morrison, for-

80

þúsund kóalabirnir eru nú
í Ástralíu þar sem fjöldinn
skipti áður milljónum.
sætisráðherra Ástralíu, og leiðtoga
stjórnarandstöðunnar segir AKF
örlög kóalabjarnanna vera í þeirra
höndum, en AKF hefur ekki fengið
svar samkvæmt áðurnefndri fréttatilkynningu. Tabart er gagnrýnin á
núgildandi löggjöf um kóalabirnina
og segir viðurstyggilegasta hluta
hennar vera þá staðreynd að fyrir-

tækjum á svæðinu sé gefið leyfi til
þess að taka – sem Tabart segir vera
fegrunarheiti á að drepa – kóalabirni úr trjám sem á að höggva.
Tabart skorar á forsætisráðherra
Ástralíu að samþykkja nýtt lagafrumvarp sem kallast Koala Protection Act, frumvarp sem mun
vernda bæði birnina og skógana
sem þeir lifa í. Frumvarpið er byggt
á svipaðri löggjöf í Bandaríkjunum
um verndun skallaarnarins.
Ljóst er að án tafarlausra aðgerða
sér AKF fram á yfirvofandi útrýmingu kóalabjarnanna. „Einkennisdýr áströlsku ferðaþjónustunnar er
að deyja út og nei, dýragarðar eru
ekki lausnin. Lausnin er að bjarga
búsvæði þeirra.“ – pk

HAT-TRICK

ENNEMM / SÍA /

NM93902

*Uppgefnin tala um drægi samkvæmt samræmdum mælingum WTPL staðalsins

HEIMSBÍLL ÁRSINS
HÖNNUN ÁRSINS
RAFBÍLL ÁRSINS

VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR
EIGUM BÍLA TIL AFGREIÐSLU STRAX!
Rafbíllinn Jaguar I-Pace vann nýverið til þrennra gullverðlauna á hinni virtu
uppskeruhátíð bílaframleiðenda World Car Of The Year. I-Pace varð
þar með fyrsti bíllinn í heiminum til að vinna þrjá ﬂokka á sama árinu.
Vertu með þeim fyrstu sem upplifa nýjan fjórhjóladriﬁnn Jaguar I-PACE,
470 km drægi*, 400 hestöﬂ, 4,8 sek. í 100 km.
Verð frá 9.790.000 kr.
jaguarisland.is

JAGUAR
HESTHÁLSI 6-8, 110 REYKJAVÍK
SÍMI: 525 6500
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Mundir þú eftir að
bursta og skola í
morgun?

Tannlæknar
mæla með
GUM
tannvörum

Fæst í næsta
apóteki og helstu
stórmörkuðum

www.artasan.is

ALLT

fyrir listamanninn

Verrkfæ
Ve
Verk
færa
æralagerinn
ralaage
ger
erinn
Smárat
m torgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-fim.
M
án
kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Biti fyrir
börnin
á meðan þú
verslar

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
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Stelpur enn feimnari
við tækni en strákar
Hátt í þúsund stelpur
í 9. bekk heimsóttu
Háskólann í Reykjavík
og tæknifyrirtæki á
viðburðinum Stelpur
og tækni í gær. Þrjár
stelpur úr Dalskóla
settu saman tölvu. Eru
þær sammála um að
gera mætti meira af
slíku í skólanum.
MENNTAMÁL Þær Silja Ómarsdóttir,
Sunna Rut Guðlaugardóttir, Sigrún
Snorradóttir, nemendur í Dalskóla,
eru sammála um að þörf sé á meira
tækninámi í grunnskólum. Þær
voru meðal þeirra rúmlega 900
stúlkna í 9. bekk á höfuðborgarsvæðinu sem tóku þátt í viðburðinum Stelpur og tækni sem var
haldinn í sjötta skiptið í gær.
Stúlkurnar heimsóttu HR ásamt
því að fara í heimsóknir í fjölbreytt
tæknifyrirtæki. Markmiðið er að
vekja áhuga þeirra á ýmsum möguleikum í tækninámi og störfum,
brjóta niður staðalímyndir og sýna
þeim fjölbreytileikann sem einkennir tækniiðnaðinn. „Þetta er
stærsti Stelpur og tækni-dagurinn
frá upphafi. Frábært hvað það eru
mörg fyrirtæki sem eru til í að vera
með okkur í þessu því það er svo
mikilvægt að stelpur fái að kynnast þessu og hitta kvenfyrirmyndir
í þessum störfum,“ segir Þórunn
Hilda Jónsdóttir, viðburðastjóri
Háskólans í Reykjavík. Sambærilegur viðburður fór fram í Háskólanum á Akureyri í fyrradag.
Það var varla þverfótað fyrir
stúlkum í HR í hádeginu í gær.
Fréttablaðið náði tali af þeim Silju,
Sunnu Rut og Sigrúnu, sem höfðu
um morguninn heimsótt Tækniskólann þar sem þær fengu að taka
í sundur tölvu og setja saman aftur.
„Við fórum seint af stað þannig að
við tókum þær ekki í sundur, en við
fengum að setja saman tölvu,“ segir
Silja. Höfðu þær einnig kynnt sér
virkni rafbóka. Eftir hádegið heimsóttu þær fjarskiptafyrirtækið Sýn.

Hátt í þúsund stelpur af höfuðborgarsvæðinu voru á viðburðinum í Háskólanum í Reykjavík ásamt fjölda tæknifyrirtækja. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Silja Ómarsdóttir, Sigrún Snorradóttir og Sunna Rut Guðlaugardóttir, nemendur í Dalskóla.

Þeim tókst að fá tölvuna til
að virka eftir að hafa sett hana
saman. „Það tók mjög langan tíma,
það víxluðust nokkrir vírar,“ segir
Sunna Rut. „Þetta var frekar erfitt
en mjög gaman,“ segir Sigrún. Þær
eru sammála um að störf af þessu
tagi komi til greina í framtíðinni,
en engin af þeim ætlar að prófa að
taka eigin tölvu í sundur. „Ég vil að
þær virki, þannig að nei,“ segir Silja.
Þær Sunna Rut, Sigrún og Silja
eru sammála um að það þurfi meira
tækninám í grunnskóla. „Það er
ekki neitt í dag,“ segir Sigrún. Silja
hefur á tilfinningunni að stúlkur
séu almennt feimnari en strákar
við að kynna sér tækni, en það
sé að breytast. „Þær eru alla vega
feimnari, en þetta er að breytast.“

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

arib@frettabladid.is

Nýr Volkswagen T-Cross.
Verð frá 2.990.000 kr.

Fullkominn frá öllum sjónarhornum.
Nýr Volkswagen T-Cross er eyðslugrannur, afar sprækur og sérstaklega skemmtilegur. Hann er hægt að fá í þrenns konar
útfærslum, beinskiptan og sjálfskiptan. Meðal staðalbúnaðar má nefna sjálfvirka neyðarhemlun, akreinavara, fjarlægðaskynjara,
margmiðlunartæki með 6,5“ snertiskjá, aðgerðastýri, LED dagljós og LED afturljós. Í Life-útfærslunni, sem er millitýpan af T-Cross,
bætast við alls konar þægindi eins og bakkmyndavél, margmiðlunartæki með 8“ snertiskjá, App Connect snjallsímatenging,
þráðlaus farsímahleðsla, regnskynjari, 16“ álfelgur og margt fleira.

Sýningarsalurinn okkar á netinu er opinn
allan sólarhringinn. Skoðaðu úrvalið!
www.hekla.is/vwerslun

www.volkswagen.is

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum
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Mistök
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Halldór

S
Hörður
Ægisson
hordur@frettabladid.is

Hér hafa
orðið
mistök við
skipan
nefndarinnar sem
hljóta að
verða
leiðrétt sem
fyrst.

eðlabanki Íslands er ein mikilvægasta og valdamesta stofnun landsins. Næsti seðlabankastjóri, sem verður skipaður síðar á þessu ári,
mun meðal annars fá það krefjandi verkefni að
leiða sameiningu Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins þannig að til verður ein öflug þrjú hundruð
manna stofnun með heildarsýn á hagkerfið. Sextán
manns sækjast eftir starfinu og fyrr í þessum mánuði
tilkynnti forsætisráðuneytið um skipan þriggja manna
hæfisnefndar sem hefur það hlutverk að meta hæfi
umsækjenda. Þótt hæfismatið sé aðeins leiðbeinandi
en ekki ráðgefandi má öllum vera ljóst að forsætisráðherra, sem hefur skipunarvaldið, verður ekki stætt á að
skipa aðra umsækjendur í embættið en þá sem nefndin
mun meta hæfasta. Hæfisnefndin hefur því í reynd ríka
aðkomu að vali á næsta seðlabankastjóra landsins. Um
þetta er engin ástæða til að deila.
Nú háttar svo til að formaður hæfisnefndarinnar,
Sigríður Benediktsdóttir, er jafnframt bankaráðsmaður í Landsbankanum. Tveir umsækjendur um embætti
seðlabankastjóra, eins og greint var frá í Fréttablaðinu í
vikunni, hafa séð ástæðu til að kvarta yfir meintu vanhæfi Sigríðar vegna setu í bankaráðinu á sama tíma og
hún leiðir nefndina. Enginn efast almennt um hæfi Sigríðar, sem er hagfræðingur við Yale-háskóla og starfaði
um nokkurra ára skeið sem framkvæmdastjóri í Seðlabankanum. Um það snýst hins vegar ekki málið. Landsbankinn er stærsti viðskiptavinur Seðlabankans og á
því verulegra hagsmuna að gæta sem snýr að ýmsum
ákvörðunum bankans. Það hlýtur því að skjóta skökku
við að bankaráðsmaður hjá Landsbankanum, sem er
hlutafélag með sjálfstæða stjórn og í samkeppni við
aðrar fjármálastofnanir, hafi umtalsverða aðkomu að
því að ákveða hver verði næsti seðlabankastjóri.
Við sameiningu Seðlabankans og FME, sem ætti
að óbreyttu að verða að veruleika um næstkomandi
áramót, verður það seðlabankastjóri sem mun bera
æðstu ábyrgð á eftirliti með starfsemi allra fjármálafyrirtækja landsins. Með öðrum orðum er sú staða því
núna uppi að bankaráðsmaður í Landsbankanum mun
ákveða hverjir komi til greina til að hafa eftirlit með
bankanum. Þetta gengur augljóslega ekki upp. Sigríður
hefur meðal annars vísað til þess að hún hafi fengið
„grænt ljós“ frá bankastjóra Landsbankans áður en hún
tók að sér nefndarstarfið. Hér hlýtur að gæta einhvers
misskilnings enda getur sú skýring tæpast staðist.
Bankastjórinn hefur ekkert boðvald yfir bankaráðsmönnum Landsbankans. Það er hann sem heyrir undir
bankaráðið en ekki öfugt. Staðfest er að Sigríður ráðfærði sig ekki við formann bankaráðsins áður en hún
samþykkti að taka við formennsku hæfisnefndarinnar
enda þótt slíkt sé ávallt gert í málum af þessu tagi.
Hér hafa orðið mistök við skipan nefndarinnar,
bæði af hálfu forsætisráðuneytisins og eins Sigríðar
þegar hún samþykkti að taka að sér starfið, sem hljóta
að verða leiðrétt sem fyrst. Ákveði formaður hæfisnefndarinnar ekki sjálfur að eiga frumkvæðið og stíga
til hliðar hlýtur forsætisráðherra að taka af skarið.
Það blasir við öllum að óbreytt staða er ekki í boði sé á
annað borð áhugi á því að vanda til verka við val á yfirmanni einnar mikilvægustu stofnunar landsins.

læsileiki
Gæði og g

æð ϔlÀs
l  g

ï

s

l

e

LQ

Finndu okkur
á facebook

)OtVDE~è

6WyUK|IèD_V_IOLVLV

Frá degi til dags
Kjarni málsins
Klaustursmálið ætlar engan
enda að taka. Vandinn er sá að
margir eru strax byrjaðir að
gleyma hvað málið snerist um.
Drykkja á vinnutíma, tal um
sendiherrakapal og ósíaðar
skoðanir um hinn og þennan.
Harðasta talið beindist þó
að konum, voru þær meðal
annars kallaðar „apakettir“
og „kuntur“. Að ógleymdum
öllum vandræðaganginum
um hver man hvað, hver sagði
minna en hinn og hverjir aðrir
gætu hafa verið á Klaustri
kvöldið örlagaríka. Þegar
þetta er haft í huga er ansi hjákátlegt að velta upp hvað Persónuvernd eða öðrum aðilum
finnst um málið.
Hver lak?
Samsæriskenningarnar sem
fylgdu í kjölfarið eru ekki
minna ævintýri en sögurnar
sem sagðar voru á Klaustri.
Vekur það óneitanlega
spurningar, ef Bára Halldórsdóttir var ekki stödd á Klaustri
fyrir tilviljun þá hlýtur einhver utanaðkomandi að hafa
vitað af fundinum. Eða þá að
einn Klaustursþingmannanna
hafi lekið tímasetningunni
og staðsetningunni til þess
sem átti að hafa sent Báru. Það
kemur kannski í ljós eftir að
siðanefnd þingsins, sem á fáa
ef einhverja vini þessa dagana,
lýkur umfjöllun sinni um
málið. arib@frettabladid.is

1096 dagar

Í
Þorgerður
Katrín
Gunnarsdóttir
formaður
Viðreisnar

Flest framfaraskref
íslensks
samfélags
hafa sprottið upp úr
þeirri
einföldu
formúlu að
treysta
einstaklingnum með
frjálslyndum ákvörðunum.

dag eru 1096 dagar síðan stjórnmálaaflið Viðreisn
var stofnað. Þriggja ára afmæli er því staðreynd.
Í stóra samhenginu er þetta ekki langur tími en
áskoranirnar hafa verið margar. Við höfum upplifað
þrennar kosningar og uppskorið mikilvægt lærdómsferli. Viðreisn hefur sett ákveðin málefni á dagskrá og
fylgt þeim eftir. Við höfum haft kjark til að gagnrýna
á málefnalegan hátt og bent í leiðinni á raunhæfar
lausnir. Við höfum lagt fram ótal mál bæði á þingi og
í sveitarstjórnum víða um landið sem eru í samræmi
við þau gildi sem Viðreisn stendur fyrir. Við erum
ábyrg en á sama tíma kjörkuð. Raunsæ en á sama tíma
framsækin. Við höfum með virkum hætti talað fyrir
mikilvægi þess að Ísland sé þjóð á meðal þjóða með
öflugu alþjóðasamstarfi. Því þær ákvarðanir sem
við stöndum frammi fyrir nú, sérstaklega á tímum
óvissu og uppgangs popúlistaflokka, eiga sér engin
landamæri. Hvort sem litið er til mannréttindamála, loftslagsmála eða mikilvægi þess að viðhalda
áframhaldandi friði, stöðugleika og áframhaldandi
lífsgæðum í Evrópu. Ekkert af þessu er sjálfgefið en
þar mun Viðreisn áfram standa vaktina.
Viðreisn hefur stimplað sig inn sem ungt og
þróttmikið stjórnmálaafl, sem spratt upp úr kröfu
nútímans um frjálst, opið og gróskumikið samfélag sem setur almannahagsmuni, atvinnulífið,
jafnrétti og mennskuna í forgrunn. Viðreisn hefur
einnig stimplað sig inn á stjórnmálasviðið sem eini
flokkurinn sem raunverulega stendur vörð um frjálslynd gildi, þegar á reynir. Flest framfaraskref íslensks
samfélags hafa sprottið upp úr þeirri einföldu formúlu
að treysta einstaklingnum með frjálslyndum ákvörðunum, samhliða trú á opið samfélag, með virku
alþjóðasamstarfi. Blanda sem opnað hefur á tækifæri
sem kynslóðirnar á undan okkur óraði ekki fyrir.
Það eru forréttindi að vera formaður í flokki sem
hefur femínísk, frjálslynd og umhverfissinnuð gildi
að leiðarljósi í öllum ákvarðanatökum. Frá stofnun
Viðreisnar hafa margar hugmyndir kviknað og enn
fleiri orðið að veruleika, við lofum ekki upp í ermina á
okkur og látum verkin tala. Því getið þið treyst.

ÚTGÁFUFÉLAG: Torg ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Einar Þór Sverrisson FORSTJÓRI: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir ÚTGEFANDI: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
RITSTJÓRAR: Kjartan Hreinn Njálssson kjartanh@frettabladid.is, Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is, MARKAÐURINN: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is FRÉTTABLAÐIÐ.IS: Sunna Karen Sigurþórsdóttir sunnak@frettabladid.is.
Fréttablaðið kemur út í 85.000 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 FRÉTTABLAÐIÐ Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík Sími: 550 5000, ritstjorn@frettabladid.is HELGARBLAÐ: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is
MENNING: Kolbrún Bergþórsdóttir kolbrunb@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Anton Brink anton@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is

FÖSTUDAGUR

24. MAÍ 2019

11

S KO Ð U N ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

Haltu kjafti, hlýddu og vertu góður
Í DAG
Þórlindur
Kjartansson

Á

ður en háhraðanettengingar
og ýmiss konar streymisþjónustur gerðu fólki mögulegt að
stilla sína eigin afþreyingardagskrá
eftir hentisemi, var óhætt að brydda
upp á efnisatriðum úr línulegri sjónvarpsdagskrá kvöldsins áður í kaffipásum daginn eftir. „Sástu Björgvin
Halldórsson hjá Hemma Gunn í
gær?“ „Hvernig fannst þér Spaugstofan taka á kjarasamningunum?“
„Hver heldurðu að hafi skotið JR?“
Þetta er að mestu leyti löngu liðin
tíð. Meira að segja þeir örfáu sjónvarpsþættir sem fólk bíður eftir
að sjá í línulegri dagskrá—eins og
Game of Thrones—eru ekki almennt
viðurkennd umræðuefni á vinnustöðum daginn eftir frumsýningu
af ótta við að spilla gleði og spennu
þeirra sem eru að spara sér áhorfið.
Fyrir vikið er óskráð regla í samfélaginu, sem er virt ofar landslögum, stjórnarskrá, mannréttindum og trúarsetningum, að það
megi alls ekki blaðra í kæruleysi frá
atburðum, framgangi eða söguþræði
í sjónvarpsefni sem einhver gæti
hugsanlega átt eftir að sjá. Önnur
mikilvæg regla sem hefur rutt sér
rúms inni í sjónvarpsherbergjum
og svefnherbergjum landsmanna
er að ef hjón og sambýlingar hafa á
einhverjum tíma ákveðið að hefja
áhorf á sjónvarpsseríu þá séu það
svik sem jaðri við framhjáhald ef
annar horfir lengra áfram í seríunni
án samþykkis makans.
En þó eru einstaka sjónvarpsviðburðir sem brjóta upp þessar reglur.
Á Íslandi geta menn sjálfum sér um
kennt ef þeir hafa misst af frumsýningu Áramótaskaupsins, landsleik í
fótbolta og Eurovision. Þess vegna
er óhætt að tala án viðvörunar um
keppnina í síðustu viku án þess að
skemma spennuna fyrir nokkrum
manni.

Eurovision lýðræðið
Í fyrsta lagi þá er núverandi fyrirkomulag atkvæðagreiðslunnar
mjög áhugavert út frá lýðræðislegu sjónarhorni. Almenningur er
hvattur eindregið til þess að taka
upp síma, hlaða niður smáforriti,
og kjósa. Kjósa, kjósa, kjósa. Manni
líður nánast eins og maður sé að
bregðast lýðræðislegum skyldum
sínum ef maður tekur ekki þátt.
Allir að nýta kosningaréttinn—
það kostar ekki nema 199 krónur
að hringja.
Og það skiptir ekki máli þótt
milljónir Evrópubúa taki upp
símana og kjósi og kjósi—lýðræðið
nær ekki lengra en svo að einungis
helmingur af niðurstöðunni ræðst
af atkvæðum almúgans. Sérskipaðir
hópar fagmanna í hveru landi fá að
ráða jafnmiklu, þótt svo virðist að í
sumum tilvikum hafi þessar faglegu
dómnefndir frekar verið að skoða
landakort en hlusta á lögin.
Jú, fólk fær vissulega að kjósa
um alls konar hluti, og velja sína
fulltrúa—en á bak við tjöldin hafa
„fagmennirnir“ í raun fyrst ákveðið
hvaða valkostir séu boðlegir.
Núna var það þannig í Eurovision
að lagið sem vann hjá dómnefndinni (Norður-Makedónía) endaði
í 15. sæti hjá áhorfendum en lagið
sem vann hjá áhorfendum (Noregur) var í 9. sæti hjá dómurunum.
Ísland endaði sem kunnugt er í 10.
sæti, en hefði verið í 6. sæti ef lýðræðið hefði fengið að ráða niðurstöðunni án aðstoðar fagmanna.
Getur verið að þeir sem ráða
Eurovision taki mikilvægi keppninnar fullhátíðlega—almenningi er

treyst til þess að kjósa valdamesta
mann heims en ekki velja skemmtilegasta popp-smellinn í skrautsýningu.

