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BJÓRHÁTÍÐ Á SELFOSSIOktóberfest verður í Hvítahúsinu á Selfossi annað 
kvöld og mun Stuðlabandið halda uppi fjörinu. 

Sérstakur gestur verður Friðrik Dór sem 
á vinsælasta lag landsins um þessar mundir, 

Glaðasti hundur í heimi. Bjór og pylsur verða 
á tilboði á þessari bjórhátíð.

VINSÆLL RÉTTURBragðmikill og sterkur kjúklingaréttur með úrvali af grænmeti að hætti Vegamóta.MYND/VILHELM

M atreiðslumaðurinn Úlfar Finn-björnsson sér um sjónvarps-þáttinn Eldað með Holta á ÍNN. 
Þar eldar hann ljúffenga rétti úr Holta-kjúklingi fyrir áhorfendur. Hér færir Úlfar 
okkur uppskrift að Hot spot-kjúklingi sem 
hann eldaði með kokkunum á Vegamótum 

en þar má finna marga góða kjúklinga-rétti. Hægt er að fylgjast með Úlfari elda 
þessa girnilegu máltíð í kvöld  klukkan 21.30 á sjónvarpsstöðinni ÍNN.  Þættirnir 
verða svo endursýndir yfir helgina. Einnig er hægt að horfa á þá á heimasíðu
ÍNN, inntv.is.

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

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

honum elda ljúffenga kjúklingarétti úr Holta-kjúklingi.

KJÚ

Kulda skór
St. 27-35
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SKOÐUN Í fjárlagafrumvarpinu er 
engin framtíðarsýn skrifar Árni Páll 
Árnason, 18

MENNING Dönsk verslun selur eftir-
líkingu á Notknot-púðum Ragnheiðar 
Aspar Sigurðardóttur.  46

SPORT Alexander Petersson er 
kominn á fullt eftir aðgerð á öxl en 
saknar enn skotkraftsins.  40

LÍFIÐ

FRÉTTIR

Erfitt að gefa mér skart
Sif Jakobs er gullsmiður sem hefur 
náð góðum árangri á erlendri grund.

Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla

Paratabs®

BJÓDDU Í 
MATAR BOÐ 
FRÁ HREFNU 
SÆTRAN

KAUPTU 
BLEIKU SLAUFUNA 
BLEIKASLAUFAN.IS

GOTT DAGSVERK  „Myndin var tekin í réttum skammt frá Grenivík núna í haust og konan sem fylgist með er hún Ásta, skólastjóri á Grenivík. Ég hef ekki farið í 
réttir síðan ég var smástelpa en vinkona mín í ljósmyndaklúbbnum Álfkonum dró mig með sér og það var ferlega gaman,“ segir Agnes Heiða Skúladóttir, sigurvegari í 
ljósmyndakeppni Fréttablaðsins, þar sem þemað var útivist. Fleiri myndir úr keppninni verða birtar í helgarútgáfu Fréttablaðsins.  MYND/AGNES HEIÐA SKÚLADÓTTIR

FÉLAGSMÁL Öryrkjabandalag 
Íslands (ÖBÍ) sætir harðri gagn-
rýni í úttekt sem nefnd um endur-
skoðun á skipulagi og uppbyggingu 
ÖBÍ gerði og Fréttablaðið hefur 
undir höndum. 

Bandalagið er þar meðal ann-
ars gagnrýnt af helstu samstarfs-
aðilum þess fyrir stefnuleysi, skort 
á framtíða“rsýn og að vinna án til-
lits til heildarhagsmuna öryrkja. 
Á meðal samstarfsaðilanna eru 
þekktir stjórnendur ríkis stofnana, 
forsvarsmenn félagasamtaka og 
fyrrverandi ráðherra. Í samantekt 
viðtala við þá aðila segir að gagn-
rýni og kröfur ÖBÍ gangi svo langt 
að samstarfsaðilarnir telji skila-
boð þess „varla svaraverð“.

„Samstarfsaðilarnir sem þarna 
um ræðir er fólk sem við höfum 
verið að kljást við og við vorum 
mjög stíf á að það mætti ekki enda-
laust skerða réttindi öryrkja eða 
lífeyrisþega,“ segir Guðmundur 
Magnússon, formaður ÖBÍ.

Úttektin inniheldur einnig 
niður stöður úr könnun MMR sem 
ÖBÍ lét gera á viðhorfi almennings 
til árangurs og áherslna banda-
lagsins. Þar kemur fram að ein-
ungis tuttugu prósent aðspurðra 

töldu bandalagið hafa náð góðum 
eða frekar góðum árangri þegar 
kemur að fjárhagslegum kjörum 
fatlaðs fólks. 