Listamenn og skemmtikraftar
Hin spurningin sem er áhugaverð er
krafan um að þátttakendur í skrautsýningunni haldi sig algjörlega fjarri
umdeildum málefnum. Á sýningu
þar sem annað hvert atriði er hlaðið
svo mikilli kynferðislegri spennu að
það hefði fyrir nokkrum áratugum

valdið almennri hneykslan og uppþoti—þá snýst eina velsæmisspurningin um hvort hinir leðurklæddu
íslensku listamenn í kvalalostabúningum sínum hafi storkað sómakennd ísreaelsku gestgjafanna með
því að draga upp úr skónum sínum
litlar fánapjötlur til stuðnings við
þjóð sem nú þegar er viðurkennd
af íslenskum stjórnvöldum. Haldið
börnunum innandyra!!!
Eflaust fannst mörgum það óviðeigandi hjá Hatara að stefna framtíð

íslenskrar Eurovision þátttöku í tvísýnu með þessum gjörningi, og kalla
yfir þjóðina vandlætingu og reiði
Jons Ole Sand.
Havaríið og taugaveiklunin í
kringum þennan hófstillta gjörning
undirstrikaði að sjálfsögðu réttmæti
þess sem þeir gerðu. Hefði Eurovision valdabatteríið brugðist eins við
ef Matthías og Klemens hefðu dregið
norska fánann upp úr skónum? Eða
var gerð athugasemd við gay-pride
fánann sem íslenski hópurinn veif-

aði stóran hluta kvöldsins?
Sá er kannski munurinn á listamönnum og skemmtikröftum að
fyrrnefndi hópurinn hlýðir ekki því
sem lagt er fyrir börnin í Vögguvísu
Káins: „Haltu kjafti, hlýddu og vertu
góður. Heiðra skaltu föður þinn
og móður.“ Við völdum þetta árið
að senda listamenn í keppnina en
ekki skemmtikrafta. Það hefði verið
hörmulegt ef þeir hefðu látið kúga sig
til þess að láta ekki í ljós vott af sjálfstæðri hugsun.
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Viðreisn heldur upp á þriggja ára afmæli og í tilefni dagsins höldum
við út í Þorláksskóga í Ölfusi og gróðursetjum tré til að vega á móti
kolefnisfótsporum kjörinna fulltrúa.
Í kjölfarið bjóðum við til veislu í húsakynnum okkar í Ármúla 42 frá kl. 19.30 þar sem við
fögnum með öllum sem vilja halda upp á afmælið með okkur.
Í þrjú ár höfum við barist fyrir frjálslyndri hugsjón, jafnrétti allra, alþjóðasamstarfi og bættum
efnahag landsmanna með frjálst, opið og fjölbreytt samfélag að leiðarljósi.

SPENNANDI NÝJUNG

Barebells prótein ís
kr/stk

Tilboð gilda út 26. maí

849

KETO

Vitamin Well Zero
Frábærir eftir æfingu

279

kr/stk

Nocco Miami ísnál

259
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kr/stk
verð frá

2.698

kr/pk

30%
afsláttur

La Boulangére franskt
brioche hamborgarabrauð

329

kr/pk

Tostitos snakk
Ekki sætta þig við annað

799

kr/pk

Tradizionale pizzur
Hver er þín uppáhalds?
verð frá

510

kr/stk

Verð áður 729 kr/stk

Opið allan sólarhringinn
Garðabæ og Skeifunni

25%
afsláttur

Íslandssósa
Brún sælkerasósa
með smjöri og rjóma

Krr yd
yddh
dhús
úsið
ið L
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veis
isla
la
a
Kryddhúsið
Lambaveisla

549

kr/stk

479

kr/stk

Lambalæri

1.499

kr/kg

Verð áður 1.998 kr/kg

15%

15%
afsláttur

Kjúklingur

790

kr/kg

Verð áður 929 kr/kg

30%
afsláttur

afsláttur

Kjúklingabringur

Lambainnralæri

2.124

3.219

kr/kg

Verð áður 2.499 kr/kg

kr/kg

Verð áður 4.599 kr/kg

14

S P O R T ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

24. MAÍ 2019

SPORT

FÖSTUDAGUR

Býst við að spila
með Augsburg
FÓTBOLTI Alfreð Finnbogason,
landsliðsmaður í fótbolta, segir í
löngu samtali við Hjörvar Hafliðason í hlaðvarpi hans Dr. Football
að hann búist við að vera áfram hjá
Augsburg næsta tímabil. Síðustu
skilaboð sem hann hafi fengið áður
en hann fór til Íslands væri að félagið vildi framlengja við sig. „Félagið
bauð mér samning í janúar sem ég
setti til hliðar. Ég er ótrúlegt en satt
rólegur yfir þessu, á meðan ég er
meiddur. Ég vil bara ná mér góðum
og mun setjast niður með þeim
þegar ég kem aftur út. Hjá mér er
ekkert stress og ég býst við að spila
með Augsburg á næsta tímabili,"
segir Alfreð sem verður ekki með íslenska
landsliðinu geg n
Albaníu og Tyrklandi í komandi
landsleikjum vegna
meiðslanna sem hafa
verið að hrjá
hann. – bb

Sigurhátíðin hófst við pulsubarinn og stóðu fagnaðarlætin fram á nótt. Nokkur fyrirtæki á Selfossi veittu frí fyrir hádegi daginn eftir. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Okkur tókst að brjóta múrinn
Selfyssingar eru Íslandsmeistarar í fyrsta sinn
í sögu félagsins og var
fagnað fram eftir nóttu
á Selfossi, 27 árum eftir
að Selfoss lék síðast til
úrslita og þurfti að
horfa á eftir titlinum.
HANDBOLTI „Þetta var í raun besti
leikur okkar í úrslitakeppninni, það
small gjörsamlega allt hjá okkur.
Sverrir var frábær í vörninni og í
markinu átti Sölvi frábæran dag.
Sóknarlega var Elvar magnaður og
það komu allir með eitthvað,“ sagði
Patrekur Jóhannesson, þjálfari
Íslandsmeistara Selfoss, eftir að hafa
stýrt liðinu til sigurs í úrslitum Olísdeildar karla gegn Haukum.
„Liðið sem fór í úrslitin 1992 var
frábært og gerði frábæra hluti en
okkur tókst að brjóta múrinn og
skrifa nafn Selfoss í sögubækurnar,“
sagði Patrekur um afrekið.

Selfyssingar fengu hetjulegar móttökur þegar þeir keyrðu yfir Ölfusbrúna og á sigurhátíðina. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þetta var fyrsti Íslandsmeistaratitill félagsins á kvöldi þar sem allt
gekk upp sem Selfyssingar ætluðu
sér. Þetta var kvöldið þeirra og
mátti sjá á fagnaðarlátunum eftir
leik gleðina skína úr augum hvers
manns sem var mættur. Fagnaðarlætin lifðu fram á nótt og héldu
áfram í gær þegar Selfyssingar heimsóttu fyrirtæki og skóla í bænum
með bikarinn, líka þau fyrirtæki

Aðalfundur ÍFR 2019
ÍFR 45 ára

Aðalfundur Íþróttafélags fatlaðra í Reykjavík
verður haldinn laugardaginn 1. júní. 2019 kl. 14.00
í íþróttahúsi félagsins að Hátúni 14.
Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Önnur mál
Stjórnin

sem gáfu frí fyrir hádegi til að fagna
Íslandsmeistaratitlinum.
„Maður heyrði af einhverjum
fyrirtækjum sem gáfu frí fyrir
hádegi, það var alveg tilefni til þess
að fagna og við fögnuðum þessu
eitthvað fram á nótt. Fólk er búið að
bíða eftir þessu í langan tíma, maður
fékk að heyra í fólki sem mundi vel
eftir þeim leik,“ sagði Sverrir Pálsson, akkerið í vörn Selfyssinga og

lykilmaður í leiknum léttur.
Atli Ævar Ingólfsson hafði það á
orði við Fréttablaðið að leikmenn
Hauka hefðu verið eins og kálfar í
örmum Sverris sem er bóndasonur
og því ýmsu vanur.
„Jú, jú, maður hefur dregið nokkra
kálfa út það er kannski eitthvað til
í því,“ sagði hann hlæjandi þegar
undirritaður bar þessi orð undir
hann. kristinnpall@frettabladid.is

Enginn vill til Bakú
FÓTBOLTI The Times greinir frá því
að Arsenal og Chelsea hafi selt um
sex þúsund miða á úrslitaleikinn
í Evrópudeildinni sem fram fer í
Bakú, höfuðborg Aserbaídsjan.
Munu félögin ætla að skila inn
afganginum af miðunum til UEFA.
Völlurinn í Bakú tekur 68.700
manns í sæti. Arsenal hefur selt
3.500 miða en Chelsea
um 2.000. Arsenal gaf út
yfirlýsingu þegar félagið
fékk úthlutað miðum á
úrslitaleikinn og kvartaði sáran yfir hvað félagið fékk fáa miða.
Stórir styrktaraðilar eru einnig
sagðir vera að
fara skila inn
þúsundum
miða en erfitt ferðalag
og verðlag í
borginni Bakú
þy k i r f æ l a
fjölmarga frá.

Ef Arsenal vinnur endar liðið í
Meistaradeildinni þrátt fyrir að
enda í fimmta sæti deildarinnar
og verða þeir í potti 1 þegar dregið
verður í Meistaradeildina á næsta
ári. Chelsea er þegar komið þangað
en þetta yrði fyrsti titill Maurizio
Sarri sem knattspyrnustjóra.
Bent hefur verið á að staðsetningin á þessum úrslitaleik sé ekki UEFA
bjóðandi og einnig
hefur komið í ljós
að stuðningsmenn
hafa fengið aðeins
36 þúsund miða á
úrslitaleikinn
undanfarin
tvö ár af
151 þúsundum
sem
í
boði eru.
A ð r i r
miðar fara
til styrktaraðila. – bb

Bob Higgins
dæmdur fyrir
kynferðisbrot
FÓTBOLTI Fyrrverandi unglingaþjálfari Southampton og Peterborough, Bob Higgins, var í gær
fundinn sekur um 45 brot gegn
23 drengjum. Fórnarlömbin voru
mörg hver samankomin í réttarsalnum og brotnuðu margir niður
þegar dómarinn byrjaði að lesa
dóminn. Sex atriðum var vísað frá
en níðið stóð yfir frá 1971 til ársins
1996. Higgins sat sviplaus á meðan
fórnarlömb hans grétu fyrir aftan.
Meðal annars sem kom fram var að
ef drengirnir neituðu að gera það
sem Higgins vildi var þeim refsað á
ýmsan hátt á æfingum og í leikjum.
„Hann hafði ægivald yfir drengjunum sem dýrkuðu hann og vissu að
hann hefði mikla stjórn yfir framtíð
þeirra,“ sagði saksóknari. – bb

Liverpool slapp
oftast með
skrekkinn
FÓTBOLTI Samkvæmt tölfræðiupplýsingum frá Paddy Power Games
gáfu dómarar í ensku deildinni
Liverpool fæstu gulu spjöldin miðað
við brot rauða hersins. Liverpool
fékk aðeins 39 gul spjöld á leiktíðinni úr 315 brotum sem er aðeins
13 prósent hlutfall. Burnley braut
360 sinnum af sér en fékk 76 spjöld
og hlýtur gullið í þessum vafasama
flokki sem grófasta lið deildarinnar.
Tölfræðin sýnir þannig að leikmaður Burnley er 70 prósent líklegri til að fá spjald fyrir brot en
leikmaður Liverpool. Nabi Keyta
fékk ekki eina áminningu þrátt
fyrir sín 25 brot og heldur ekki
Aaron Ramsey leikmaður Arsenal
sem braut 21 sinni af sér. Sá grófasti var varnarmaðurinn Fabian
Schar hjá Newcastle sem
braut 28 sinnum af
sér á tímabilinu og
fékk 12 áminningar.
Aðrir á toppnum
yfir grófa menn þurfa
ekki mikið að koma á
óvart. Harry Arter
fékk 10 gul úr 25
brotum og Phil
Bardsley fék k
níu gul úr 22
brotum – geri
aðrir betur. – bb
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Björgum jörðinni, segja
börnin. Loftslagsvandinn varðar okkur öll,
ekki bara unga fólkið,
þótt það sé duglegast
að mæta í loftslagsverkföllin. ➛4

Ævintýrin allt um
kring í Cannes
Ása Baldursdóttir, dagskrár- og kynningarstjóri hjá Bíó
Paradís, er stödd á kvikmyndahátíðinni í Cannes þar sem
stórstjörnur mætast innan um glamúr og glæsileika.
Nýjustu myndirnar eiga þó hug Ásu þessa dagana. ➛2
Ása Baldursdóttir segir að það sé einstaklega skemmtilegt að vera á kvikmyndahátíðinni í Cannes. Sannkallaður glamúr og glæsileiki.
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Margot Robbie og Tarantino og
svo mætti lengi telja. Það er mikill
spenningur fyrir verðlaunaafhendingunni og hver hreppir Gullpálmann á Cannes 2019.“

Elín
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is

Á

sa hefur starfað hjá Bíó
Paradís í sex ár og segist vera
í draumastarfinu enda eru
áhugamálin kvikmyndir, sjónvarpsþættir, uppistand og myndlist ásamt fleiru. Hún segist líka
hafa sérstakan áhuga á fólki. „Það
er eitthvað við góðar sögur sem
kveikir í manni neista. Heimurinn
er grimmilegur og því er mikilvægt að koma erfiðum og flóknum
sögum á framfæri,“ segir hún.
Það hefur verið mikill uppgangur hjá Bíó Paradís en það er
fyrsta listræna kvikmyndahúsið
hér á landi. Þar eru partísýningar,
prjónasýningar og alls kyns
gamlar og nýjar kvikmyndir
sýndar. „Íslendingar ólust upp
með amerískum bíómyndum. Í
Bíó Paradís fær fólk aðgengi að
öðrum kvikmyndum, norrænum,
evrópskum og í raun frá öllum
heimshornum. Það er mikil veisla.
Auðvitað tekur tíma að byggja
upp „Arthouse“ eins og það kallast
á ensku, en við greinum mikinn
áhuga. Við erum líka að sýna költ
klassík alla sunnudaga á veturna
þar sem þeir Hugleikur Dagsson,
Sigurjón Kjartansson og Sjón stýra
valinu og nýr listamaður er valinn
hvern sunnudag til þess að endurgera plaköt,“ segir Ása.
Þá má ekki gleyma sýningunum
fyrir skólabörn undir leiðsögn
Oddnýjar Sen. „Tilgangurinn er
að veita börnum og unglingum
möguleika á að kynnast kvikmyndum sem hafa alþjóðlega
gæðastimpla, eru margar klassískar perlur frá öllum skeiðum
kvikmyndasögunnar, lykilkvikmyndir sem hafa skapað sér sess
innan kvikmyndasögunnar. Þetta
er gríðarlega mikilvægt fyrir
komandi kynslóðir og við erum
afar stolt af því að stuðla að auknu
aðgengi og kvikmyndalæsi.“

Glamúr og lúxus
Ása segir að jafnan sé mikill
glæsibragur á hátíðinni. Það geti
hins vegar verið krefjandi enda
mikill hraði. „Þetta er stórkostlegt allt saman og fólk er oftast
alveg uppgefið eftir hátíðina.
Glæsibragurinn felst aðallega í
hversu mikil virðing er borin fyrir
frumsýningum á kvikmyndum,
hvað þetta er stórt móment fyrir
alla þá fjölmörgu sem komu að
myndunum. Í Cannes snýst allt um
glamúr, allt frá búðum og hönnuðum yfir í snekkjur og veitingastaði.
Þetta er einstök hátíð með mikinn
sjarma. Það er mjög dýrt að vera
hér á Frönsku rívíerunni. Betlararnir eru meira að segja margir í
designer fötum,“ segir hún.

Týndur galakjóll

Ása er í sjötta skiptið á kvikmyndahátíðinni í Cannes og er búin að sjá fjöldann allan af nýjum kvikmyndum.

Þá var stórkostlegt
að fylgjast með
kvikmynd Hlyns Pálmasonar, Hvítur, hvítur
dagur, þar sem Ingvar E.
Sigurðsson var að vinna
verðlaun sem besti
leikarinn, en myndin
hlaut einnig fleiri verðlaun.

Vinsælar myndir
Þegar Ása er spurð um vinsælustu
myndirnar nefnir hún Paradís:
„Ást sem fjallar um kynlífstúrisma
í Afríku. Hún sló svo rækilega
í gegn að við þurftum sífellt að
bæta við sýningum enda stórkostleg mynd. Önnur sem ég man
eftir var Force Majure eftir Ruben
Östlund, gamanmynd sem fjallaði
um miðaldra karlmann í tilvistarkreppu. Annars erum við að sýna
klassískar nostalgíumyndir á
hverjum föstudegi sem geta verið
mjög vinsælar.“
Ása segir að starfið sé gríðarlega fjölbreytt. „Það er eins og við
Hrönn Sveinsdóttir framkvæmdastjóri séum með kvikmyndahátíð 365 daga ársins. Við vinnum
gríðarlega vel saman, jafnt heima
sem á ferðalögum. Við vorum
einmitt að minnast þess þegar
við vorum staddar hér í Cannes
í fyrsta skipti fyrir sex árum og
ræddum við bandaríska dreifingaraðila amerískrar geimverumyndar sem báru í okkur drykki
og dýr kampavín. Ég sagði að þetta
væri einhver misskilningur, við
værum listrænt kvikmyndahús
en þeir svöruðu bara nei, nei, þið
borgið ekki fyrir drykkina hér.
Þeir töluðu um hversu margir
hefðu komið til Íslands að skoða
geimverur við Snæfellsjökul árið
1996,“ segir Ása og hlær að minningunni. „Hérna í Cannes horfir
maður stöðugt á kvikmyndir.
Þetta er besta tækifærið til að sjá
sem mest. Ég vakna á hverjum degi
og get ekki beðið eftir að sjá og
upplifa nýja kvikmynd,“ segir hún.

Leikarar úr myndinni Once Upon A Time in Hollywoood, Leonardo DiCaprio,
Margot Robbie, Daniella Pick, leikstjórinn Quentin Tarantino og Brad Pitt.

Stjörnurnar allt í kring

Kvikmyndin Rocket Man vakti mikla athygli. Hér eru þeir Sir Elton John og
Taron Egerton, söngvari og leikari, sem fer með hlutverk poppstjörnunnar.

„Íslensk kvikmyndagerð er að
gera það mjög gott á alþjóðavísu. Ég gleymi því ekki þegar við

unnum í fyrsta skipti á Cannes
með kvikmyndinni Hrútum eftir
Grím Hákonarson. Þá stóð Isabella Rosselini á sviðinu og sagði
með skrítnum hreim „The winner
is, Hrútar“. Þá fékk ég gæsahúð.
Einnig sá ég myndina Kona fer í
Stríð hér í fyrra þar sem fagnaðarlátunum og lófaklappinu ætlaði
aldrei að linna þegar hún vann til
verðlauna á frumsýningunni. Þá
var stórkostlegt að fylgjast með
kvikmynd Hlyns Pálmasonar,
Hvítur, hvítur dagur, þar sem
Ingvar E. Sigurðsson var að vinna
verðlaun sem besti leikarinn, en

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

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir

Ísland vekur athygli

vona að við getum fært íslenskum
kvikmyndahúsagestum. Annars er
Once Upon a Time in Hollywood í
leikstjórn Tarantinos að slá í gegn
eins og greint hefur verið frá, enda
var klappað í heilar sjö mínútur
eftir frumsýninguna og myndin
hlaðin stjörnum. Svo er mikið
talað um Elton John-myndina,
Rocket Man, en eftir frumsýninguna á henni var óvænt partí á
ströndinni með tónlistaratriðum.
Það var mjög skemmtilegt.

myndin hlaut einnig fleiri verðlaun. Ég get sagt með sanni að
hvert sem ég fer, þá er mjög mikill
áhugi á íslenskum kvikmyndum
og því ber að fagna,“ segir Ása.

Grét í bíó
Þegar hún er spurð hvort einhverjar myndir séu að slá í gegn
núna, svarar hún því játandi. „Ég
sá mynd eftir stórleikstjórann
Ken Loach sem heitir Sorry We
Missed You. Ég grét á sýningunni,
sem hefur ekki gerst í nokkur ár
og myndin situr í mér. Ég hef séð
alveg frábærar kvikmyndir sem ég

Það er stórkostleg upplifun að vera
hér í Cannes. Ég get eiginlega ekki
líst því betur en að ævintýrin séu
ávallt handan við hornið, maður
hittir alltaf einhvern áhugaverðan,“ upplýsir Ása og þá er
ekki úr vegi að spyrja hvort hún
hafi hitt einhverja fræga núna.
„Í fyrra gengum við Pétur Gunnarsson, maðurinn minn, fram á
Woody Harrelson. Það var mjög
skrýtið. Ég var á sama veitingastað
og Tarantino eitt kvöldið núna og
það var mjög sérstakt en ég hafði
náttúrlega ekki mikið tilefni til
að ræða við hann, enda er þetta
bara fólk þótt stjörnur séu. Mig
langaði þó að ræða við hann því
hann var eitt sinn á Íslandi að sýna
uppáhaldskvikmyndirnar sínar
sem mótuðu hann sem listamann.
En það samtal átti sér ekki stað,“
segir Ása og bætir við að stjörnurnar haldi sig mikið út af fyrir
sig. „Rauði dregillinn í ár hefur
verið hlaðinn stjörnum eins og
Bill Murray, Adam Driver, Chloë
Sevigny, Tilda Swinton, Selena
Gomez, og Tom Waits. Svo voru
það Leonardo DiCaprio, Brad Pitt,

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Benedikt Bóas Hinriksson,
benediktboas@frettabladid.is, s. 550 5763 | Ásta Eir Árnadóttir, astaeir@frettabladid.is, s. 550 5764
| Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Sólrún Freyja Sen,
solrunfreyja@frettabladid.is, s. 550 5765 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

„Við Hrönn gistum núna í fyrsta
skipti í gamla bænum í Cannes,
þar eru margir spennandi veitingastaðir. Sjávarréttir eru mjög
ferskir og vinsælir. Maturinn er
frábær og ég hef nú þegar borðað
á tveimur stöðum sem eru með
Michelin-stjörnu.
„Ég var svo óheppin að taskan
mín týndist á leiðinni hingað og
ég þurfti að kaupa mér nauðsynlega hluti og föt. Galakjóllinn
og skór sem mamma mín gaf
mér eru í töskunni og allir mínir
dýrmætustu skartgripir. Ég fékk
skilaboð um að hún væri fundin
en því miður voru það mannleg
mistök og rangar upplýsingar. Ég
hef þá trú að ef ég hugsa jákvætt
og reyni að hlæja að öllum þessum
skrítnu símtölum sem ég hef þurft
að standa í til að finna hana – þá
finnist hún að lokum. Það verður
líklegast ekki fyrr en ég kem
heim.“

Eurovision-partí
Ása segir að það hafi enginn áhugi
verið fyrir Eurovision um síðustu
helgi í Cannes og ekki fundu þær
stöllur bar til að horfa á keppnina.
„Við enduðum í íbúðinni okkar
með pínulítið sjónvarp. Vinir
mínir sem eru á Evrópureisu
keyrðu hingað frá Barcelona til
að horfa á Eurovison með okkur
og áður en við vissum var vænn
hluti Íslendinga sem eru hér í
Cannes kominn til okkar að horfa
á Hatara. Ég efast um að einhver
önnur þjóð hér á Cannes hafi tekið
sér frí eitt kvöld frá þessari einni
stærstu kvikmyndahátíð í heimi
til þess að horfa á Eurovision.“
Þegar Ása er spurð hvað taki
við þegar heim kemur og hvort
eitthvað nýtt sé á döfinni í Bíó
Paradís, segir hún að það sé alltaf
eitthvað nýtt og skemmtilegt að
gerast. „Ég get ekki einu sinni talið
upp allt það sem er nýtt hjá okkur.
Við erum að undirbúa eitt stórkostlegasta haust sem við höfum
boðið upp á hingað til. Nýjungarnar felast í því hvaða viðburði
við bjóðum upp á eða kvikmyndir
sem við frumsýnum. Það eru tvö
ár síðan við fórum að bjóða upp á
sýningar á nýjum pólskum kvikmyndum sem eru sýndar á sama
tíma hér og í Póllandi. Þær hafa
slegið rækilega í gegn og við erum
að kanna hvort við getum sýnt litháískar kvikmyndir. Við bjóðum
alltaf upp á íslenskar kvikmyndir
með enskum texta og reynum
að auka framboðið einmitt yfir
sumartímann fyrir erlenda ferðamenn,“ segir Ása en hún og maður
hennar, Pétur, eiga soninn Hólmstein, sem verður ársgamall í ágúst
svo það verður gaman fyrir hana
að koma heim og hitta gullmolann
sinn.

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is,
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Sérmeðferðir fyrir þá sem gera kröfur
um raunverulegan árangur !

Snyrtistofan Hafblik býður upp á hinn vinsæla Supreme Hollywoodmeðferðarkúr sem gefur raunverulegan árangur. Þessi náttúrulega og
kröftuga viðgerðarmeðferð á andliti er raunhæf leið til að eldast með
fullri reisn. Staðreyndin er að það tekur okkur mörg ár að mynda djúpar
hrukkur og aðrar skemmdir í húð. Þær hverfa ekki á einni nóttu. Það er
engin skyndilausn til. Supreme Hollywood-meðferðarkúr er langtímaferli og þ.a.l. raunveruleg viðgerð sem vinnur á ótímabærri öldrun húðar, vinnur á litabreytingum og
öldrunarblettum og styrkir og stinnir húðveﬁnn. Starfsemi húðar verður sterkari, heilbrigðari og virkari.

Glæsilegir tilboðspakkar í boði og allt frá 55 þús. upp í 150 þús. kr. afsláttur !

Við bjóðum einnig:

Háræðaslitsmeðferðir

HENDUR – ANDLIT – HÁLS – BRINGA
Hljóðbylgjumeðferð
Fjarlægir háræðaslit í andliti, háræðastjörnur, blóðblöðrur og skemmdir í húð
eftir rósroða.
Hversu margar meðferðir þarf?
Algengt er 2-4 skipti, en misjafnt er hversu
margar meðferðir þarf til að fjarlægja
háræðaslit endanlega.

Fyrir þá sem gera kröfur um gæði og árangur

Bókið frían tíma í skoðun/viðtal

Snyrtistofan Hafblik
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Loftslagsvandinn fer ekki
í frí, verkföllin halda áfram
Loftslagsvandinn
varðar okkur öll,
ekki bara unga
fólkið, þótt það
sé duglegast að
mæta í loftslagsverkföllin. Þetta
segir Sigurður
Loftur Thorlacius
sem hefur staðið
að skipulagningu
fjórtán loftslagsverkfalla á síðastliðnu skólaári.

Unga fólkið er
duglegast að
mæta á mótmælin

Sólrún
Freyja Sen
Sigurður Loftur
Thorlacius með
gjallarhornið í
loftslagsverkfalli á Austurvelli.

solrunfreyja@frettabladid.is

Í

hádeginu í dag verður í annað
sinn haldið alheimsloftslagsverkfall, sem er fjórtánda
loftslagsverkfallið í Reykjavík og
fertugasta loftslagsverkfallið sem
Greta Thunberg heldur. Síðast
mættu á annað þúsund manns
á Íslandi og Sigurður vonast til
þess að gera enn betur í dag, því
þó að skólakrakkar séu á leiðinni
í sumarfrí fari loftslagsvandinn
ekki í sumarfrí.
Kröfur verkfallsskipuleggjendanna eru að ríkið leggi meira
fjármagn í aðgerðir gegn loftslagsbreytingum. „Vísindamenn hafa
talað um að það þurfi að gera það
strax, en á síðustu árum er losun
eiturefna út í umhverfið samt að
aukast. Ástandið er ekki enn farið
að skána. Við köllum eftir því að
það verði lýst yfir neyðarástandi,
við þurfum að kljást við ástandið
sem slíkt. Við erum alls ekki búin
að leysa málið. Þess vegna munu
loftslagsverkföllin halda áfram
en í smærra sniði í sumar. Síðan

Ég er ánægður að
sjá að þingmenn
séu allavega farnir að
ræða eitthvað af tillögum okkar. Maður
reynir alltaf að vera
bjartsýnn, en það er
bara svo margt sem þarf
að gera miklu betur en
hefur verið gert.
Sigurður Loftur Thorlacius

Þótt skólakrakkarnir séu
farnir í sumarfrí
verða áfram
loftslagsmótmæli á föstudögum.

NÆRING, HEILSA OG LÍFSSTÍLL
Föstudaginn 31. maí gefur Fréttablaðið út sérblaðið Næring, heilsa og lífsstíll.
Blaðið mun ná afar vel til allra þeirra sem hafa áhuga á hreyﬁngu, útivist og hollu
og næringarríku mataræði.
Í blaðinu verður fjallað um allt mögulegt sem viðkemur heilsusamlegum lífsstíl auk
áhugaverðra viðtala við fólk sem hefur snúið við blaðinu og öðlast betra líf með
hreyﬁngu og heilnæmu mataræði.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir
Arnar Magnússon, sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.
Sími 550 5652 / arnarm@frettabladid.is

tökum við aftur við af fullum
krafti í haust, nema auðvitað
að við sjáum einhverjar alvöru
aðgerðir í loftslagsmálum og að
það sé verið að reyna að leysa
þetta.
Fólki verður velkomið í sumar
að koma á föstudögum í hádeginu á Austurvöll eða fyrir utan
þinghúsið. Einhver úr skipulagshópnum verður alltaf á staðnum
með skilti.“
Andrés Ingi Jónsson, þingmaður

Vinstri grænna, gerði loftslagsvandann að ræðuefni sínu á
þingi þann 30. apríl síðastliðinn.
Þingmennirnir Logi Einarsson,
Albertína Friðbjörg Elíasdóttir,
Ágúst Ólafur Ágústsson, Guðjón
S. Brjánsson, Guðmundur Andri
Thorsson, Helga Vala Helgadóttir
og Oddný G. Harðardóttir fluttu
tillögu til þingsályktunar um
að útbúa svokallaðan grænan
samfélagssáttmála, sem eigi að
stuðla að sjálfbærni landsins og
umhverfisvænu hagkerfi, eins og
kemur fram á vef Alþingis.
„Ég er ánægður að sjá að þingmenn séu allavega farnir að ræða
eitthvað af tillögum okkar.“ Í kjölfar fundar með forsætisráðherra
sem skipuleggjendur verkfallanna
áttu, var ákveðið að þingmenn
myndu mæta á fund unga fólksins
sem tekur þátt í skólaverkföllunum. Það hefur hins vegar
frestast eitthvað og Sigurður hefur
áhyggjur af því að fundinum verði
frestað fram yfir sumarfrí. „Maður
reynir alltaf að vera bjartsýnn, en
það er bara svo margt sem þarf að
gera miklu betur en hefur verið
gert. Það er staðan.“
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Kynningar: Sportvörur - Fimbul - Hengill Ultra Trail keppnin

Sigurjón Ernir Sturluson og Stefán Logi Magnússon segja viðskiptavinina koma aftur og aftur FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Dótabúð íþróttafólksins
On skórnir í versluninni Sportvörum búa yfir byltingarkenndri tækni sem hámarkar afköst hlauparans. Verslunin selur líka íþróttafatnað frá 2XU sem skarar fram úr í óháðum rannsóknum ➛2

Í

versluninni Sportvörur í Bæjarlindinni í Kópavogi er að finna
hágæða íþróttavörur fyrir alla,
byrjendur jafnt sem keppnisfólk.
Nýlega hóf verslunin að bjóða upp
á byltingarkennda hlaupaskó frá
merkinu On.
On hlaupaskór urðu til í Svissnesku Ölpunum árið 2010. Markið
var sett hátt. Að bylta upplifun
hlauparans. Skórnir byggja á þeirri
hugmynd að lendingin sé mjúk og
henni fylgt eftir með kraftmikilli

fjöðrun. Tæknin sem On notar til
að ná fram þessum áhrifum hefur
fengið einkaleyfi um allan heim
og kallast CloudTec®. Á þeim níu
árum sem liðið hafa frá því On
kom á markað hefur vörumerkið
vaxið meira en nokkurt annað
hlaupavörumerki í heiminum. Yfir
þrjár milljónir hlaupara í rúmlega
50 löndum hafa tekið ástfóstri við
skóna og vinsældunum virðist
ekkert vera að linna.
Stefán Logi Magnússon, versl-

unarstjóri og fyrrverandi atvinnumaður í knattspyrnu, segist
stoltur af að geta boðið upp á þetta
hágæða vörumerki.
„Skórnir eru ótrúlega léttir og
þægilegir. Þeir hafa reynst mér
vel sem fyrrverandi knattspyrnumanni. Ég hef orðið fyrir miklu
álagi á liðþófana og hnén og finn
klárlega mun þegar ég nota On
skóna. Það hefur verið skemmtileg
upplifun fyrir meiðslapésa eins og
mig,“ segir Stefán.

Það er gott flæði í
skónum. Þeir eru
mjög þægilegir að öllu
leyti. Svo skemmir ekki
fyrir að mér finnst þeir
líta ansi vel út.
Sigurjón Ernir Sturluson

Eins og að hlaupa á skýjum
„Skórnir henta í raun fyrir hvað
sem þú velur þér að gera,“ bætir
hann við. „Týpan sem ég hef verið
að hlaupa í kallast Cloudace, en
við erum með margar týpur af On
skóm. Það var að koma ný týpa
frá On sem kallast Cloud X. Það
eru alhliða skór sem henta betur
í ræktinni en venjulegir hlaupaskór.“
Sig ur jón Ernir Sturlu son er þaulvanur hlaupari og starfsmaður í
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Framhald af forsíðu ➛
Sportvörum. Hann tekur undir
orð Stefáns. „On skórnir sem ég hef
prófað eru allir mjög léttir og þolgóðir. Þeir endast alveg ótrúlega
vel, allavega enn sem komið er.
Það sér ekki á þeim þó ég sé búinn
að hlaupa yfir 100 kílómetra á
sumum skónum.“
Sigurjón útskýrir að CloudTec®
tæknin á skósólanum virki eins og
ský. Dempunin er ekki bara upp
og niður heldur líka áfram og aftur
á bak. Slík dempun þekkist ekki í
öðrum hlaupaskóm hér á landi.
„Mér finnst mjög gott flæði í
þeim, ef svo má að orði komast.
Skórnir eru mjög þægilegir að öllu
leyti. Svo skemmir ekki fyrir að
mér finnst þeir líta ansi vel út. Þeir
virka alveg þó þú sért að fara á
fund, í matarboð eða hvert sem er,“
segir Sigurjón.
Sportvörur selja bæði hlaupaskó, hversdagsskó og alhliða
íþróttaskó frá On. Allir skórnir
eru búnir CloudTec® tækninni.
Tæknin er þó misjöfn eftir tegundum. „Það er til dæmis öðruvísi
CloudTec® tækni í utanvegaskóm
en götuskónum. Það þarf annars
konar grip í utanvegahlaupum og
þeir hjá On gera ráð fyrir því. Þeir
eru líka með keppnistýpur í bæði
utanvegaskóm og götuskóm,“ segir
Sigurjón.

Sigurjón finnur
mikinn mun
þegar hann
hleypur í On
skóm FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Brettið gefur kraft
Fyrir utan CloudTec® tæknina
hafa On skór aðra sérstöðu sem
kallast SpeedboardTM. SpeedboardTM er vökvafyllt bretti undir
innleggi skósins. SpeedboardTM
og CloudTec® vinna saman að því
að hámarka afköst og þægindi við
hlaupin. Í hvert sinn sem fóturinn
lendir á jörðinni þrýstast efnin
í CloudTec® laginu saman og
SpeedboardTM brettið sveigist og
fyllist orku líkt og þegar bogi er
spenntur. Þegar sveigjan minnkar
losnar orkan úr brettinu og
hlauparinn fær aukinn kraft.
Verkfræðingar þróuðu SpeedboardTM til að nýta orkuna sem
myndast við hreyfingu hlauparans
til fullnustu. Þeir vildu finna upp
tækni sem lágmarkaði tap á hreyfiorku milli skrefa. Eitthvað sem
myndi breyta orkunni í hreyfingu
fram á við. Eftir fjölda tilrauna,
frumgerða og hlaupaprófa varð On
SpeedboardTM til.
„Speedboard virkar eins og
jafnvægisbretti,“ segir Sigurjón.
Það hjálpar þér að stilla þig betur
af í hlaupunum svo þú lendir
rétt. Brettið er líka góð vörn gegn
steinum. Það jafnar álagið svo ef
þú stígur á stein dreifist það um
allan fótinn. Þetta er sérstaklega
gott í fjallahlaupunum, þar sem
hlauparar geta stigið á oddhvassa
steina.“

Hægt að prófa skóna
á hlaupabretti
Allir sem koma í Sportvörur geta
fengið að prófa skóna á tveimur
mismunandi hlaupabrettum.
Bæði hefðbundnu hlaupabretti
og kúptu bretti sem notandinn
knýr áfram sjálfur. Upplifunin
af skónum getur verið misjöfn
eftir því á hvernig undirlagi er
hlaupið og Stefán segir þess vegna
mikilvægt að geta boðið viðskiptavininum upp á að prófa skóna
almennilega.
Allir starfsmenn verslunarinnar
hafa bakgrunn í íþróttum og viðskiptavinirnir geta því stólað á
mjög góðar og faglegar ráðleggingar um hvaða skór henta þeim
best.
„Við mælum með að fólk prófi
allavega tvær týpur til að fá
samanburð og jafnvel að koma
með sína gömlu skó svo fólk finni
muninn. Það eru alltaf allir velkomnir að koma að máta og prófa,
en langflestir kaupa skóna þegar
þeir eru búnir að prófa þá. Það er
okkar upplifun. Vonandi heldur
það áfram,“ segir Stefán.
Útgefandi: Torg ehf

Viðskiptavinir geta prófað skóna á hlaupabrettum

Cloudflow eru léttir og þægilegir
hlaupaskór sem gefa meiri dempun

Ábyrgðarmaður: Kristín Þorsteinsdóttir

Sigurjón og Stefán segja viðskiptavinina ánægða með skóna.
„Ég er með fjarþjálfun í gangi og
nokkrir af mínum kúnnum eru að
prófa að hlaupa í þessum skóm.
Þeir hafa allir verið mjög ánægðir.
Einn þeirra var með beinhimnubólgu og hún hvarf þegar hann fór
að nota skóna. Kannski var hann
ekki í réttu skónum fyrir, en það
er gaman að heyra að On skórnir
hafi virkað svona vel,“ segir
Sigurjón.
„Margir sem hafa keypt skó hjá
okkur hafa átt On áður sem þeir
hafa þurft að kaupa erlendis. Það
er góður hópur af fólki sem þekkti
merkið áður en við fórum að selja
það. Þegar fólk fer í On þá sækist
það eftir því að vera í þeim aftur,“
bætir Stefán við.

2XU fötin búa yfir ótrúlegum eiginleikum

Compression fatnaður
sem bætir frammistöðu
Verslunin Sportvörur býður einnig upp á fatnað frá 2XU. 2XU er
leiðandi fyrirtæki á heimsvísu í
compression fatnaði. Fatnaðurinn
er vísindalega prófaður og þrautreyndur til að bæta æfingar,
frammistöðu og endurheimt fyrir
allt íþróttafólk. Nýlegar óháðar
rannsóknir sýna að þeir sem nota
compression buxur frá 2XU ná 10,6
sekúndum betri tíma í 5 kílómetra
hlaupi, þeir hafa 2,5% hægari púls,
ná 5% meiri hámarkskrafti, blóðflæði til lærvöðva eykst um 18%,
vöðvahreyfingar minnka um 19%,
eymsli um 47% og bólgur minnka
um allt að einum sentimetra.
„2XU er með mjög breiða línu.
Hvort sem þú ert í ræktinni, að
hlaupa, í þríþraut eða hjóla þá er

Sölumaður auglýsinga: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,

allt til alls til í þessu vörumerki.
Þetta er ekki bara íþróttafatnaður.
2XU er með hversdagsfatnað,
stuðningsfatnað fyrir óléttar
konur, flugsokka og flugbuxur,
það er í raun bara öll flóran til.
Þess vegna er gott ef fólk kemur í
verslunina, þá fær það ráðleggingar um hvað hentar best og fær líka
tækifæri til að máta fatnaðinn,“
segir Stefán.
„Flestum finnst gaman að koma
í verslunina hjá okkur. Við köllum
hana dótabúð íþróttafólksins.
Verslunin er orðin hálfgerð félagsmiðstöð fyrir ákveðna fastakúnna
sem koma aftur og aftur bara til
að skoða. Það er okkar markmið
að fólki finnist gaman að koma í
búðina til okkar. Við vonum að
sem flestir leggi leið sína til okkar
og skoði hvað við bjóðum upp á.“
Veffang: frettabladid.is
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Ertu klár fyrir hlaupin og
hjólreiðarnar í sumar?
Organic Beetroot
frá Natures
Aid er lífræn
þurrkuð rauðrófa
í hylkjum. Nítrat
sem finnst i rauðrófum getur haft
áhrif á æðavídd
og blóðflæði og
þannig minnkað
álag á hjartað.

H

ollusta rauðrófunnar hefur
lengi verið þekkt og hafa
rannsóknir á henni sýnt
að eitt af innihaldsefnum hennar,
nítrat, hefur áhrif á æðavídd og
blóðflæði. Afleiðingar þess geta
því verið að blóðþrýstingur lækkar
og súrefnisflæði í blóði eykst.

Ingveldur Erlingsdóttir er öflugur hlaupari. Hún er hér (fyrir miðju) í Snæfellshlaupinu á síðasta ári.

Áhrifin fóru ekki á
milli mála, um það
bil tveimur vikum eftir
að ég fór að taka rauðrófuhylkin þá bættist
úthaldið og þrekið á
hlaupum og ég fann bara
almennt fyrir meiri
orku.

Meira úthald og orka
Ingveldur Erlingsdóttir er öflugur
hlaupari og fer hún fögrum orðum
um lífrænu rauðrófuhylkin frá
Natures Aid:
„Ég er búin að vera að hlaupa
undanfarin sjö ár. Ég hef hlaupið
mörg hálfmaraþon, þrjú maraþon, tvisvar hlaupið Laugaveginn
og ýmislegt fleira. Ég fór að taka
rauðrófuhylkin þegar ég var að æfa
fyrir Þriggja landa maraþonið og
áhrifin fóru ekki á milli mála. Um
það bil tveimur vikum eftir að ég
fór að taka þau inn, jókst úthaldið
og þrekið á hlaupum til muna
og ég fann bara almennt fyrir
meiri orku. Ég tók pásu á að taka
rauðrófuhylkin eftir það og þegar
æfingar fyrir Laugaveginn byrjuðu
í mars árið á eftir fór ég að taka
hylkin aftur og þá fann ég greinilega aftur þennan mun á úthaldinu
og þrekinu. Hér eftir tek ég ekkert
pásur á að taka rauðrófuhylkin,
enda engar pásur fyrirhugaðar á
hlaupunum.“

Gott gegn hand- og fótkulda
Lífrænu rauðrófuhylkin frá

Ingveldur Erlingsdóttir
Rauðrófur eru sneisafullar af næringar- og plöntuefnum og innihalda m.a.
ríkulegt magn af járni, A-, B6- og C-vítamíni.