„Niðurstöður úttektarinnar eru 
sláandi og ég er ekki hrifin af 
þeirri aðferðafræði sem banda-
lagið hefur notað í baráttu sinni,“ 
segir Ellen Calmon, varafor maður 
ÖBÍ. Hún segir augljóst að banda-
lagið hafi ekki náð æskilegum 
árangri og af þeim sökum ætli hún 
í framboð gegn sitjandi formanni á 
næsta aðalfundi ÖBÍ þann 19. októ-
ber næstkomandi.  

Spurð um nánari útskýringu 
á því hvað henni mislíkar við 
aðferðafræði ÖBÍ nefnir Ellen 
meðal annars samskipti banda-
lagsins við stjórnvöld.  

„Ég hef fundið fyrir því að 
þegar stjórnvöld boða Öryrkja-
bandalagið á fundi hafa forsvars-
menn þess ekki séð sér fært að 
mæta á fundina.“ 

Spurður út í þetta tiltekna atriði 
segir Guðmundur að þarna sé um 
að ræða eitt tilfelli þar sem bæði 
hann og framkvæmdastjóri ÖBÍ 
hafi ekki komist á þann tiltekna 
fund.

„Við höfum alltaf verið tilbúin 
til að ræða málin en erum ekki 
tilbúin til að láta vaða yfir okkur 
hvenær sem er,“ segir Guðmundur.
 haraldur@frettabladid.is

Öryrkjabandalagið 
harðlega gagnrýnt
Helstu samstarfsaðilar Öryrkjabandalags Íslands eru harðorðir í garð bandalagsins 
í nýrri úttekt nefndar á vegum ÖBÍ. Varaformaður bandalagsins segir niðurstöður 
úttektarinnar sláandi og hefur tilkynnt um mótframboð gegn sitjandi formanni.

ELLEN 
CALMON 

„Vantar heildarsýn á stöðu 
öryrkja og samfélagsins.“
„Ekki tilbúin í málamiðlanir eða 
að ræða lausnir.“
„Persónuleg hagsmunagæsla 
forystuaðila.“
„Viðhalda aumingjastimplinum 
á öryrkjum.“
„ÖBÍ nýtur ekki virðingar 
flestra þeirra sem skipta máli.“

➜ Álit samstarfsaðila 
ÖBÍ

GUÐMUNDUR 
MAGNÚSSON

Bolungarvík 2°  NA 10
Akureyri 3°  NV 3
Egilsstaðir 5°  NV 3
Kirkjubæjarkl. 8°  NV 3
Reykjavík 7°  NNA 6

Kólnar    Í dag ríkja norðlægar áttir, víða 
5-10 m/s en hvassara NV-til og allra syðst. 
Úrkoma með köflum norðanlands en bjart 
með köflum S- og SV-til. 4

Grunaður um tvær nauðganir  
Maður sem stefndi lífi vegfarenda í 
háska með ofsaakstri er einnig grun-
aður um tvær nauðganir. 2
Óttast erfðabreytt  Framkvæmda-
stjóri Yggdrasils varar við því að sala 
á íslenskum landbúnaðarvörum 
erlendis geti skaðast vegna notkunar 
á erfðabreyttu fóðri. 6
Hækkun blasir við  Fyrirséð er að 
lífeyrissjóðirnir eigi erfitt með að 
brúa það bil sem er á milli ávöxtunar 
eigna og skuldbindinga. 11

DÓMSMÁL Karlmaður á fimm-
tugsaldri hefur verið ákærður 
fyrir líkamsárás og hótanir í garð 
dóttur sinnar þegar hún var átján 
ára. Stúlkan segir föður sinn hafa 
slegið sig og brennt með sígarettu 
en auk þess hafi hann elt hana og 
litlu systur hennar með hníf og 
hótað þeim.

Aðalmeðferð í málinu fer fram 
í héraðsdómi í dag. „Ég vona að 
hann læri af mistökum sínum og 
taki þessu eins og maður,“ segir 
stúlkan.  - bl / sjá síðu 2

Stúlka kærir föður sinn:

Brenndi dóttur 
með sígarettu
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Pétur, eruð þið ekki samála 
um raforkuskattinn?
„Í þessu tilfelli stendur Samál ekki 
undir nafni og er ósammála.“
Raforkuskatturinn var framlengdur til ársins 
2015 og stóriðjufyrirtæki munu greiða 1,7 
milljarða í skatt á næsta ári. Pétur Blöndal 
er framkvæmdastjóri Samáls, samtaka 
álframleiðenda.