Natures Aid eru 100% náttúrulegt bætiefni og góð fyrir alla sem
vilja viðhalda góðri heilsu. Það
er mikill hægðarauki fyrir marga
að geta tekið inn rauðrófuhylki
því ekki eru allir jafn hrifnir af
bragðinu af rauðrófunni eða rauð-

Regluleg inntaka getur haft
fjölmarga kosti í för með sér
en hún getur stuðlað að:
 Auknu blóðflæði
 Lækkun blóðþrýstings
 Bættri súrefnisupptöku
 Auknu úthald, þreki og orku.
 Heilbrigðu hjarta- og æðakerfi
rófusafanum. Viðtökur Íslendinga
við Organic Beetroot frá Natures
Aid hafa verið ótrúlega góðar og
flestir kaupa þessa vöru aftur og
aftur vegna þeirra áhrifa sem þeir

finna. Margir tala um að úthald við
íþróttaiðkun aukist en einnig eru
margir á því að hand- og fótkuldi
minnki til muna. Vegna æðavíkkandi áhrifa er það einnig algengt
að blóðþrýstingur lækki.

Almennt um rauðrófur
Rauðrófur eru af sömu plöntuætt
og spínat, skrauthalaætt (Amaranthaceae) og tilheyra tegundinni
Beta vulgaris. Þær eru sneisafullar
af næringar- og plöntuefnum og
innihalda m.a. ríkulegt magn af
járni, A-, B6- og C-vítamíni, fólín-

Astaxanthin
Eitt öﬂugastta andoxuunareefni náttúrunnar
Astaxannthin er unnið úr örþörungum. Þetta öﬂugaa
andoxxunarefnii getur dregiið úr bólgum og verndaðð
geegn stterkum útfjólubláum geislum sólar en aðrir
góðir kostir eru m.aa. að það getur:
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Útsölu
l staðir: Öll apótek, heilsuverslanir og heilsuhillur stórmarkaðanna

■
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sýru, magnesíum og kalíum. Þar að
auki innihalda þær góð flókin kolvetni, trefjar og öflug andoxunarefni. Rauðrófur eru oft ráðlagðar
fyrir fólk sem glímir við blóðleysi
og slappleika vegna járninnihalds
og nú hafa rannsóknir leitt í ljós að
þær innihalda einnig efni (nítröt,
e. nitrates) sem leiða til meira
úthalds og atorkusemi.
Fæst í flestum apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaða og verslana.

4 KYNNINGARBLAÐ

ÚT AÐ HLAUPA

2 4 . M A Í 2 0 1 9 F Ö S T U DAG U R

Maraþon og meistaranám
Sandra Dögg
Björgvinsdóttir
hefur aðeins
verið að hlaupa
í tæplega ár en
hún kláraði sitt
fyrst maraþon nú
á dögunum og
stefnir á fleiri á
þessu ári.
Ásta Eir
Árnadóttir

Sandra Dögg hefur mikinn áhuga á
utanvegahlaupum en þar nær hún að
sameina útiveru, náttúru og hlaup.

astaeir@frettabladid.is

K

aupmannahafnar maraþonið fór fram í fertugasta
skiptið um síðustu helgi
en þar hljóp hin 26 ára gamla
Sandra Dögg sitt fyrsta maraþon.
Sandra hefur búið í Kaupmannahöfn undanfarin ár þar sem hún
stundar meistaranám í Brand and
communications management við
Copenhagen Business School.
Útihlaup er tiltölulega nýtt
sport hjá Söndru en hún byrjaði
að hlaupa í fyrra sumar. „Ég var
alltaf í fótbolta og hætti fyrir
rúmum þremur árum og vantaði
nýtt sport eftir það og var svolítið
lengi að finna það. Ég byrjaði svo
að hlaupa síðasta sumar og fann
strax hvað ég naut þess, þá aðallega að geta sameinað útiveru og
hreyfingu.“ Hlaupið um síðustu
helgi var hennar fyrsta maraþon
en hún hafði áður tekið hálfmaraþon og eitt 30 kílómetra utanvegahlaup.
Sandra Dögg sátt og sæl eftir fyrsta maraþonið sitt í Kaupmannahöfn um síðustu helgi.

göngugreining

FYLGIR
hverju pari af skóm í maí

Ég byrjaði svo að
hlaupa og fann það
strax hvað ég naut þess,
þá aðallega að geta
sameinað útiveru og
hreyfingu.
Sandra Dögg Björgvinsdóttir

Hlaup og ritgerðarskrif

HLAUPTU Á
GÓÐUM SKÓM
Fáðu faglega aðstoð við val á gönguog hlaupaskóm hjá íþróttafólkinu
í verslun okkar.

Höfðinn / Bíldshöfða 9 / flexor.is

Í janúar ákvað Sandra að hún vildi
taka þátt í maraþoni á þessu ári
og hófst þá undirbúningur þrátt
fyrir að hún væri ekki búin að skrá
sig í eitthvað ákveðið maraþon.
„Ég var búin að vera í crossfit frá
október-janúar og eftir að ég ákvað
að hlaupa maraþon þá byrjaði ég
að hlaupa aftur í febrúar og var að
hlaupa um það bil fjórum sinnum
í viku.“ Hún lagði áherslu á að taka
fjölbreyttar æfingar í hverri viku.
„Æfingavikan var oftast þannig upp sett að ég tók einu sinni
til tvisvar í viku venjulegan túr í
kringum 10 kílómetra, einu sinni í
viku hraðaaukningar eða brekkuspretti og síðan reyndi ég að taka
einn lengri túr ef ég hafði tíma.“
Einnig blandaði hún lyftingum
saman við hlaupaæfingarnar, þar
sem hún telur að styrkur sé ekki
síður mikilvægur fyrir hlaupara.
Rúmum mánuði fyrir maraþonið hljóp hún 30 kílómetra
utanvegahlaup og eftir það hlaup
ákvað hún að skrá sig í Kaup-

Sandra fagnar hér með íslenska og
danska fánann eftir hlaup en hún er
búsett í Kaupmannahöfn þar sem
hún var að ljúka mastersnámi.

mannahafnar maraþonið. „Eftir
að ég skráði mig náði ég í raun lítið
að æfa þar sem ég var að leggja
lokahönd á meistararitgerðina
mína og fylgdi því engu sérstöku
prógrammi síðustu vikurnar.“
Fjórum dögum eftir ritgerðarskil kláraði hún svo sitt fyrsta
maraþon á tímanum 03:59:55,
glæsilegur árangur.

Mikilvægt að njóta
og hafa gaman
Það eru margir þættir sem að spila
inn í til að ná góðum árangri. „Lykillinn er að hafa gaman af þessu
og það er líka mikilvægt að þekkja
skrokkinn á sér,“ segir Sandra.
Fyrir byrjendur, þá mælir hún með
að njóta þess að vera úti í fersku
lofti að hlaupa. „Ekki endilega
pæla í vegalengdunum, frekar að
miða við einhvern ákveðinn tíma
sem þú ætlar að vera úti að hlaupa
og hlaupa á þeim hraða sem þér
líður vel á og bæta þá frekar í með
tímanum. Síðan er líka ótrúlega
gott að finna sér hlaupafélaga,“
segir Sandra sem telur að góður
félagsskapur sé mikilvægur á erfiðum æfingum.

Utanvegahlaupin heilla
Sandra stefnir á fleiri maraþon á
næstunni, jafnvel annað á þessu
ári. „Ég hafði líka mjög gaman af
utanvegahlaupinu sem ég fór í og
mig langar að taka fleiri svoleiðis.
Þar næ ég að sameina útiveru, náttúru og hlaup sem mér finnst hin
fullkomna þrenna.“ Hún er spennt
að taka utanvegahlaup heima
á Íslandi í sumar þar sem þar er
mikið af fallegum hlaupaleiðum í
einstakri náttúru.

Smáralind og Kringlu

Nike Epic Lux

Nike Air Zoom Vomero 14

Epic Lux hlaupabuxurnar eru teygjanlegar
en veita einnig stuðning. Bönd í mittinu
eiga að halda buxunum á sínum stað og
eru tveir góðir vasar fyrir litlu hlutina.
XS-XL

Vomero 14 gengur fyrir allar vegalengdir.
Dempunin er samblanda af loftpúða og efni
sem kallast React. Hlaupaskórinn veitir þér
góðan stuðning og mýkt í hverju skreﬁ.
36,5-42

15.995 kr.

25.995 kr.

Nike free Run er léttur og sveigjanlegur
hlaupaskór fyrir allt að 3 km.
Flyknit yﬁrbygging og engar reimar gefa þér
kleift að smeygja þér auðveldlega í skóinn.
36,5-42

Nike Running Hoodie

24.995 kr.

11.995 kr.

Nike TechKnit Ultra
Langerma hlaupabolur
sem veitir góða öndun.
S-XXL

Nike Free Run er léttur og
sveigjanlegur hlaupaskór fyrir
allt að 3 km.
41-47,5

10.995 kr.

21.995 kr.

Létt og þægileg dri-ﬁt hlaupapeysa.
XS-XL

Nike Free RN 5.0

KARLAR

KONUR

Nike Free RN Flyknit 3.0

Nike Air Zoom Vomero 14
Vomero 14 gengur fyrir allar vegalengdir.
Dempunin er samblanda af loftpúða og
efni sem kallast React. Hlaupaskórinn veitir
þér góðan stuðning og mýkt í hverju skreﬁ.
41-47,5

Nike Essential

25.995 kr.

12.995 kr.

Hlaupajakki sem hrindir frá sér vatni.
S-XXL
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Fyrsta sinn á Íslandi notuð
fjölnota drykkjarmál í hlaupi
Eitt fyrsta utanvegahlaup ársins er Hvítasunnuhlaupið, sem verður hlaupið í ár þann 10. júní.
„Hlaupið er í mjög fjölbreyttri náttúru og alltaf gríðarlega skemmtilegt og ægilega mikil stemning,“ segir Anton Magnússon í Skokkhópi Hauka og upphafsmaður Hvítasunnuhlaupsins.
Sólrún
Freyja Sen
solrunfreyja@frettabladid.is

S

tjórn Skokkhóps Hauka sér
um skipulagningu hlaupsins
undir formennsku Rannveigar Hafberg. Hlaupið byrjar
á Ásvöllum í Hafnarfirði, þaðan
liggur leiðin upp að og kringum
Hvaleyravatn, og um náttúruperlur í upplandi Hafnarfjarðar.
„Við erum venjulega með tónlistaratriði og fleiri skemmtiatriði
í kringum hlaupið og það gerir
stemninguna enn skemmtilegri að
fólk hefur verið duglegt að koma,
bæði til að hvetja eða hlaupa. Við
erum alltaf löngu búin að panta
rosalega gott veður, sem hefur
tekist hingað til. Það verður að
sjálfsögðu gott veður í ár, ég lofa
því bara hér og nú,“ segir Anton.
Í ár ákvað stjórnin okkar að
aðeins 500 manns kæmust í
hlaupið að hámarki og Anton hvetur fólk að drífa sig í að skrá sig þar
sem þegar eru margir búnir að því.
Hlaupið er vinsælt hjá erlendum
hlaupurum jafnt sem helstu
hlaupurum landsins, enda er
gefinn ITRA-punktur fyrir þá sem
klára 22 kílómetra leiðina. „Til að
komast í sum, stór hlaup erlendis,
þarftu að vinna þér inn ákveðið
marga ITRA-punkta. Þetta hlaup
gefur einn punkt, en það eru þrjár
vegalengdir sem hægt er að hlaupa
í Hvítasunnuhlaupinu, 14 kílómetra hlaup, 17 og hálfs kílómetra
og svo 22 kílómetra hlaupið. Menn
geta valið sér vegalengd við hæfi.“
Annars er hlaupið góð æfing fyrir
til dæmis þá sem ætla að hlaupa
Laugavegshlaupið þann 13. júlí í
ár. „Flestir sem fara í Laugavegshlaupið hlaupa í Hvítasunnuhlaupinu til að undirbúa sig, en
Hvítasunnuhlaupið bíður upp á
hækkun og lækkun, malarstíga og

Anton Magnússon hlaupari og einn skipuleggjanda Hvítasunnuhlaupsins.

Myndir frá Hvítasunnuhlaupinu 2018. MYNDIR/RAGNHILDUR AÐALSTEINSDÓTTIR.

Myndir frá Hvítasunnuhlaupinu 2018.

grasstíga, mjóa stíga, breiða stíga
og allt þar á milli.“
„Hluti ágóða Hvítasunnuhlaupsins ár hvert rennur til styrktar
Skógræktarfélags Hafnarfjarðar,
en þau sem standa fyrir henni
hafa notað upphæðina í viðhald
og endurnýjun á göngustígum,
sem nýtist síðan öllum náttúruhlaupurum, enda er svæðið gríðarlega vinsælt svæði til æfinga,“ segir
Hreiðar Júlíusson, hlaupaþjálfari og
stjórnarmaður í Skokkhópi Hauka.
Anton segir að það sé stefnt að
því að gera hlaupið vistvænt, í ár
verður til dæmis ekki boðið upp á
einnota drykkjarmál á drykkjarstöðum. „Öllum sem taka þátt í
hlaupinu verður gefið margnota
glas sem er hægt að brjóta saman.
Menn verða að vera með drykkjar-

málin sín ef þeir ætla að fá vatn
á drykkjarstöðum. Þetta fyrirkomulag er aðeins byrjað erlendis,
en Hvítasunnuhlaupið er líklega
fyrsta hlaupið á Íslandi til að framkvæma þetta.“ Skipuleggjendur
Laugavegshlaupsins tilkynntu að
þeir myndu hafa sama fyrirkomulag.
Eftir hlaupið verður svo boðið
upp á veitingar, heita súpu og
Hleðslu, og verðlaun verða afhent.
„Hlaupið er haldið í samstarfi við
Sportís, í verðlaun eru alls konar
vörur frá þeim eins og hlaupaskór
til dæmis, ásamt fjölda vinninga
frá öðrum góðum styrktaraðilum“ segir Anton. Þá er bæði möguleiki á að vinna verðlaun fyrir
árangur í hlaupinu og að vinna
útdráttarvinninga fyrir þátttöku.

Liðakeppni í Hengill Ultra hlaupinu
Hengill Ultra Trail keppnin verður haldin áttunda árið í röð þann 6.-7. september næstkomandi.
Eins og í fyrra verða hlaupnir í 5, 10, 25, 50 og 100 km sem er lengsta utanvegahlaup á Íslandi.

Í

ár verður í fyrsta sinn boðið
upp á 100 km liðakeppni sem er
skipt upp þannig að fjórir keppendur hlaupa 25 km hringinn,
þannig gildir samanlagður tími
þeirra í liðakeppni en að sjálfsögðu
virkar tíminn þeirra líka sem einstaklings tími. „Þjóðsagan segir að
Jóra í Jórukleif, tröllskessa mikil
sem fór víða um Suðurland, hafi
eina nótt, úrill í skapi, étið toppinn
á Henglinum. Það á að skýra rofið
sem er í toppi fjallgarðsins.“
Byrjunarreitur allra vegalengda
og mótsstjórn verður við veitingastaðinn Skyrgerðina í hjarta
Hveragerðis. Styttri vegalengdirnar eru í kringum Hveragerði og
upp að Hamrinum sem er gríðarlega fallegur hraunhamar yfir
bænum. 25 km vegalengdin er upp
Reykjadalinn að Ölkelduhnjúk og
í kringum hann. Vegleg drykkjarstöð verður á Ölkelduhálsi. 50 km

Glaður hópur hlaupara.

hlauparar fara hins vegar áfram
inn að Hengli, yfir fjallgarðinn,
niður Sleggjubeinsskarð þar sem
er salerni og vel útbúin drykkjarstöð og þaðan til baka. Þeir sem
hlaupa 100 km fara þá leið tvisvar.

Enn er góður tími til að skrá sig í hlaupið.

Útsýnið frá Hengli er algjörlega
einstakt og er þessi hlaupaleið ein
sú fallegasta sem hægt er að finna
á Íslandi.
Gjafapoki með óvæntum
glaðningi frá samstarfsaðilum er

innifalinn í skráningu fyrir alla þá
sem munu skrá sig fyrir miðnætti
3. september. Eftir það verður ekki
hægt að skrá sig til leiks nema í 5
og 10 km hlaup. Allir sem hlaupa
50 km og 100 km fá sérstakan

„finisher“ fatnað merktan þessum
merkilega áfanga.
Hengill Ultra er síðasta stóra
hlaup sumarsins og má því segja að
þetta verði sannkölluð uppskeruhátíð íslenskra hlaupara.

ÞÚ FÆRÐ ALLT FYRIR HLAUPIÐ Í SPORTÍS!
- FAGLEG ÞJÓNUSTA
ÞJÓN
N USTA
NUSTA
HOKA - CLIFTON

HOKA - ARAHI

Frábærir stöðugir hlaupaskór
miðsólinn þróaður með
sk. meta- rocker tækni
sem eykur dempun og
skilar krafti til baka.

Frábærir stöðugir
hlaupaskór fyrir
styttri og lengri hlaup.
Miðsólinn þróaður með
sk. meta- rocker tækni sem
eykur dempun og hjálpar
fótunum í framskrefunum.
Drop: 5mm. þyngd 272 gr.

HOKA - Speedgoat
Magnaðir utanvega skór sem er mjög stöðugir þar sem
hann er byggður á ögn breiðari sóla og stuðlar á þann
hátt að meira öryggi við erﬁðar aðstæður.
Vibram sólinn er sérstaklega stamur með 5mm tökkum
sem veita mjög gott grip.

EVA miðsólinn gefur
fullkomna dempun
og stöðugleika.
Drop: 5mm - þyngd 216 gr.

Asics - Kayano 25

Asics - Nimbus 21

Innanfótar styrktur hlaupaskór
sem hentar fullkomlega í bæði
löng sem stutt hlaup.

Hlutlaus hlaupaskór sem
henta fullkomlega í bæði
stutt og löng hlaup.

Einnig henta þeir vel í göngu
eða í dags daglega notkun.

Einnig henta þeir vel í göngu
eða í dags daglega notkun.

Drop: 10mm - þyngd 335 gr.

Drop: 10mm - þyngd 285 gr.

ULTRASPIRE HLAUPAVESTI

MIIEGO SPORT
HEYRNARTÓL

Létt yﬁr bringusvæðið og
gerir allar hreyﬁngar
þægilegar.
Vasi fyrir brúsa að framan.
2 ltr. vatnsgeymir á bakinu og
hefur rennda vasa fyrir alla
nauðsynlegustu hlutina.

Þægileg og passa vel.
Detta ekki af við hreyﬁngu
og æﬁngar.
Vatns og svitaheldin.
Sveiganleg og hægt að brjóta
saman í vasa.

Flott úrval af hlaupa- og æﬁngafatnaði fyrir konur
frá Casall og Kari Traa.

MÖRKIN 6 - 108 RVK - S: 520-1000 - SPORTIS.IS
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Gæða hlaupafatnaður sem
hentar vel íslenskri veðráttu
Æskuvinirnir og hlauparnir Arnar
Gunnarsson og Benedikt Jónsson
stofnuðu netverslunina Fimbul.is síðastliðið haust. Þar er boðið upp á hágæða íþrótta- og útivistarvörur sem
gera Íslendingum kleift að stunda
hreyfingu allt árið um kring, óháð
veðri og vindum, jafnvel fimbulkulda.

V

ið opnuðum Fimbul.is í
nóvember 2018 og leggjum
mesta áherslu á hlaupafatnað enn sem komið er. Einnig
bjóðum við upp á einstakan
göngufatnað,“ segir Arnar. Allur
fatnaður Fimbul er frá GORE
WEAR sem er alþjóðlegt vörumerki og dótturfyrirtæki GORE
sem framleiðir meðal annars hið
einstaka GORE-TEX efni sem lengi
hefur verið vinsælt í útivistarvörur.
„Það sem gerir fatnað frá GORE
WEAR að mörgu leyti einstakan
er nýting GORE-TEX® og GORE
WINDSTOPPER® í íþróttafatnað,
sem er þá vatns- og vindheldur en
andar í leiðinni einstaklega vel.
Allur fatnaður frá GORE WEAR er
hannaður í samræmi við kröfur
afreksíþróttamanna og er hvert
einasta smáatriði úthugsað,“
útskýrir Arnar.
„Fimbul er einungis netverslun en þannig getum við boðið
Íslendingum upp á sama verð og

erlendis. Við erum tveir æskuvinir
sem eigum og rekum verslunina.
Hugmyndin kviknaði skömmu
eftir að við fengum hlaupadelluna
margfrægu en rákumst fljótt á
vegg þegar okkur langaði að fara
út að hlaupa síðla hausts í köldu og
blautu veðri og vorum ekki beint
með fötin í það. Við höfðum heyrt
um kosti og gæði GORE WEAR.
Eftir að hafa pantað og prófað vörurnar þá fannst okkur þess virði
að skoða möguleikann á að flytja
þær inn.
„Í kjölfarið settum við okkur í
samband við GORE og heimsóttum
höfuðstöðvar þeirra í Svíþjóð. Við
sáum fljótlega að þeirra hugsjón
og vörur áttu vel við Íslendinga;
hágæða vörur sem hægt er að nota
allt árið um kring í því margbreytilega veðurfari sem Íslendingar
þekkja. Þannig kviknaði hugmyndin að nafninu Fimbul, vörur
sem hægt er að nota í fimbulkulda.
Þrátt fyrir að leggja áherslu á vörur

Allur fatnaður frá
GORE WEAR er
hannaður í samræmi við
kröfur afreksíþróttamanna og er hvert einasta smáatriði úthugsað,“
Arnar Gunnarsson

fyrir kulda og rigningu, bjóðum
við einnig upp á flotta sumarlínu
frá GORE WEAR.
,,Fyrir vetrarhlaupin bjóðum
við einnig upp á neglda hlaupaskó
frá ICEBUG. Þannig að ef þú veist
af okkur þá er engin ástæða til
að hætta að hlaupa yfir vetrartímann!“ segir Arnar.
Á Fimbul.is er mikið úrval af
vönduðum fatnaði svo það er um
að gera að kíkja á heimasíðuna.
Vörurnar eru sendar um land allt
en auk þess er hægt að sækja vörurnar að Vatnagörðum 22 en þar er
opið alla virka daga frá 13-18.

Benedikt Jónsson og Arnar Gunnarsson eru öflugir hlauparar. FRETTABLADID/STEFÁN

Fimbul.is er á Facebook og Instagram þar sem hægt er að nálgast
upplýsingar um nýjar vörur og
ýmsar upplýsingar.

Tilbúin í virkilega krefjandi verkefni
Íslenska landsliðið í utanvegshlaupum keppir á Heimsmeistaramótinu í utanvegahlaupum sem
fram fer í Portúgal í júní. Melkorka Árný Kvaran landsliðskona segir hópinn reiðubúinn í keppnina.

U

tanvegahlaup er hlaup
utan hefðbundinna vega
úr malbiki; hlaup á mjúku
undirlendi úti í náttúrunni, jafnt
á jafnsléttu sem og fjallahlaup,“
útskýrir Melkorka Árný Kvaran,
landsliðskona í utanvegahlaupum.
Melkorka, ásamt átta öðrum
landsliðsmönnum- og konum, er á
leið á heimsmeistaramótið í utanvegahlaupi sem fram fer í Miranda
do Corvo í Portúgal 8. júní. Það er
stærsta heimsmeistaramótið sem
haldið hefur verið með um 450
hlaupurum frá 55 þjóðum.
„Í Portúgal bíður okkar 44
kílómetra fjallahlaup með 2.200
metra hækkun. Hlaupið er virkilega krefjandi og tæknilega erfitt.
Það má reikna með að hitastigið
verði að minnsta kosti 20°C en
við erum tilbúin í verkefnið og
margir mjög vanir því að hlaupa
í krefjandi aðstæðum,“ upplýsir Melkorka um keppnina sem
haldin er af Samtökum utanvegahlaupa (ITRA), Samtökum
ofurhlaupara (IAU) og Alþjóðlega
frjálsíþróttasambandinu (IAAF).
Íslenskir hlauparar eru valdir út
frá alþjóðlegu stigakerfi ITRA og
þeir hlauparar sem hafa flestu
stigin mynda landsliðið hverju
sinni.
„Ræst er í hlaupið að morgni
dags og er hlaupinu lokið sama
dag. Hröðustu tímar þriggja

Landsliðskonurnar Elísabet Margeirsdóttir, Melkorka Árný Kvaran og Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir æfa hér saman fyrir HM í Portúgal MYND/STEFÁN

karla og þriggja kvenna í hverju
landsliði er lagðir saman og ráða
úrslitum þegar kemur að því að
verða heimsmeistari landsliða,“
upplýsir Melkorka.

Hlaupandi í hjúkrun
Melkorka fór að daðra við utanvegahlaup árið 1999 þegar hún var
við nám í Íþróttaháskólanum á
Laugavatni en sem barn lagði hún
stund á fimleika og dans.
„Ég hafði aldrei löngun til að
hlaupa á uppvaxtarárunum

og enn er gert grín að því hvað
ég kveinaði mikið yfir því að
hlaupa erfiðan fjallahringinn á
Laugarvatni sem ég færi sennilega
létt með í dag,“ segir Melkorka
hlæjandi.
Í vetur hefur hún reimað á
sig hlaupaskóna klukkan sex á
virkum morgnum, hlaupið viðstöðulaust í 60 til 75 mínútur og
lagt allt að 16 kílómetra að baki
áður en hún hefur mætt í hjúkrunarnám sitt í háskólanum.
„Ég er í háskólaleikfimi fyrir

hugann. Frá unga aldri hefur
blundað í mér löngun til að verða
hjúkrunarfræðingur svo ég dreif
mig í námið á gamals aldri og
útskrifast að ári,“ segir Melkorka
sem er einnig menntaður íþróttakennari og matvælafræðingur.
„Það verður gott að búa að
hlaupunum á risastórum spítalanum þar sem vegalengdirnar eru
miklar,“ segir Melkorka reynslunni ríkari eftir starfsnámið á
Landspítala.
„Ég hleyp fimm sinnum í viku
en fer svo í jóga og styrktaræfingar
sem er nauðsyn með hlaupum.
Það eru bein tengsl á milli aukins
styrks í fótum og hraða og því gott
að vera með fótastyrk ef markmið er að bæta sig í hraða. Í jóga
er hugað að liðleika og teygjum
sem fyrirbyggja meiðsl auk þess
sem maður fær góðan miðjustyrk
í bak- og kviðvöðvum sem er
nauðsynlegt í ósléttum utanvegahlaups.“

Fjölskylduvænt sport
Árangur undanfarinna ára sýnir
að Ísland hefur á að skipa mjög öflugum hlaupurum sem geta veitt
þeim allra bestu í heimi verðuga
keppni. Keppnin í Portúgal er
einstaklings- og landsliðakeppni
og einkar ánægjulegt hversu eftirtektarverður árangur íslenskra
utanvegahlaupara er í vaxandi

íþrótt um allan heim.
„Utanvegahlaup fara oft betur
með líkamann og stoðkerfið og
sjálf finn ég mikinn mun á því
hversu harðara er fyrir skrokkinn
að hlaupa á malbiki,“ segir Melkorka sem tók þátt í götumaraþonum áður en hún sneri sér að
utanvegahlaupi fyrir fimm árum.
„Hlaupin gefa mér svo margt.
Þetta er fjölskylduvænt sport
og hentugt þegar tíminn er af
skornum skammti með þrjú
börn og mann í vaktavinnu. Þá
er ég haldin miklu útiblæti og
því snúast hlaupin líka um útiveru. Maður getur líka stundað
hlaup hvar sem er og veit ég fátt
betra en að reima á mig hlaupaskó í útlöndum og kortleggja
borgirnar á tveimur jafnfljótum.
Félagsskapurinn er dásamlegur
en mér finnst líka gott að upplifa
umhverfið ein með sjálfri mér. Það
er mín hugleiðsla.“
Frjálsíþróttasambandið valdi
eftirfarandi hlaupara til keppni á
mótinu:
Ingvar Hjartarson, Sigurjón
Erni Sturluson, Þorberg Inga Jónsson, Örvar Steingrímsson, Önnu
Berglindi Pálmadóttir, Elísabetu
Margeirsdóttur, Melkorku Árnýju
Kvaran, Rannveigu Oddsdóttur
og Þórdísi Jónu Hrafnkelsdóttur.
Liðsstjóri verður Friðleifur Friðleifsson.

Íþróttavöruverslun

Öll helstu merkin á einum stað

Opnunartími

Sundaborg 1 Sími 553 0700

Virka daga 11-18
Laugardaga 11-16

NÆG BÍLASTÆÐI VIÐ VERSLUN

Fylgdu okkur á
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Góður matur fyrir hlaupara
Hlauparar þurfa að vanda vel mataræðið, ekki einungis til að halda góðri heilsu heldur einnig til
að hámarka afköstin. Hér eru nokkur góð ráð varðandi mataræði hlaupara frá verywellfit.com.
Elín
Albertsdóttir
Þegar fólk
stundar hlaup
reglulega
þarf það að
hugsa vel um
mataræðið.
Velja hollan og
góðan kost sem
gefur orku.

elin@frettabladid.is

B

ent er á að hlauparar þurfi
heilmikið af kolvetnum og
orku fyrir átökin. Brauð og
pasta er því góður kostur. Þó skal
velja heilkorna brauð og pasta.
Það er minna unnið og inniheldur
mikið af trefjum. Það fást mun
fleiri næringarefni út úr heilkorna
vörum.

Egg
Egg eru góð fyrir hlaupara. Eitt egg
inniheldur um 10% af því prótíni
sem mælt er með daglega auk þess
sem það er ríkt af K-vítamíni sem
er gott fyrir beinin. Það er alveg
sama hvort eggin eru soðin, steikt
eða hrærð.

Baunir
Baunir af öllum tegundum. Þær
eru prótínríkar með góðum
trefjum, járni og lágar í fitu. Baunir
er hægt að nota í súpur, pottrétti
með hrísgrjónum eða í salat.

Lax
Lax hentar vel fyrir þá sem stunda
hlaup. Hann er prótínríkur og
inniheldur omega-3 fitur sem eru
góðar fyrir heilann, hjartað og
blóðrásina. Lax inniheldur sömuleiðis A-, B- og D-vítamín. Steikið
fiskinn, sjóðið eða grillið með
ferskum kryddjurtum.

Sætar kartöflur
Sætar kartöflur eru á lista yfir
það fæði sem hentugt þykir fyrir
hlaupara. Þær innihalda kolvetni,
A- og C-vítamín auk járns. Þær eru
góðar sem meðlæti með grilluðu
kjöti, bakaðar í ofni eða sem
sætkartöflu franskar.

Hollur matur er oft einnig í fallegum litum.

Tómatar

Grillaður lax og grænmeti er góð máltíð fyrir hlaupara.

Tómatar eru mjög góður kostur.
Þeir eru stútfullir af vítamínum,
sérstaklega B6 og K ásamt því
að vera kalkríkir. Góður kostur,
til dæmis í eggjaköku eða salat.
Kirsuberjatómatar eru gott nasl ef
hungrið kallar á eitthvað.

Hnetusmjör

Gulrætur

Ber og hnetur

Hnetusmjör er bæði prótín- og
trefjaríkt og þess vegna mjög gott
fyrir hlaupara. Það er auk þess
mettandi. Heilhveitibrauðsneið
með hnetusmjöri er eins og heil
máltíð í magann. Gott fyrir vöðvana og gefur góða orku. Hnetusmjör inniheldur góða fitu.

Gulrætur ætti að borða ef maður
hleypur mikið. Þær eru ríkar af
A-vítamíni og eru góður millibiti
fyrir þá sem vilja halda kílóunum
í skefjun. Borðið eina til tvær gulrætur fyrir mat en þær koma í veg
fyrir ofát.

Alls kyns ber og hnetur eru frábær
kostur í millimál. Sambland af
góðum vítamínum og prótíni.
Upplagt að setja í jógúrt eða á heilhveitivöfflur eða pönnukökur.

Léttjógúrt
Léttjógúrt er prótín- og kolvetnarík auk þess að innihalda kalk.
Borðið endilega með berjum sem
millimál eða í smoothies.

Bananar
Bananar eru góðir fyrir vöðvana
og koma í veg fyrir krampa. Þeir
innihalda kalíum sem hlauparar
eru gjarnir á að missa á hlaupum.
Þá eru þeir taldir mjög góðir fyrir
meltinguna og koma í veg fyrir gasmyndun. Hlauparar ættu að setja
banana út í jógúrt eða smoothie
eða borða sem millimál.

Appelsínu
Appelsínur eru einnig á lista yfir

gott fæði fyrir hlaupara. Þær eru
C-vítamínríkar og eru góðar fyrir
vöðvana auk þess að vera járnríkar. Bent er á að heilar appelsínur
séu betri kostur en appelsínusafi
þar sem þær eru trefjaríkari en
safinn. Svo má alltaf skera þær
niður í skál ásamt öðrum ávöxtum
og borða milli mála.

Kínóa
Þeir hlauparar sem vilja ekki pasta
ættu að nota kínóa í staðinn. Það
hefur hátt hlutfall prótíns og fáar
hitaeiningar. Það er mjög álíka að
sjóða kínóa og hrísgrjón. Mjög gott
með fiski eða kjúklingi. Einnig
hægt að setja kalt út í salat.

· FRÍÍ HEIM
MSENDING
· 100% SKILARÉTTUR
· 10% AUKA AFSLÁTTUR*
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SEX VEGALENGDIR
R VIÐ ALLRA HÆFI
ALLIR HLAUPA, ALLIR VINNA
OG ALLIR VELKOMNIR
HENGILL
ULTRA
ULTRA
LÉTTUR HÁLFUR TRAIL
TRAIL 25 KM LIÐAKEPPNI TRAIL TRAIL PLÚS
TRAIL
10 KM
4X25
50 KM
100 KM
5 KM
*2 Itra punktar

hengillultra

hengillultra

#hengillultra

*4Itra punktar

www hengillultra is
www.hengillultra.is
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Líkaminn gerður til að hlaupa

K

ostir þess að stunda hlaup
eru gríðarmargir. Hlaup geta
bætt heilsu fólks til muna,
bæði líkamlega og andlega. Hlaup
minnka streitu, bæta blóðþrýsting
og styrkja hjartað. Við hlaup
fara vellíðunarboðefni líkamans
af stað og það hefur sýnt sig að
regluleg hlaup geta dregið verulega
úr einkennum þunglyndis. Sumir
vísindamenn hafa gengið svo langt
að segja að hlaup séu svo góð fyrir
mannskepnuna að líkaminn sé
sérstaklega búinn til fyrir þau.

Líkaminn er byggður upp til að
þola mikil og löng hlaup. Lögun
mjaðma og fóta, lengd fótleggja,
höggþolið brjóskið milli hryggjarliðanna og möguleiki okkar til að
svitna gerir okkur kleift að hlaupa
fleiri kílómetra.
Það getur verið erfitt að venjast
hlaupum fyrir þá sem ekki hafa
hlaupið lengi. En þegar líkaminn
og hugurinn aðlagast hlaupunum
veita þau vellíðan og geta jafnvel virkað sem hugleiðsla fyrir
hlauparann.

Hlaup geta bætt líkamlega og andlega heilsu manna.

NORDICPHOTOS/GETTY

Arnar er einn af bestu langhlaupurum landsins og stefnir að því að
ná ólympíulágmarki í maraþoni
fyrir Ólympíuleikana í Tókýó 2020.

Arnar Pétursson
langhlaupari
Hvernig tónlist finnst þér best að
hlusta á þegar þú ert úti að hlaupa?
Ég er mikil alæta á tónlist en vinn
bara með sama lagalistann á öllum
mínum hlaupum. Þannig að ég
set bara lög á þennan lista sem ég
hlustað aftur og aftur á. Þetta eru
oftar en ekki lög í rólegri kantinum
eins og James Blunt og Enya, en inn
á milli eru hressari lög með Doctor
Victor og Kanye West til dæmis.
Eru einhver ákveðin lög sem
koma þér sérstaklega í gírinn?
Black Skinhead með Kanye
West og Runaway með Galantis
eru lög sem munu klárlega fá þig
til að hreyfast aðeins hraðar. Svo
er kenískt lag sem heitir Sura Yako
með Sauti Sol mjög gott.
Finnst þér tónlistin mikilvæg á
meðan þú æfir?
Tónlist eða góð hljóðbók getur
gert helling fyrir þig á æfingum og
rannsóknir hafa sýnt að tónlist geti
til að mynda hækkað sársaukaþröskuldinn okkar. Mér finnst best
að hlusta á tónlist í rólegu æfingunum og svo hlusta ég á líkamann í
erfiðu gæðaæfingunum.

Mikið úrval af
hlaupa- og
sportgleraugum

Gréta ætlar að hlaupa Laugavegshlaupið í annað skiptið í sumar.

Gréta Rut Bjarnadóttir
utanvegahlaupari
Hvernig tónlist finnst þér best að
hlusta á þegar þú ert úti að hlaupa?
Þegar ég er á gæðaæfingum
ásamt fleiri hlaupurum með
þjálfara þá finnst mér ekki gott að
hlusta á tónlist því ég er að einbeita
mér rosalega að hlaupastílnum
og önduninni. Þegar ég tek svo
mín einstaklingshlaup þá nota ég
Spotify en ég hef sett saman nokkra
góða lagalista þar. Ég hlusta á ótrúlega mismunandi tónlist, það getur
verið allt frá alvöru rokki og yfir
í nútíma popptónlist en þegar ég
þarf að gíra mig upp hlusta ég oftast
á góð teknó remix.
Eru einhver ákveðin lög sem
koma þér sérstaklega í gírinn?
Fuego með Alok og Bashkar, Slow
Acid með Calvin Harris og Hatrið
mun sigra með Hatara. Þessi lög
hafa verið að koma mér í gírinn að
undanförnu.
Finnst þér tónlistin mikilvæg á
meðan þú æfir?
Á lengri og rólegri hlaupum
finnst mér mjög gott að hlusta á
góða tónlist með góðum takti. Ég
tel að góður taktur geti gefið manni
eitthvað extra inn í hlaupið.

Hlauparar:
Arnar Pétursson
og Hulda Guðný
Kjartansdóttir.

LEGSTEINAR
Í MIKLU ÚRVALI

Helluhrauni 2, Hafnarﬁrði
544 5100 – granitsteinar.is
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Kakójóga að verða vinsælla
Hefur kakó merkilegri tilgang en að ylja manni á kaldasta tíma ársins? Samkvæmt Styrmi Joshua
gæti það vel verið, sjálfur hefur hann stundað kakódrykkju til að rækta andlega heilsu.
Sólrún
Freyja Sen
solrunfreyja@frettabladid.is

K

akó hefur verið þekkt í
aldaraðir fyrir að hafa
hjartaopnandi áhrif,“ segir
Styrmir en kakó er upprunalega
frá Suður-Ameríku og var lengi vel
hátíðardrykkur þar áður en Spánverjar uppgötvuðu heimsálfuna.
Þá var kakó notað í athöfnum
Mayanna og á mörgum stöðum í
Suður-Ameríku var því trúað að
drykkurinn væri bæði heilsustyrkjandi og ástarseyði. „Það er eitthvað
í kakóinu sem er ávanabindandi,
einhver tilfinning sem það vekur.“

Sæluhormón og
ástarhormón í súkkulaði
Styrmir segir að fjöldaframleitt
súkkulaði í dag hafi ekki jafn góð
áhrif og hreint, handunnið kakó,
þar sem mikið af næringarefnum
skolast í burtu við framleiðsluna.
Hreint kakó inniheldur PEA-hormóna sem virkja miðtaugakerfið.
Þetta eru efni sem heilinn framleiðir
þegar við erum ástfangin. Það er
líka anandamide í kakói, sem er
sæluhormón. Þar að auki inniheldur
kakóið magnesíum sem hjálpar til
við að slaka á þreyttum vöðvum og
róa hugann, seratónín sem minnkar
streitu og eykur vellíðan, þeóbrómín
sem styrkir ónæmiskerfið og eykur

blóðflæði til hjartans, og svo fullt af
andoxunarefnum.
Andreas Rusnes og Júlía Óttarsdóttir byrjuðu fyrst að halda
kakóathafnir hér á Íslandi fyrir
nokkrum árum og síðan þá hafa þær
orðið æ vinsælli. Í dag heldur Júlía
uppi síðunni Cacotribeiceland.is og
heldur kakóathafnir. Einnig heldur
til dæmis Andagift Súkkulaðisetur
slíkar athafnir og er með hreint kakó
til sölu.
„Kakóið sem er notað í athöfnunum er 100% hreint og handunnið
frá baun í bolla, sem gerir það að
verkum að eiginleikar þess og
næringarinnihald helst óskert við
framleiðslu,“ segir Styrmir.
Styrmir og vinur hans Þorsteinn
Faxi Halldórsson halda reglulega
kakó-jóganámskeið, Styrmir heldur
námskeiðið „The Cacao People“ eða
Kakófólkið, og Þorsteinn er með
hópinn „Chocolate Lightning“ sem
sagt Súkkulaðieldingin.

Opnar hjartað
„Við byrjum athafnir á því að biðja
fólk um að beina ást á sjálft sig, og
þaðan skjóta henni og dreifa henni
í kringum sig. Það er í raun ekki
hægt að elska nema þú sért með
sjálfsást til að byrja með. Síðan er
hver og einn með einhvers konar
ásetning, sem er í raun eins og bæn.
Þá biður hver og einn fyrir einhverju, til dæmis um að komast lengra
í lífinu með kakóinu, opna hjartað

Það hefur komið
fyrir, þegar fólk
drekkur kakó í fyrsta
skiptið, að það fer bara
að hágráta.
meira, finna meiri ró, eða fá svar við
einhverri stöðu í lífinu. Með því að
setja ásetja sér að finna lausnina eða
ná einhverju markmiði, þá fáum við
svör – ef við hlustum nógu vel.“

Orka verður til
Það er oft mikil orka sem verður
til á kakóathöfnum samkvæmt
reynslu Styrmis, sérstaklega þegar
margir koma saman og dansa og
syngja af miklum krafti. „Það verður
til svo mikil orka á svæðinu og
það hefur komið fyrir, þegar fólk
drekkur kakó í fyrsta skiptið, að
það fer bara að hágráta. Þá er það
kannski bara einhver tilfinning að
losna sem er ekki búið að hleypa út
í einhver ár.“
Styrmir segir að hann taki eftir
jákvæðum breytingum hjá sjálfum
sér frá því hann fór að stunda kakóathafnir fyrir nokkrum árum. „Ég
er farinn að geta elskað skilyrðislaust. Hjartað mitt er opnara, ég læt
hausinn og aðstæður sem ég bý til
í huganum ekki stöðva mig, og ég
tek fólki eins og það er og ég get sett
mig betur í spor annarra.“

Styrmir segir að hreint kakó opni hjartað fyrir ást, vellíðan og innri friðsæld.

Weber Pulse 2000
rafmagnsgrill

• Innbyggð iGrill tækni
• Weber iGrill app
• Stafrænn hitamælir
• Hrein orka

Fulllko
omið
ð á sva
alirn
narr

weber.is

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Þjónusta

Pípulagnir

550 5055

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum.
Alhliða bókhaldsþjónusta.
Sanngjörn verð og góð þjónusta.
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða
olafur@retta.is.

Málarar

Til sölu stór rafmagnsnuddpottur,
hægt að tengja við hitaveitu og
frystikista 110 cm löng. Uppl. s:
893-3475

Hreingerningar

TOYOTA Land Cruiser 150GX 33”
breyttur. Árgerð 2018, ekinn 46
Þ.KM, Dísel, Sjálfskiptur. Verð
8.390.000. Rnr.137402.

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

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og
einstaklinga, klippingar og umhirðu
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Bókhald

Húsnæði

Til sölu

Pípulagnaþjónustan oje 780-3939.
Allt almennt viðhald og breytingar.
Dren, frárennsli.

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

Keypt
Selt

Óskast keypt
STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

Búslóðaflutningar

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

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

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105

Húsaviðhald

Atvinna

Húsnæði í boði

Atvinna í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116
REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR
990 FM
165 og 285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661 7000

Nudd

Atvinnuhúsnæði
ATVINNUHÚSNÆÐI
TIL LEIGU 50 m2 Lofthæð 4 m. Hurð
3,7 m Lager eða geymsla. Leiga:
99 þús Facebook: steinhella 14. S:
661-6800

Óska eftir múrurum og
verkamönnum til starfa,
íslenskukunnátta skilyrði,
framtíðarstarf, góð laun í boði og
fríðindi. Uppl í síma 897-2681

Atvinna óskast

Upplýsingar í síma 782 8800

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Heilsa

NUDD NUDD NUDD

Silfri ehf óskar eftir vönum trailer
bílstjóra
Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

Geymsluhúsnæði

Múrari tekur að sér tröppuviðgerðir
sem og allt almennt viðhald
fasteigna s:6974650

- TRAILER BÍLSTJÓRA
ÓSKAST -

Suma hluti er betra að geyma.
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

GEYMSLURTILLEIGU.IS
SÍMI: 414-3000

Slökunarnudd í miðbæ Akureyrar.
Sími 694 7881, Janna.

Gerðu verðsamanburð !

Rafvirkjun

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Nudd
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

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

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

Suzuki fjórgengis
utanborðsmótorar. Nettir,
léttir, sparneytnir, hljóðlátir og
áreiðanlegir. Eigum til flestar stærðir
á lager.

TANTRA NUDD

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

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301
www.tantratemple.is

Skemmtanir

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is

Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?
Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

Best geymda leyndarmál Kópavogs
Bátar

GLÆSILEGUR
SPILASALUR
Komdu og freistaðu
gæfunnar!

TRAP
Spilar fyrir dansi

FÖSTUDAG & LAUGARDAG
FRÁ KL. 00.00 - 03.00

SÍMI 554 2166
@9EJ9:GJ?)) 200 KÓPAVOGUR

WWW.CATALINA.IS
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Aðalskipulag
Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
er hér auglýst tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:

Breyting á Aðalskipulagi
Tálknafjarðarhrepps 2006-2018 Dunhagi.
Breytingin felur í sér breytta landnotkun á þéttbýlisuppdrætti við skólasvæði Tálknafjarðar þar sem landnotkun
verður breytt frá svæði fyrir þjónustustofnun og opnu
svæði til sérstakra nota yﬁr í svæði fyrir verslun og þjónustu. Ástæða breytingarinnar er sú að gert er ráð fyrir
uppbyggingu fyrir ferðaþjónustu á reitnum og stækka
þarf reitinn til að rúma skilgreinda landnotkun.
Breytingartillagan verður til sýnis á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps að Strandgötu 38 frá og með föstudeginum
24. maí til 5. júlí 2019 og aðalskipulagsbreytingin einnig
hjá Skipulagsstofnun á Borgartúni 7b, 105 í Reykjavík. Tillagan er einnig til sýnis á heimasíðu Tálknafjarðarhrepps,
www.talknafjordur.is.

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með
geﬁnn kostur á að gera athugasemdir við breytingartillöguna til 5. júlí 2019.
Skila skal athugasemdum á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps, Strandgötu 38, 460 Tálknaﬁrði.
Virðingarfyllst
Skipulagsfulltrúi Tálknafjarðarhrepps

FAST

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

www.fastradningar.is

Atvinnuauglýsingar

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.
Stjórnendaleit
Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga
Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og áralöng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Almennar ráðningar á markaði

Vinnueftirlitið - Sviðsstjórar hjá
Vinnueftirlitinu
Vinnueftirlitið leitar af kraftmiklum leiðtogum í störf sviðsstjóra þriggja fagsviða
samkvæmt nýju skipuriti stofnunarinnar.
Sviðsstjóri veitir fagsviði forystu og er
hluti af framkvæmdastjórn Vinnueftirlitsins. Sviðsstjóri ber ábyrgð á framkvæmd
stefnu stofnunarinnar á fagsviði sínu.
Nánari upplýsingar um störfin veita Hanna
S. Gunnsteinsdóttir forstjóri Vinnueftirlits
ríkisins (hanna@ver.is) í síma 550 4600
og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma
511-1225
Umsóknarfrestur er til og með
3 júní 2019.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.intellecta.is

Borgarleikhúsið - Markaðsstjóri
Borgarleikhúsið leitar að skapandi og
hugmyndaríkum markaðsstjóra sem
hefur drifkraft og metnað til að ná árangri
í starfi. Um er að ræða fjölbreytt
og krefjandi starf í lifandi og skemmtilegu
umhverfi.
Umsóknarfrestur er til og með 26. maí nk.
Sækja skal um starfið á vef Capacent,
www.capacent.is

Efling - SVIÐSSTJÓRI
KJARAMÁLASVIÐS EFLINGAR
Efling - stéttarfélag óskar eftir að ráða
sviðsstjóra kjaramálasviðs.
Upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir,
geirlaug@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 15. júní nk.

Biskup Íslands - MANNAUÐSSTJÓRI
Biskup Íslands óskar eftir mannauðsstjóra. Starfið heyrir undir embætti
biskups Íslands. Hjá embættinu starfa
137 prestar um land allt og 36 starfsmenn á Biskupsstofu. Enn fremur veitir
mannauðsstjóri prófastsdæmum, sóknum
og stofnunum þjóðkirkjunnar ráðgjöf og
stuðning. Um fjölbreytt og krefjandi starf
er að ræða.
Upplýsingar veita: Geirlaug Jóhannsdóttir,
geirlaug@hagvangur.is og Inga Steinunn
Arnardóttir, inga@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 5. júní nk.

ARNARLAX LEITAR AÐ LIÐSAUKA Í
ÁHUGAVERÐ STÖRF HJÁ FYRIRTÆKINU
Hjá okkur starfar einvala hópur fólks af
báðum kynjum og ýmsum þjóðernum og
nú viljum við bæta enn frekar í liðsheildina
hjá okkur og leitum að öflugu og metnaðarfullu starfsfólki í neðangreindar stöður.
• Starfsfólk með skipstjórnar- eða vélstjórnarréttindi
• Starfsmaður í seiðaeldi í Tálknafirði
• Líffræðingur við fiskeldi félagsins í
Arnarfirði, Tálknafirði og Patreksfirði
Nánari upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 2. júní nk.

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta
áskorun fyrirtækja í dag. Þekking á markaðnum
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu
máli. Með leit í gagnagrunni eða auglýsingu í
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki
við að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Sveigjanleg nálgun
Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun
á ráðningarverkefnið. Fyrir utan að sjá um allt
ráðningarferlið komum við til móts við þarfir
fyrirtækja með því að sjá um hluta þess ef þörf
krefur, t.d. bakgrunnskannanir, hæfnismat eða
starfstengdar æfingar.

Matstæki
Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt
sköpum í ráðningum. Ráðum er í samstarfi við
bandaríska mannauðslausnafyrirtækið CEB sem
er í fararbroddi í persónuleikaprófum og öðrum
matstækjum sem eru sérstaklega hönnuð til að
greina sérstöðu og hæfileika einstaklinga áður
en ráðning fer fram.
Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn
með talsverðri nákvæmni. Persónuleikamatið
OPQ32 og DSI (Dependability & Safety Index)
skimunarprófið hafa t.d. verið stöðluð og
staðfærð að íslenskum markaði.

Ráðgjöf við starfslok
Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir
höfuðmáli þegar fyrirtækið á frumkvæðið að
starfslokum. Ráðum býður upp á viðtal við
ráðgjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um
atvinnumarkaðinn, ráðgjöf varðandi starfsferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði
varðandi starfsleit og atvinnuviðtöl.

Sjá nánar á job.is
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441 | Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Hlaðvarpið á frettabladid.is er nýjung þar sem
boðið verður upp á skemmtileg og fræðandi
hlaðvörp um hin ýmsu málefni.

Hlaðvarpið á frettabladid.is
hlustaðu þegar þér hentar

Krúnuvarpið

Lifum lengur

E missa af neinu, fylgdu Fréttablaðinu
Ekki
á Facebook og Instagram

Hismið
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16

T Í M A M ÓT ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

TÍMAMÓT

24. MAÍ 2019

FÖSTUDAGUR

Merkisatburðir
1882 Ekvador hlýtur sjálfstæði frá Spáni.
1935 Friðrik krónprins Dana gengur að eiga Ingiríði
Svíaprinsessu.
1944 Dómkirkjan í Berlín eyðileggst í sprengjuregni.
1956 Fyrsta Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva
er haldin í Lugano í Sviss. Lys Assia vinnur fyrir Sviss með
laginu Refrain.
1958 Mokkakaffi á
Skólavörðustíg er
opnað.
1973 Rúður eru
brotnar í breska sendiráðinu í Reykjavík
þegar hópur fólks
mótmælir landhelgisdeilunni.
1973 Danir lögleiða
fóstureyðingar.
1988 Umdeild sveitarstjórnarlög eru samþykkt í Bretlandi þar sem kynning á samkynhneigð í opinberum
skólum er bönnuð í grein númer 28.
1990 Tvö nýbyggð flóttamannaskýli í Kimstad í Svíþjóð
eru brennd.
1993 Erítrea hlýtur fullt sjálfstæði frá Eþíópíu.
2001 Temba Tsheri 16 ára verður yngstur til að ná tindi
Everestfjalls.
2001 Maríukirkja í Breiðholti í Reykjavík er formlega vígð.
2002 George W. Bush og Vladimír Pútín undirrita samning um takmörkun kjarnavopna í Moskvu.
2002 Marta Lovísa Noregsprinsessa gengur að eiga Ari
Behn í Niðaróssdómkirkju.
2003 Sertab Erener sigrar Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva fyrir Tyrkland með laginu „Everyway That
I Can“. Framlag Íslands er lagið Open Your Heart með
Birgittu Haukdal.
2004 Alþingi samþykkir umdeilt frumvarp um eignarhald
á fjölmiðlum.
2007 Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar tekur
við völdum á Íslandi.

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

Ragna Kristín Karlsdóttir
frá Garði,
lést á hjúkrunarheimilinu Hornbrekku
Ólafsfirði sunnudaginn 12. maí.
Útförin fer fram frá Ólafsfjarðarkirkju
laugardaginn 25. maí kl. 14.
Hulda Gerður Jónsdóttir
Magnús Símon Jónsson
Hólmfríður Sólveig Jónsdóttir
Helena Reykjalín Jónsdóttir
Rögnvaldur Karl Jónsson
Harpa Hlín Jónsdóttir

Aðalsteinn Friðþjófsson
Silvia Putta
Gísli Heiðar Jóhannsson
Vilhjálmur Sigurðsson
Björg Traustadóttir
Magnús Rúnar Ágústsson

Elskuleg frænka okkar,

Ingibjörg Steinunn
Kristjánsdóttir
frá Borgarnesi,
sem andaðist á hjúkrunarheimilinu
Skjóli 16. maí sl. verður jarðsungin frá
Áskirkju föstudaginn 24. maí kl. 11.00.
Sigurþór Jóhannesson
Árný Ásgeirsdóttir
Kristrún Jóhannesdóttir
Unnur, Erla, Eva, Albert
og fjölskyldur þeirra.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5055.

Hér situr skáldið og nýkjörinn bæjarlistamaður í rétta skugganum af hlyninum góða. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Rétta tegundin af skugga
Bæjarlistamaður Garðabæjar árið 2019 er Bjarni Múli Bjarnason rithöfundur. Hann
var í fráhvarfi frá heiminum þegar síminn hringdi og hann fékk fréttir um upphefðina.

R

ithöfundar eru fólk sem fær
borgað fyrir að detta út,
fyrir athyglisbrest, borgað
fyrir að gleyma sér, þannig er dagurinn hjá mér. Ég
týnist mikið, dett milli
vídda, til dæmis bara við að horfa á
kaffikorginn skolast til í hvítum vaskinum. Ég var í slíku fráhvarfi frá heiminum þegar síminn hringdi og mér var
sagt að ég væri listamaður bæjarins um
sinn. Það er tvist í afstæðri sögu sem ég
sá ekki fyrir,“ segir Bjarni M. Bjarnason
rithöfundur sem var valinn Bæjarlistamaður Garðabæjar í vikunni.
Bjarni kveðst hafa fengið í faðminn
blóm og bækur. „Menn lesa mig eins og
opna bók og vita hvað ég vil. Ég er búinn
að skoða eina bókina, Allt eitthvað sögulegt, það er ljósmyndabók eftir Báru
Kristinsdóttur. Myndirnar eru teknar á
verkstæði í Garðabæ og eru af öldnum
vinnufélögum, Elíasi Guðmundssyni
og samstarfsmanni hans. Þetta eru
myndir sem lýsa æviskeiði þeirra með
því að sýna hluti veðraða af tímanum.
Jón Kalman tók saman texta með töfraglefsum úr því sem þeir segja, það eru
fá orð sem þó draga upp mynd af ævi
– orð til dæmis um ástarsögu sem hófst
eftir Vestmannaeyjagosið, en hvarf svo,
undarlega, eins og reykur. Þetta er ljóðræn og falleg bók og eitt af því sem kom
mér skemmtilega á óvart þennan dag,
ég vissi ekki einu sinni að hún væri til.“
Auk þess kveðst Bjarni hafa verið
svo heppinn að fá að taka í höndina á
sagnfræðingi bæjarins, Steinari J. Lúðvíkssyni. „Steinar horfði, dáleiðandi og
stillilega, djúpt inn í fortíðina að baki
mér, sagði, eins og miðill, að við húsið
okkar hérna í bænum hefði verið sjoppa
og bensíndæla. Nokkuð sem skýrir
ryðguðu olíurörin sem skjótast hér og
hvar upp úr grasinu milli blóma. Í þessu
ljósi hef ég í dag ekki upplifað mig sem
listamann bæjarins, heldur sem bensínafgreiðslumann um miðja síðustu
öld, að veiða upp úr ferðalöngum sögur
af næstu bæjum. Það kæmi mér ekki á
óvart að ég ætti eftir að upplifa mig sem
slíkan næsta árið og fyrir það er ég afar

Bjarni bæjarlistamaður 2019 og Gunnar Valur Gíslason, forseti bæjarstjórnar og formaður menningar- og safnanefndar Garðabæjar. MYND/VALDIMAR KRISTÓFERSSON

þakklátur Menningar og safnanefndinni. Það er ótrúlegt hvernig hægt er að
koma manni í samband við upprunann
nú til dags.”
Eins og rithöfundum er tamt er Bjarni
að skrifa. „Ég er að vinna skáldsögu og
líka ritgerðir, nú síðast um Drauma-Jóa
sem fæddist 1861, ef ég man rétt, og bjó
á Sauðaneskoti á Langanesi fyrstu árin,
veiktist tvisvar af taugaveiki í æsku en
starfaði svo sem sauðahirðir og vinnumaður. Hann var berdreyminn og var
efni í fyrstu dulsálarrannsóknina á
Íslandi sem Ágúst H. Bjarnason gerði.
Sérstakt við hann var að það var hægt
að halda uppi samtali við hann meðan
hann svaf. Var hann þá mun málgefnari
en hinn hógværi maður sem hann var í
vöku. Ég hef alltaf haft áhuga á draumum
og fann ýmsa skemmtilega, sem komu
eftir pöntun frá sveitungum hans sem
báðu hann um að athuga eitt og annað,
utan þeirra sjónarsviðs. Drauma-Jói var
svolítið notaður eins og internetið nú
til dags, það var alltaf verið að „gúggla“
í kollinum á honum. Spyrja hann til
dæmis um ættingja sem voru horfnir
til Vesturheims og menn höfðu misst
sambandið við. Hann fór á sálnaflakk,

tékkaði á þeim og hafði nákvæmar
fréttir að færa af húsakosti og fjölskylduhögum þegar hann sneri aftur! Sérstakt
við draumana er að þeir eru alltaf fyrir
einhvern annan, aldrei hans draumur
– nokkuð sem kannski er hliðstæða við
starf skáldsagnahöfundarins. Eftir mikla
leit tókst mér þó að finna draum, sem
bara var hans og reyndist allt öðruvísi en
allir hinir, ég velti honum oft fyrir mér.“
Bjarni á tæplega fjögurra ára sögu
að baki sem íbúi í Garðabæ, býr þar
með konu sinni Katrínu Júlíusdóttur,
fyrrverandi ráðherra, og börnum og
kveðst kunna vel við sig. „Ég hafði þráð
garð með stóru tré í miðjunni sem hægt
væri að sitja undir í skugga og lesa. Við
fundum hús í svoleiðis garði, og þar er
stór hlynur. Ég er mjög hrifinn af sól svo
fremi sem ég get verið í skugganum. Það
segir kannski eitthvað um höfunda. Það
er líka mikilvægt að vera í réttri tegund
af skugga og þar stendur hlynurinn sig.
Hann breytir ljósinu í gyllta gullpeninga
sem rigna yfir mann og dagbókina, peninga sem eru eins og aðrir slíkir, ágætir
meðan þeir vara, en horfnir út í loftið
áður en maður veit af.”
gun@frettabladid.is
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ÞE T TA G E R Ð I S T: 24 . M A Í 1973

Framferði Breta var harðlega fordæmt
Fjölmennasti mótmælafundur á Íslandi,
til þess tíma var haldinn í Reykjavík
þennan mánaðardag árið 1973. Þar mótmæltu um eða yfir 30 þúsund manns
afskiptum breska sjóhersins af útfærslu
íslensku fiskveiðilögsögunnar í 50 mílur.
Mannfjöldinn rúmaðist hvergi nærri á
Lækjartorgi, fjölmargir stóðu á Stjórnarráðstúninu, í Bankastræti, Lækjargötu og
Bakarabrekkunni.
Það var Alþýðusamband Íslands sem
efndi til mótmælanna. Bretar höfðu
þá ráðist inn í íslenska landhelgi og
voru landsmenn langt frá því sáttir við
þá íhlutun. Ræðumenn voru frá öllum
stjórnmálaflokkum og ríkti mikill samhugur á fundinum sem stóð í um klukkustund.
Í fundarlok bar fundastjórinn, Snorri
Jónsson, fram tillögu þar sem framferði
Breta var harðlega fordæmt. Hún var
samþykkt einróma.

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Ludwig H. Gunnarsson
húsgagnasmíðameistari,
Birkihlíð 4B, Hafnarfirði,
lést í Noregi 14. maí. Útför hans fer fram
frá Hafnarfjarðarkirkju 29. maí kl.13.00.
Guðrún Jónsdóttir
Guðmundur Geir Ludwigsson
Þóra Kristín Ludwigsdóttir
Davíð Þór Marteinsson
Eva Sóley og Lilja Karen

Ástkær faðir okkar og bróðir,

Birgir Már Norðdahl
skipaverkfræðingur,
Helsingör, Danmörku,

Hluti mannfjöldans á Lækjartorgi. Mynd og heimild: Öldin okkar 1971-1975.

andaðist að heimili sínu 11. apríl sl.
Útför hans fór fram frá Helsingör
Kapel Kirkegård 2. maí.
Baldur Norðdahl
Magnús Norðdahl
Bjarni Norðdahl

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

Þuríður R. H. Sigfúsdóttir
Halldórs
sem lést miðvikudaginn 8. maí, á
Hjallatúni, Vík í Mýrdal, verður jarðsungin
frá Víkurkirkju laugardaginn 25. maí kl. 13.
Þeim sem vildu minnast hennar er bent á Hollvinasjóð
Hjallatúns, 0317-26-300530, kt. 430206-1410.
Jóhannes St. Brandsson
Sigfús Jóhannesson
Theresa A. O´Brien
Guðrún Jóhannesdóttir
Þ. Daði Halldórsson
Stefán H. Jóhannesson
Árný Lúthersdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Björn Þ. Guðmundsson
prófessor emeritus við Lagadeild HÍ,
verður jarðsunginn frá Neskirkju við
Hagatorg mánudaginn 27. maí kl. 13.00.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á
Amnesty International.
Þórunn Bragadóttir
Guðmundur Björnsson Hekla Valsdóttir
Bragi Björnsson
Ragna Björk Ragnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

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

Hrönn Pétursdóttir

Arnór Páll Kristjánsson

hárgreiðslukona,
Austurvegi 39a, Selfossi,
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands,
Fossheimum, föstudaginn 17. maí. Útförin
fer fram frá Selfosskirkju föstudaginn 31. maí klukkan 14.
Einar Jörgens Hansson
Pétur Aðalsteinn Einarsson
Ragnheiður Clausen
Hans Jörgen Einarsson
Guðbjörg Steinsdóttir
Ólafur Einarsson
Guðrún Jóhannsdóttir
Kristín Einarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Edda Norðdahl
Gísli Norðdahl
María Norðdahl

Okkar ástkæri

Jón Reynir Hilmarsson
(Jónsi)
lést á Landspítalanum 10. maí sl.
Útför Jónsa fer fram frá Lindakirkju
miðvikudaginn 29. maí kl. 15.00. Blóm og
kransar eru vinsamlega afþakkaðir en
þeim sem vildu minnast hans er bent á fjárvörslureikning
barnanna hans, 515-14-582, kt. 630810-0350.
Fyrir hönd barna hins látna,
Arna Margrét Erlingsdóttir
Hilmar Kristberg Jónsson
Sigurður Þór Kristjánsson
og aðrir aðstandendur.

bóndi á Eiði í Eyrarsveit,
sem lést á Landspítalanum
11. maí 2019 verður jarðsunginn frá
Grundarfjarðarkirkju laugardaginn
25. maí 2019 kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á
Minningarsjóð Dvalarheimilisins Fellaskjóls í Grundarfirði,
reikningsnúmer 0321-13-301300, kt. 460110-1300.
Auður Jónasdóttir
Elísa Anna Friðjónsdóttir
Hermann Jóhannesson
Óskar Arnórsson
Rannveig Þórisdóttir
Sveinn Arnórsson
Guðrún Lilja Arnórsdóttir
Bjarni Sigurbjörnsson
Kári Arnórsson
Ólöf Ragnhildur Ólafsdóttir
barnabörn og barnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Okkar ástkæri,

Sigurður Bjarni
Jóhannesson
menntaskólakennari,
lést á líknardeild Landspítalans þann
14. maí. Útför hefur farið fram. Innilegar
þakkir til allra sem önnuðust hann síðustu
vikurnar. Þeim sem vilja minnast hans er
bent á Krabbameinsfélagið.
Ásdís Guðmundsdóttir
Linda Sigurðardóttir
Ivan M.Knudsen
Freyja Sjöfn Hrafnsdóttir
Grímur Vilhjálmsson
Svana Dís Þórarinsdóttir
Tobias P. Gentin
Sigurður Ingvar Þórarinsson
Agnes Grímsdóttir

Hermína Sigurjónsdóttir
frá Siglufirði,
áður búsett á West Palm Beach,
Florida,
er látin.
Útför hennar fór fram í kyrrþey að hennar eigin ósk.
Við fjölskyldan þökkum auðsýnda samúð og vinarhug.
Einnig þökkum við starfsfólki þriðju hæðar norður á
Hjúkrunarheimilinu Eir fyrir einstaka umönnun og hlýju
í hennar garð. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
líknarstofnanir.
Ása Finnsdóttir
Jóhannes Long
Sigurjón Finnsson
Margrét Þóra Blöndal
Soffía Ákadóttir
Jón Þóroddur Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir sendum við
öllum þeim sem önnuðust hann í
veikindum hans. Einnig þeim sem
sýndu okkur samúð og vinarhug
við andlát og útför

Guðmundar Pálssonar
tæknifræðings, Hrísmóum 7.
Guð blessi ykkur öll.
Guðbjörg María Jóelsdóttir
Arnfríður María Guðmundsdóttir
Kristín Pálsdóttir
Magnús Ingvarsson
Gissur E. Pálsson
Hjálmar A. Jóelsson Erla Salómonsdóttir

Bróðir minn,

Friðrik Adolf Stefánsson
Vestursíðu 8B, Akureyri,
varð bráðkvaddur á heimili sínu 9. maí. Útförin hefur farið
fram í kyrrþey. Þökkum auðsýnda samúð.
Stefán Már Stefánsson og fjölskylda

Faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Kristinn Breiðfjörð
Guðlaugsson

Ástkær mamma okkar,

Guðrún Fjóla
Guðbjörnsdóttir
leikskólakennari,
lést í faðmi fjölskyldunnar á
líknardeildinni í Kópavogi. Útför
hennar fer fram frá Víðistaðakirkju
miðvikudaginn 29. maí kl. 13.00. Blóm og kransar
eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Ljósið.
Arnar Snær Hilmarsson
Inga Lilja Hilmarsdóttir

Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Hörður Sigurðsson
vélstjóri og svæðanuddari,
lést 19. maí sl. á hjúkrunarheimilinu
Mörkinni, Suðurlandsbraut 66, Reykjavík.
Útför hans mun fara fram frá
Fossvogskirkju 11. júní kl. 15.00.
Ásta Harðardóttir
Björn Helgason
Ingólfur Harðarson
Berglind Líney Hafsteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

(Diddi)
bifreiðarstjóri, Litlakrika 2a,
lést laugardaginn 18. maí. Útförin fer fram frá
Árbæjarkirkju mánudaginn 27. maí kl. 13.00.
Guðlaugur Kristinsson
Matthildur Ernudóttir
G. Agnar Ernuson
Súsanna Ernudóttir
Helena Ernudóttir
Þórir B. Kristinsson
Steinunn S. Helgudóttir
María Helgudóttir

Sveinbjörg Haraldsdóttir
Sigurjón Ólafsson
Vigdís Ólafsdóttir
Andrés Magnússon
Naser Khalil
Anders Godsk
Stefán Ingi Ingvason
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Norðlæg eða breytileg
átt 3-8 m/s og skýjað
með köflum, en sumsstaðar súld á austanverðu landinu og stöku
skúrir á Suðurlandi.
Þurrt og bjart norðantil, en skúrir syðra
og lítilsháttar væta
austanlands. Hiti frá 4
stigum við norðausturströndina, upp í 15 stig á
Suðvesturlandi.
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Gunnar Björnsson

Short átti leik gegn Biyiases í
Hastings árið 1980.

Hvítur á leik

1. Rd7! Hxd7 2. Dxe5+! Dxe5
3. Hxf8# 1-0. Fjórir skákmenn
eru eftir á Grand Prix-mótinu
í Moskvu þar sem teflt er eftir
útsláttarfyrirkomulagi. Það
eru Pólverjinn Radoslaw Wojtaszek, Bandaríkjamaðurinn
Hikaru Nakamura og Rússarnir Ian Nepomniachtchi and
Alexander Grischuk
www.skak.is: Íslandsmótið á
Akureyri hefst á morgun.
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

















Eftir Frode Øverli

Ég er fædd í Gjøvik, hægra
megin við Mjøsa, sjáðu til. Ég
vó 4.028 grömm og var eitt
þyngsta barnið á svæðinu þá
vikuna. Viku seinna fæddist
frænka mín og var 5.210
grömm!

Hún á vissulega
dónalega foreldra. Það
er í genunum. Og þegar
þau deyja úr ofáti fyrr
eða seinna verður
nokkuð vesen.

Gelgjan
Mamma myndi aldrei
senda mig í Kringluna með
kreditkortið sitt.




Pondus
Segðu mér Úff, hvar á ég að
eitthvað um byrja? Kannski á
þig, Trine! byrjuninni, já ég
geri það. Það er
góð hugmynd!

LÓÐRÉTT
1. hópast
2. blása
3. kk nafn
4. sutla
7. samþykkur
9. fótþurrkur
12. etja
14. svipuð
16. tveir eins.

LÁRÉTT: 1. skans, 5. aur, 6. ös, 8. flimta, 10. na, 11.
orm, 12. stam, 13. slit, 15. tígull, 17. karla.
LÓÐRÉTT: 1. safnast, 2. kula, 3. ari, 4. sötra, 7. sammála, 9. mottur, 12. siga, 14. lík, 16. ll.

Skák

LÁRÉTT
1. virki
5. leir
6. mannþyrping
8. hæða
10. átt
11. maðk
12. málhelti
13. eyðing
15. múrsteinn
17. kvk nafn.

En hvar
vorum við?
Jú....
Eddi?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Það er
þannig séð
frekar móðgandi.

Mér finnst eins og hún haldi að
ég hafi enga sjálfsstjórn.

BLÓMLEGRA
B
LÓML
ÓM
Ó
MLEG
GR
GRA
RA
R
A SU
S
SUMA
SUMAR
UMA

með Ísblómum
um
m

Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hættu að kasta boltanum í
bílinn. Hann gæti beyglast.

Farðu og kastaðu honum í
eitthvað harðara.
Ókei.

Hey!

Miklu meira en bara ódýrt
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MENNING
vandamál í heimi samtímans.

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Föstudagur
24. MAÍ 2019
Orðsins list
Hvað? Hæfni og pólitískar
ráðningar - fyrirlestur
Hvenær? 12.10-13.10
Hvar? Lögberg, HÍ, stofa 101
Carl Dahlström, prófessor við
Gautaborgarháskóla og Quality
of Government Institute, varpar
ljósi á útbreidda spillingu og óskilvirk stjórnvöld sem skapa alvarleg

Fim 30.05
Sun 02.06
Mið 05.06

Kl 19:00 Ö
Kl 19:00 U
Kl 19:00 Ö

Myndlist

Kl. 20:00 U

568 8000 • borgarleikhus.is

Kl 19:00 Ö
Kl 19:00 U
Kl 19:00 Ö

Fim 13.06
Fös 14.06
Sun 16.06

Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 Ö

Kl. 20:00 U

Lau 08.06

Kl. 20:00 Ö

Fim 06.07
Fös 07.07

Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 Ö

Sun 26.05

Fim 30.05

Lau 15.06

Kl. 20:00 L

Lau 25.05

Lau 01.06

Fim. 06.06

Kl. 20:00 ÖL

Stóra sviðið

Kl. 20:00 Ö

Þjóðleikhúsið

551 1200 • leikhusid.is

Ronja Ræningjadóttir
Sun 26.05
Sun 26.05

kl. 13:00 Ö
kl. 16:00 Ö

Sun 2.6
Sun 2.6

kl. 13:00 Au
kl. 16:00 Au

Lau 8.6
Lau 8.6

Stóra sviðið
kl. 13:00 Au
kl. 16:00 Au

Einræðisherrann
Fös 31.05

Stóra sviðið

kl. 19:30 Ö

Loddarinn
Fös 24.05

kl. 19:30 Ö

Mið 29.05

Stóra sviðið

kl. 19:30 Ö

Súper
Fös 24.05

Kassinn

kl. 19:30 Ö

Brúðkaup Fígarós
Lau 07.09
Sun 15.09

kl. 19:30 Ö
kl. 19:30

Fös 20.09
Lau 21.09

kl. 19:30
kl. 19:30

Hárið
Fös 14/6

kl. 19:30 U

Lau 15/6

kl. 20:00 Au

Örlagasaga sungin og lesin

Lau 28.09
Lau 05.10

Tónverk eftir Ásbjörgu Jónsdóttur, um Örlagasögu Helgu EA2,
verður flutt í Sjóminjasafninu vestur á Granda á morgun.

K

annski má deila um
hversu sannsög ulegt efnið er en það
er byggt á ljóði eftir
Ragnar S. Helgason
(1900-1979),“ segir
Ásbjörg Jónsdóttir tónskáld um
tónverk sitt, Helga EA2, sem Ragnheiður Árnadóttir, Heiða, f lytur
í Sjóminjasafninu í Reykjavík á
morgun klukkan 14. Ljóðið er um
skip sem var keypt til Íslands frá
Englandi í lok 19. aldar. Því fylgdi sú
harmsaga að ung kona, Helga, hefði
látist við sjósetningu þess og nafni
þess var breytt úr Onward í Helga.
Síðan var sú trú sterk að Helga væri
verndarengill skipsins því það
sneiddi hjá háska. Endalok þess
urðu þau að það lá mannlaust við
bryggju vestur á fjörðum 1944, sleit
sig laust og sigldi í brjáluðu veðri á
haf út, hvorki með segl né mótor, og
sást ekki meir.“
Ásbjörg segir ljóð Ragnars allt
f lutt í tónverkinu. „Stundum les
Heiða ljóðið og stundum syngur
hún það. Það er vel passað upp á
að sagan komist til skila og tónlistin truf li ekki of mikið. Það er
ekkert annað en rödd í þessu verki,
reyndar er rafrás með, en bara sem
undirleiksefni.“
Verkið var frumflutt á Myrkum
músíkdögum og aftur í Mengi. „En
okkur fannst við hæfi að f lytja
það á Sjóminjasafninu, þar er flott
rými og góð tenging við efnið,“ lýsir
Ásbjörg. „Framkvæmdin er líka svo
einföld því hún Heiða er bara ein á
sviðinu og kann þetta allt utan að.
Samt er þetta langt ljóð, flutningurinn tekur um 20 mínútur.“
Nýkomin er út bók eftir Ásbjörgu
með nýjum sönglögum fyrir börn,

Ásbjörg segir ekkert annað en rödd í þessu verki.

Síðan var sú trú
sterk að Helga væri
verndarengill skipsins því
það sneiddi hjá háska.

sú heitir Endalaus gleði: syngjum
saman. „Bókin ætti að koma að
notum í tónlistarskólum, leikskólum eða hvar sem sungið er með
börnum,“ segir hún. „Ég er sjálf að
stjórna barnakór og við vorum svo
mikið að syngja það sama og þegar
ég var lítil.“ gun@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Úr ljóðinu
Örlagasaga Helgu EA
Svipurinn sást oft á stjái,
við sigluhún efst hún stóð,
ung og æskufögur,
í augunum tvíræð glóð.
Er hafið í hamförum æddi,
hún benti örugg til lands.
Skipstjórinn bending þá skildi,
skipunin hún var til hans.
Þá vís voru mannskaðaveður,
hann vissi, þau boðuðu hel,
hélt því strax til hafnar
og heppnaðist alltaf vel.

Stóra sviðið
kl. 19:30
kl. 19:30
HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19

Stóra sviðið
19:30

Dansandi ljóð
Sun 25.05

Kl. 20:00 UL

Nýja sviðið
Kl. 20:00 Ö

Sýningin sem klikkar
Kl. 20:00 U

Lau 15.06

Litla sviðið

Bæng!
Kl. 20:00 U

Kl 19:00 Ö
Kl 19:00 Ö
Kl 19:00 Ö

Stóra sviðið
Fös 31.05

Hákon. Hún sækir í sagnaarf
Íslendinga í verkum sínum sem í
mörgum tilfellum eru lágmyndir.
Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og

Hvað? Radiohead rokkmessa
Hvenær? 22.00
Hvar? Hard Rock Cafe, Lækjargötu 2A
Flutt verða öll helstu lög Radiohead
frá glæstum ferli sveitarinnar sem
spannar yfir 30 ár. Flytjendur eru:
Eyþór Ingi Gunnlaugsson, Franz
Gunnarsson, Þorbjörn Sigurðsson,
Hálfdán Árnason, og Skúli Gíslason. Miðaverð er 2.500 krónur í forsölu og 3.000 við innganginn.

Stóra sviðið
Fim 06.06
Fös 07.06
Mán 10.06

Kæra Jelena
Fös 24.05
Fim 30.05

Hvenær? 20.00
Hvar? Listasafn Íslands við Fríkirkjuveg
Yfirlitssýning á verkum Huldu

Hvað? Hverra manna ertu? –
sýningaropnun

Elly
Fös 24.05

Tónlist

Jeffrey Alan verður með gjörning í Mengi, byggðan á stafrænum málverkum.

Matthildur
Kl 13:00 U
Kl 19:00 U
Kl 19:00 U

Hvað? Radical Digital Painting á
Raflosti
Hvenær? 21.00
Hvar? Mengi, Óðinsgötu 2
Jeffrey Alan Scudder verður með
gjörning byggðan á stafrænum
málverkum sem hann kallar „Radical Digital Painting“. Þar fremur
hann rauntíma stafræna myndlist á tölvuskjá og talar um hana á
meðan. Miðaverð kr. 2.000.

Hvað? Afmælishald Viðreisnar
Hvenær? 19.30
Hvar? Ármúla 42
Viðreisn fagnar þriggja ára afmæli
sínu með veglegri dagskrá í húsakynnum flokksins, sem eru öllum
opin.

Borgarleikhúsið

Lau 25.05
Sun 26.05
Mið 29.05

menningarmálaráðherra, opnar
sýninguna.

Hvað? Alþjóðleg ráðstefna
Hvenær? 13.15 - 15.15
Hvar? Veröld – hús Vigdísar
Tvær opnar málstofur, Gender
and Nationalism og Creativity,
Resistance, and Change in Times
of Crises: Who is the Subject
Speaking? Þær eru liður í ráðstefnu
norræna samstarfsnetsins NORA
í kynja- og jafnréttisfræðum við
HÍ sem ber yfirskriftina Border
Regimes, Territorial Discourses
and Feminist Politics.

hvar@frettabladid.is

FÖSTUDAGUR

Leikhúskjallarinn

BlacKkKlansman (ENGLISH NO SUB) .. 17:30
Að sjá hið ósýnilega (ICELANDIC) .. 18:00
The House That Jack Built (ICE SUB) 18:00

NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

If Beale Street Could Talk(NO SUB)

20:00
ICE SUB)
21:00
Lordss(ICELANDIC
of Chao
Chaos
os
( SUB) .................22:20
Eden
Ws/ENG

ÚTSKRIFTARGJAFIR MEÐ STÆL!
25%
AFSLÁTTUR

Kaldal - Svart og hvítt
TILBOÐSVERÐ: 12.999.Verð áður: 14.999.-

Eddu
Eddukvæði
ukvvæð
ði (2
(2 bindi)
bin
ndi))
TILBOÐSVERÐ: 10.999.Verð áður: 12.966.-

Arkitektúr á Íslandi
TILBOÐSVERÐ: 4.999.Verð áður: 5.699.-

STYLE
STYL minnisbók
minn sbók (A5/A6)
min
(A5/A6)
/A
A6
TILBOÐSVERÐ FRÁ: 1.897.Verð
áður frá: 2.529.V

20%
AFSLÁTTUR

FÁANLEGIR
Í SMÁRALIND
OG Á
WWW.PENNINN.IS

Flóra
Íslands
Fló
óra Ísl
lan
nds
s
TILBOÐSVERÐ: 13.999.Verð áður: 16.999.-

Sturlunga saga (3 bindi)
TILBOÐSVERÐ: 7.999.Verð áður: 8.999.-

Alheimurinn
A
lheimurinn
lheim
murin
nn - L
Leiðsögn
eiðsögn
í máli og myndum
TILBOÐSVERÐ: 7.599.Verð áður: 8.999.-

Leikjastólar
Le
eik
eikjastólar
ikja
jastóla
tólar
ar
TILBOÐSVERÐ FRÁ:
26.792.FRÁ
Á 26
.79
792.79
92
92.2
Verð áður frá: 33.490.-

ÖLL HNATTLÍKÖN

Skittle Bottle hitaog kælibrúsi (500 ml)
Verð: 4.999.-

Ferðahátalari
F
errða
ahá
átalarri bluetooth
blueto
ootth
11.999.Verð:
Ve
ð: 11
999

ALLAR
- XS CABIN
FERÐATÖSKUR

25%

30%
AFSLÁTTUR

ALLAR
- CLOUD
FERÐATÖSKUR

30%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

Vandaðir
ð pennar
ði
(blekpenni, kúlupenni & kúlutúss)
TILBOÐSVERÐ FRÁ: 3.599.Verð áður frá: 4.799.Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarﬁrði - Strandgötu 31

Ísaﬁrði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keﬂavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 27. maí, eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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FÖSTUDAGUR

DAGSKRÁ

Föstudagur
Í LJÓSI
SÖGUNNAR

Föstudaga kl. 9.05
Vera Illugadóttir fer með þig í ferðalag í tíma og rúmi í
þessum vinsæla útvarpsþætti þar sem málefni líðandi
stundar eru skoðuð í sögulegu ljósi.

fyrir forvitna

RÚV English
þjónusta RÚV á ensku

News and current affairs
from Iceland
Íslenskar fréttir og íslensk dagskrá á ensku.

ENGLISH

ruv.is/english

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

13.00 Kastljós
13.15 Menningin
13.25 Útsvar 2014-2015 Fljótsdalshérað - Árborg
14.30 92 á stöðinni
14.55 Tímamótauppgötvanir
- Dulmál heilans ráðið Heimildarmyndaflokkur sem fjallar
um helstu framfarir og nýjungar í
heimi vísindanna og skoðar hvaða
áhrif þær munu hafa á líf okkar
allra. Í þáttunum er lögð sérstök
áhersla á fólkið og tæknina að
baki stærstu tímamótauppgötvunum okkar tíma. e.
15.40 Pricebræður bjóða til veislu
16.20 Varnarliðið Heimildarþáttaröð í fjórum hlutum um sögu
Bandaríkjahers á Íslandi á árunum
1951-2006. Í þáttunum getur að
líta mikið af myndefni sem ekki
hefur sést áður og er meðal annars rætt við fyrrum hermenn og
íslenska starfsmenn varnarliðsins,
sem segja sögur af starfi sínu og
samskiptum við herinn. Leikstjórn: Konráð Gylfason og Guðbergur Davíðsson. Framleiðsla:
Ljósop og KAM film. e.
17.15 Fjörskyldan
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 KrakkaRÚV
18.06 Hvergidrengir
18.30 Tryllitæki - Vekjarinn
18.35 Krakkafréttir vikunnar
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Verksmiðjan Þáttaröð um
nýsköpun, skapandi hugsun og
iðngreinar. Í þáttunum fylgjumst
við með nýsköpunarkeppni ungs
fólks í áttunda til tíunda bekk þar
sem þátttakendur fá að þróa hugmyndir sínar í flottar frumgerðir.
Einnig sjáum við hvernig raftónlistarmaðurinn Daði Freyr býr til
nýtt hljóðfæri með aðstoð Fab
Lab á Íslandi og skoðum hvernig
iðngreinar hafa áhrif á nýsköpun.
Þættirnir eru í umsjón Daða Freys
Péturssonar og Berglindar Öldu
Ástþórsdóttur. Dagskrárgerð:
Eiríkur Ingi Böðvarsson.
20.15 Vikan með Gísla Marteini
Gísli Marteinn fær til sín góða
gesti á föstudagskvöldum í vetur.
Allir helstu atburðir vikunnar í
stjórnmálum, menningu og mannlífi eru krufnir í beinni útsendingu.
Persónur og leikendur koma
í spjall og brakandi fersk tónlistaratriði koma landsmönnum
í helgarstemninguna. Stjórn útsendingar: Helgi Jóhannesson.
21.00 Johnny English Gamanmynd með Rowan Atkinson í
hlutverki seinheppna leyniþjónustumannsins Johnny English.
Illmennið Pascal Sauvage ætlar
sér að stela krúnudjásnum Bretlands og hefur komið öllum helstu
njósnurum landsins fyrir kattarnef. Það fellur því í hlut Johnny
English að reyna að stöðva Pascal,
en allt sem hann tekur sér fyrir
hendur gengur heldur brösulega.
22.30 Barnaby ræður gátuna Flugklúbburinn
00.00 Hinir vammlausu
01.55 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Dr. Phil
08.45 The Tonight Show
09.30 The Late Late Show
10.15 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 The King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 Dr. Phil
13.45 Family Guy
14.10 The Voice US
14.55 90210
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 The King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Dr. Phil
18.15 The Tonight Show
19.00 Younger
19.30 The Voice US
21.00 The Bachelorette
22.30 Deja Vu
00.35 The Tonight Show
01.20NCIS
02.05 NCIS. Los Angeles
02.50 Billions
03.50 Trust
04.40 Síminn + Spotify

07.00 Blíða og Blær
07.25 Friends
07.45 Gilmore Girls
08.30 Brother vs. Brother
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Camping
10.05 Deception
10.50 The Good Doctor
11.35 Dýraspítalinn
12.10 Feðgar á ferð
12.35 Nágrannar
13.00 Dagvaktin
13.25 Dagvaktin
14.00 Dagvaktin
14.45 Harry Potter and the
Prisoner of Azkaban
17.05 Seinfeld
17.45 Bold and the Beautiful
18.05 Nágrannar
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa Stöðvar 2 flytur fréttir í
opinni dagskrá.
18.55 Ísland í dag
19.10 Sportpakkinn
19.20 Veður
19.25 Impractical Jokers
19.50 All Saints
21.40 Maze Runner. The Death
Cure
00.00 It
02.10 The Secret Life of Bees
04.00 Harry Potter and the Goblet
of Fire Frábær ævintýramynd um
Harry Potter sem er á fjórða ári
sínu í Hogwarts og þarf að taka
þátt í Þrígaldraleikunum ógurlegu,
þrátt fyrir að vera undir lögaldri.
Þetta fer allt að hljóma sífellt
meira ógnvekjandi þegar að öll
merki benda til þess að þessi
dularfulla þátttaka Harrys gæti
leitt hann til hins ógnvægilega
Voldemort, sem er talinn líklegur
til að snúa aftur voldugri en áður.

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

STÖÐ 2 SPORT 2

08.45 Pure Silk Championship
10.45 Charles Schwab Challenge
13.45 Golfing World
14.35 Pure Silk Championship
16.35 Inside the PGA Tour
17.00 Charles Schwab Challenge
20.00 Charles Schwab Challenge
Bein útsending frá Charles Schwab
Challenge á PGA-mótaröðinni.
23.00 Golfing World

10.30 Where To Invade Next
12.30 Tumbledown
14.15 Dressmaker
16.15 Where To Invade Next
18.15 Tumbledown
20.00 Dressmaker
22.00 Masterminds
23.35 Manchester By the Sea
01.50 Patti Cake$
03.40 Masterminds

10.00 Premier League World
10.30 Watford - West Ham
12.10 Crystal Palace - Bournemouth
13.55 Goals of the Season
14.50 Þór/KA - Breiðablik
16.30 FH - Valur
18.10 Njarðvík - Keflavík
19.50 Úrvalsdeildin í pílukasti
22.50 Season Highlights

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Í ljósi sögunnar
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Brot af eilífðinni
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi Afmæli
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Grár köttur
17.00 Fréttir
17.03 Lestarklefinn
18.00 Spegillinn
18.30 Brot úr morgunvaktinni
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Flugur Vinsæl lög frá 1969
19.50 Lofthelgin
20.35 Mannlegi þátturinn
21.40 Kvöldsagan. Húsið
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestarklefinn
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 3
19.10 The Last Man on Earth
19.35 The Simpsons
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Stelpurnar
21.15 First Dates
22.00 The Simpsons
22.25 Bob’s Burgers
22.50 Silicon Valley
23.20 All American
00.05 The Last Man on Earth
00.30 Seinfeld
00.55 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
07.50 Ajax - Tottenham
09.35 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
10.00 Njarðvík - Keflavík
11.40 Breiðablik - ÍA
13.20 Stjarnan - KA
15.00 Pepsi Max Mörk karla
16.30 Pepsi Max Mörk kvenna
17.35 Premier League World
8.05 Brighton - Manchester City
19.55 Season Highlights
20.50 Haukar - Selfoss. Leikur 3
22.20 UFC Now
23.10 UFC Fight Night. Jacare vs
Hermansson

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100
FM 97,7 X-ið

FM 102,9 Lindin

TÓNLISTAR- OG BÆJARHÁTÍÐIN

8. - 14. JÚLÍ
HJARTA
HAFNARFJARÐAR

BJÖRGVIN
FRIKKI DÓR HALLDÓRSSON JÓNAS SIG
+ HLJÓMSVEIT + HLJÓMSVEIT OG MILDA HJARTAÐ Á MÓTI SÓL VÖK
13. JÚLÍ
14. JÚLÍ
11. JÚLÍ
10. JÚLÍ
12. JÚLÍ

DI M M A
9. JÚLÍ

ÚTISVÆÐI
1 0. JÚL Í
9 . JÚ LÍ
8. JÚLÍ
FRIÐRIK DÓR
OPNUNARHÁTÍÐ DIMMA Á RISASK JÁ Á RISASKJÁ
DJ
D TIL MIÐNÆTTIS
FFRÍTT INN
DJ T I L MI Ð NÆ T T I S

11. JÚLÍ
BO HALL Á RISASKJÁ
PAPABALL
Á ÚTISVÆÐI TIL KL 1

12. JÚLÍ
JÓNAS SIG Á RISASKJÁ
PAPABALL
Á ÚTISVÆÐI TIL KL 1

MIÐASALA HAFIN Á MIDI.IS
TA
HJARNARHAF ÐAR
FJAR

B

RT
O
K
R
JÓ

SALA Á BJÓRKORTUM ER EINNIG HAFIN Á MIDI.IS. TAKMARKAÐ MAGN Í BOÐI

LÉ TT ÖL

13. JÚLÍ
Á MÓTI SÓL Á RISASKJÁ
ÁMS BALL
Á ÚTISVÆÐI TIL KL 1
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The Hustle frumsýnd
Myndin The Hustle
var frumsýnd á dögunum. Hún er endurgerð af myndinni
Dirty Rotten Scoundrels, þar sem Michael
Caine og Steve Martin fóru með aðalhlutverkin. Í þetta skiptið
eru það þær Anne
Hathaway og Rebel
Wilson sem eru í
aðalhlutverkum.

Jonathn Bennett mætti galvaskur á frumsýniguna,
en hann er einna þekktastur fyrir leik sinn í myndinni Mean girls.

Aðalleikonurnar tvær, hin ástralska Rebel Wilson og óskarsverðlaunahafinn Anne Hathaway. MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY

Klappir gr
grænar lausnir hf.:
Boðun hluthafafundar 14. júní 2019
Stjórn Klappa grænna lausna hf. boðar til hluthafafundur í félaginu á starfsstöð félagsins að
Austurstræti 17, í fundarsal á 4. hæð, föstudaginn 14. júní 2019, og hefst hann kl. 16:00.
Á dagskrá fundarins verða eftirtalin mál:
1. Tillaga stjórnar um breytingu á grein 2.01.5 samþykkta félagsins
2. Önnur mál sem eru löglega borin fram.
Stjórn leggur til að grein 2.01.5 samþykkta félagsins verði svohljóðandi:
“Hluthafafundur félagsins, haldinn þann 14. júní 2019, samþykkir að veita stjórn félagsins heimild til
að hækka hlutafé félagsins í B-ﬂokki hlutabréfa, í áföngum eða í einu lagi, um allt að kr. 50.000.000
(krónur ﬁmmtíu milljónir) að nafnverði. Stjórn félagsins skal annast nánari útfærslu á hækkuninni,
þ.m.t. kaupgengi hlutanna og söluskilmála. Stjórn félagsins er heimilt að ákveða að áskrifendur
greiði fyrir hina nýju hluti að hluta eða öllu leyti með öðru en reiðufé. Hinir nýju hlutir skulu veita
öll sömu réttindi og háðir sömu skilyrðum og kvöðum og aðrir hlutir í almennum ﬂokki hlutabréfa í
B-ﬂokki samkvæmt samþykktum félagsins. Hlutirnir veita rétt í félaginu þegar þeir hafa verið greiddir.
Hluthafar falla frá forgangsrétti sínum til nýrra hluta, sbr. 34. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Heimild
þessi gildir í 18 mánuði frá samþykkt hennar að svo miklu leyti sem hún hefur ekki verið nýtt fyrir það
tímamark.”
Markmið breytingarinnar er að opna á möguleika félagsins til útgáfu nýrra hluta gegn greiðslu í öðru
en reiðufé, t.d. vegna fyrirtækjakaupa eða samruna.
Dagskrá og endanlegar tillögur munu verða hluthöfum
m til sýnis á skrifstofu félagsins, Austurstræti
Au
Au
17,
5. hæð, tveimur vikum fyrir hluthafafund.
Öll gögn verða lögð fram fyrir hluthafa á síðunni www.klappir.is/fjarfestar.
w.klappir.is/fjarffestar.
taar.
Aðgöngumiðar og atkvæðaseðlar verða afhentir á fundarstað
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Kanadíska söngkonan Avril Lavigne
lét sig ekki vanta á frumsýninguna.

Söngkonan nýgifta Meghan
Trainor mætti í þessum flotta
samfestingi á The Hustle.

20-30% af allri sumarvöru
Fimmtudagsunnudags

Frí heimsending
á höfuðborgarsvæðinu
ef verslað er fyrir
59.000 kr. eða
meira og greitt
samdægurs

NEXØ Sumarborð með steyptri borðplötu og svörtum álfótum.
200x90 cm. 79.900 kr. Nú 63.920 kr. POGLI Sumarstóll.
Ýmsir litir. 11.900 kr. Nú 9.520 kr.

51.920

Nú
SPARAÐU 12.980

30%

SANREMO garðstóll.
ð ll Hvítur, grænn eða svartur. 12.900 kr.
Nú 8.520 kr.

LANGKAWI sólbekkur. L189,5 cm. 64.900 kr. Nú 51.920 kr.

BELLEVUE 3ja sæta svartur sófi. L164 cm. 79.900 kr.
Nú 63.920 kr.

39.920

Nú
SPARAÐU 9.980

©ILVA áskilur sér rétt að leiðrétta augljósar villur.

SUMARLEIKUR

VILTU VINNA
SETT Í GARÐINN?

HEIMDAL sófaborð.
Ø40 cm. 14.900 kr. Nú 11.920 kr. Ø50 cm. 21.900 kr.
Nú 17.520 kr. Ø60 cm. 29.900 kr. Nú 23.920 kr.

CLICK ruggustóll. Svartur.
49.900 kr. Nú 39.920 kr.

119.920

Nú
SPARAÐU 29.980

- SKRÁNING Í VERSLUN -

ZERNI garðsett. Borð og 2 stólar. Grátóna. 34.900 kr. Nú 27.920 kr.

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is
Laugardaga og sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30

HENDERSON hornsófi. Polýrattan. Sessur og púðar úr gráu
pólýester. 223x223 cm. 149.900 kr. Nú 119.920 kr.

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND
INSTAGRAM.COM/ILVAISLAND
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FÖSTUDAGUR

L Í F I Ð ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

KETÓ
LÍFRÆN

BLÓMKÁLS GRJÓN
TILVALIÐ KETÓ MEÐLÆTI Í STAÐ
KARTAFLNA EÐA HRÍSGRJÓNA.

Þetta er önnur einkasýning Ladda eftir fyrstu sýninguna fyrir tæpum tveimur árum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Ætlaði alltaf að verða
myndlistarmaður
Laddi hefur lengi haft áhuga á myndlist og hefur málað olíuverk í
áratug. Hann hefur teiknað mikið alla sína ævi. Í kvöld opnar hann
myndlistarsýningu í Smiðjunni Listhúsi í Ármúla í Reykjavík.

Þ

órhallur Sigurðsson,
eða Laddi eins f lestir
þekkja hann, hefur
löng um ver ið einn
ástsælasti skemmtik raf t u r og gamanleikari þjóðarinnar. En honum er
margt fleira til lista lagt en leik- og
tónlistin, því undanfarin ár hefur
hann tileinkað meiri og meiri tíma
myndlistinni. Fyrir tæpum tveimur
árum hélt hann sína fyrstu myndlistarsýningu einsamall, og nú er
hann snúinn aftur á sama stað með
nýja sýningu.
„Já, ég hélt mína fyrstu sýningu
fyrir einu og hálfu ári í Smiðjunni
Listhúsi. Þá var ég með 25 verk og
það gekk mjög vel, þau seldust öll
upp svo ég var sáttur,“ segir Laddi.

309kr.

Teiknar mest fígúrur
Á sýningunni sem verður opnuð
í kvöld verða til sýnis rúmlega 20
myndir og því fágætt tækifæri til að
tryggja sér mynd eftir sjálfan Ladda.
„Maður vonar hið besta. Ef það
selst allt upp aftur, þá getur fólk sett
sig í samband og ég get gert mynd í
svipuðum dúr. Það er ekki málið.“
Hann segir teikna mest fígúrur.
„Þetta eru nokkurs konar portrettmyndir, nema þetta eru kannski
ekki alveg eðlileg andlit, heldur
meira hálfgerðar fígúrur. Kannski
má segja að þetta séu karakterar
sem ég næ ekki að skapa á sviði og
verða því í staðinn til í myndunum
mínum.“

BLÓMKÁLS GRJÓN
LÍFRÆN
350g

MJÖG GOTT - MJÖG GOTT - MJÖG GOTT VERÐ

ÞÚ FINNUR SUPER1 Á ÞREMUR STÖÐUM

HALLVEIGARSTÍG 1

FAXAFENI 14

SMIÐJUVEGI 2

OPIÐ 10:00 - 22:00 ALLA DAGA

Hefur mikið teiknað allt sitt líf
Hann byrjar fyrst á að teikna myndirnar og málar svo yfir teikningarnar með olíumálningu.
„Ætli ég hafi ekki byrjað að mála
fyrst af alvöru fyrir áratug. Ég hef
samt alltaf mikið teiknað í gegnum
árin og haft mikinn áhuga á því. Ég
ætlaði alltaf að verða myndlistarmaður en það varð aldrei því það
var svo margt annað í gangi, ég varð
náttúrulega skemmtikraftur og það
var nóg að gera í því. Þannig að það

Það er alltaf nóg að gera við það að
skemmta og í raun er það bara að
aukast líka. Ég bjóst einhvern veginn við því að það myndi draga úr
því með árunum, sem var að hluta
til ástæðan fyrir því að ég tók upp á
því að mála. En það hefur ekki verið
raunin, það er alltaf nóg að gera í
því að skemmta úti um allan bæ og
koma fram.“
Spurður hvort hann sé meira
stressaður yfir viðtökunum þegar
kemur að myndlistinni en leiklistinni segir Laddi svo ekki vera.
„Nei, þetta er bara voða svipað.
Þetta er voðalega svipað og að vera
að frumsýna verk. Þetta er sama
stressið. Maður veltir því fyrir sér
hvort einhver hafi gaman af því, eða
myndin höfði til fólks. En maður
verður bara að leiða það hjá sér og
njóta þess sem maður er að gera á
eigin forsendum.“

Laddi segir það hafa aukist með
árunum hve miklum tíma hann
eyði í myndlistina. FRÉTTABLAÐIÐ/
SIGTRYGGUR ARI

MAÐUR VONAR HIÐ
BESTA. EF ÞAÐ SELST
ALLT UPP AFTUR, ÞÁ GETUR
FÓLK SETT SIG Í SAMBAND OG
ÉG GET GERT MYND Í SVIPUÐUM
DÚR. ÞAÐ ER EKKI MÁLIÐ.

var í raun ekki pláss fyrir þetta fyrr
en núna,“ segir Laddi. Hann segir
þann tíma sem hann eyðir í myndlistina aukast með árunum.
„Ég ætla mér að sinna myndlistinni áfram og stefni á að auka enn
frekar á það. En ég ætla samt ekkert að minnka við mig neitt í hinu.

Vonar að sem flestir
mæti á opnunina
Laddi segist taka myndlistina meira
í törnum en yfir langt tímabil.
„Verkin sem eru á sýningunni í
kvöld hafa f lest verið máluð síðasta hálfa árið. Ég er búinn að mála
mikið í vetur, mest eftir áramótin.“
Spurður hvað sé á döfinni segir
hann það ekki fullplanað en það
sé alltaf nóg að gera hjá honum,
skemmtanir í hverri viku.
„Síðast var ég með sýninguna
Laddi sjötugur og það gekk mjög vel.
Það er nú ekki eitthvað sem maður
getur gert á hverju ári, það væri of
mikið. Ætli það verði ekki næst
þegar maður verður 75 ára.“
Laddi segir myndlistina eiga allan
sinn huga þessa dagana.
„Ég vona að fólk komi, vilji skoða
verkin mín og hafi gaman af. Svo
verður sýningin opin til 3. júní en
það er óskandi að sem flestir mæti
á opnunina,“ segir Laddi að lokum.
Sýning Ladda er í Smiðjunni Listhúsi í Ármúla 36 og verður opnuð
klukkan 20.00 í kvöld.
steingerdur@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðarsdóttir johannahelga@frettabladid.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Svava O’Brien svava@frettabladid.is, Örn
Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage
johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Benedikt Bóas Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

1.299 kr.
Zinger kjúklingabringa, svart Doritos,
ítölsk sósa, kál og léttmajónes.

1.999 kr.
Doritos Zinger borgari, 3 Hot Wings,
franskar, gos og Stjörnurúlla.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000
Ritstjórn 550 5070 ritstjorn@frettabladid.is

Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Prentun Torg. ehf

BAKÞANK AR
Þórarins
Þórarinssonar

AÐ SOFA BETUR OG LÍÐA BETUR ER OKKUR ÖLLUM DÝRMÆTT

Fölsk lög

H

vers vegna eru lög og regla,
til að fela hitt og þetta?“
Þessi spurning Bubba er
brýn þessa dagana þegar smáborgaralegur vandlætingarkórinn
reynir að gera heiðarlegt fólk
tortryggilegt og ómarktækt með
lagakrókum og regluflækjum.
Stundum brýtur nauðsyn lög
enda virðast þessi mannanna
furðuverk oft hönnuð sem skálkaskjól. Hann er því eðlilega langur
listinn yfir fólk sem hefur í gegnum
tíðina breytt heiminum og bætt
hann með lögbrotum í nafni sannleikans, réttlætis og mannréttinda.
Tilhneigingin til þess að fordæma og refsa slíku andófsfólki
í byrjun er rík en sagan dæmir
okkur öll og styðst hvorki við lög
né reglur og slettur eftir skítkast
skolast fljótt af. Þau þurfa því ekki
að grenja út uppreist æru og standa
að lokum uppi sem sigurvegarar.
Heimurinn væri tæplega skárri
ef „krimmar“ á borð við Mandela,
Gandhi, Martin Luther King, Rósu
Parks, Julian Assange og Chelsea
Manning og fleiri hefðu ekki tekið
af skarið á ögurstundu.
Bitlaus siðanefndarúrskurður
þaggar heldur ekki niður í Þórhildi Sunnu sem tvíeflist bara við
kerfislægt mótlætið. Afleiðingar
ljótra orða sem féllu á Klaustri gufa
ekki upp þótt Bára verði að eyða
ólöglegum subbuskapnum. Það
er að vísu ekki hægt þar sem allt
mun þetta varðveitast í munnlegri
geymd um ókomna tíð.
Skepnuskapur Ísraela í Palestínu
verður líka áfram jafn viðbjóðslegur og raunverulegur þótt Hatari
verði dæmdur úr leik og Ísland í
keppnisbann á þessum ólympíuleikum meðalmennskunnar
fyrir þær skelfilegu sakir að lyfta
bannfærðum veifum í meintu lýðræðisríki og skyggja aðeins á falska
gleðina í Tel Avív.
Kærleikurinn mun sigra!

HEILSUDAGAR Í BETRA BAKI
ÖLL HEILSURÚM OG KODDAR MEÐ 20% AFSLÆTTI
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dýnuna sem skilar þér fullkomnum nætursvefni.

VERÐDÆMI

Q

Náðir þú 8 klukkustunda svefni í nótt?
Komdu í Betra Bak, leyfðu okkur að hjálpa
BĦDïĦť ŅB 
að vakna tilbúin/n í daginn.

Q

Vissir þú að svefn getur haft áhrif á þol
B Ř Oŭ Ň ïBŘ
ť  BĦ  BŘ
hafa hana mjúka eða stífa.

CHIRO UNIVERSE
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CHIRO UNIVERSE

Útskriftartilboð

90 x 200 cm með Comfort botni og fótum.
Fullt verð: 94.040 kr.

TEMPUR ORIGINAL EÐA CLOUD

ÍSLENSK HÖNNUN
SMÁRATORGI | KRINGLAN | GLERÁRTORGI | LINDESIGN.IS

Tilboð 75.232 kr.

90 x 200 cm með Comfort botni og fótum.

180 x 200 cm með Comfort botni og fótum.

Fullt verð: 233.250 kr.

Fullt verð: 171.200 kr.

Tilboð 186.600 kr.

Tilboð 136.960 kr.

FA XA F EN I 5
Reykjavík
588 8477

DA LS B R AU T 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

A F GR E IÐ S LU T ÍM I
Mán.–fös. 10–18 | Lau. 11–16
www.betrabak.is



20%
A F S L ÁT T U R

HEILSUDAGAR!