SPURNING DAGSINS

DÓMSMÁL Karlmaður á fimmtugsaldri hefur verið 
ákærður fyrir líkamsárás og hótanir í garð dóttur 
sinnar þegar hún var átján ára. 

Í ákæru segir að faðirinn hafi slegið dóttur sína 
ítrekað í líkamann, hrint henni, brennt hana með 
logandi sígarettu í andlitið og í beinu framhaldi 
tekið upp tvo eldhúshnífa úr skúffu og hótað henni 
lífláti. Stúlkan hlaut meðal annars mar á hand-
leggjum og brjóstkassa, sár á fingri og tognun á 
hálsi. Farið er fram á að faðirinn verði dæmdur til 
að greiða dóttur sinni 600 þúsund krónur í miska-
bætur. Stúlkan sem er rúmlega tvítug í dag sagði í 
samtali við Fréttablaðið að faðir sinn hefði ítrekað 
beitt aðra fjölskyldumeðlimi ofbeldi.

„Ég vil stíga fram vegna þess að enginn hefur 
þorað að kæra hann þó hann hafi oft gert þetta við 
aðra í fjölskyldunni. Eftir að hafa slegið mig og 
brennt með sígarettu elti hann mig og litlu systur 
mína um húsið með hníf þangað til við náðum að 
koma okkur út. Þá hætti hann að elta okkur,“ segir 
stúlkan en hún vill ekki koma fram undir nafni til 
þess að vernda fjölskyldu sína.

 Stúlkan býr ekki hjá foreldrum sínum en segist 

halda sambandi við föður sinn þó það samband 
sé vissulega stirt. Hún segir föður sinn eiga við 
áfengis vandamál að stríða og vonast til að kæran 
verði til þess að hann breytist. 

„Pabbi er ekki búinn að drekka í tvö ár núna 
síðan atvikið gerðist. Ég vil samt halda málinu 
áfram því hann þarf að skilja að hann kemst 
ekki upp með þetta. Ég vil ekki að hann hætti að 
drekka í stuttan tíma meðan þetta gengur yfir. 
Ég vona að hann læri af mistökum sínum og taki 
þessu eins og maður,“ segir stúlkan.

Aðalmeðferð málsins fer fram í Héraðsdómi 
Suður lands í dag. Verði faðirinn fundinn sekur á 
hann yfir höfði sér allt að tveggja ára fangelsi. 
  - bl

Segir ölvaðan föður sinn hafa elt sig og litlu systur sína um húsið með hníf:

Brenndi dóttur sína með sígarettu

FERÐAIÐNAÐUR Skipulags- og 
byggingarnefnd Skaftárhrepps 
hefur samþykkt að gerð verði 
breyting á aðalskipulagi svo 
Stracta-hótelkeðjan geti reist 
hótel að Orustustöðum. Hreiðar 
Hermannsson hafði þá kynnt 
áform Stracta-hótel fyrir sveitar-
stjóra og fulltrúa skipulags- og 
byggingarmála.

Skipulagsnefndin mælist til að 
aðalskipulagsbreytingin gangi 
ekki yfir svæði sem gætu talist 
gott ræktunarland ef hjá því
verður komist. Einnig að áfram 
verði gert ráð fyrir skógrækt á 
samningssvæði Suðurlandsskóga 
í landi Orustustaða og haft sam-
ráð við minjastofnun um verndun 
merkra minja á svæðinu. 
 - gar

Uppbygging í ferðaþjónustu:

Stracta-hótel í 
Skaftárhreppi

IÐNAÐUR Bæjarstjóri Grindavíkur 
gerði bæjarráði grein fyrir stöðu 
viðræðna við hollenskan aðila sem 
hefur áhuga á að reisa fimmtán 
hektara gróðurhús til tómatafram-
leiðslu. Vinna við tillögu að deili-
skipulagi er að hefjast og er fyrir-
hugað að halda kynningarfund 
fyrir íbúa 16. október. „Bæjarráð 
felur bæjarstjóra að vinna tillögu 
að viljayfirlýsingu við félagið um 
framgang verkefnisins,“ sam-
þykkti bæjarráðið um framhald 
verkefnisins. - gar

Hollendingar í Grindavík:

Vilja tómatahús 
á 15 hekturum

DÓMSMÁL Hæstiréttur staðfesti í 
gær sjö og sex ára fangelsisdóma 
yfir Annþóri Kristjáni Karlssyni 
og Berki Birgissyni fyrir þrjár 
líkamsárásir.

Héraðsdómur Reykjaness kvað 
upp dóm yfir tvímenningunum og 
átta öðrum í desember síðastliðn-
um. Af þeim átta fengu sjö 18 mán-
aða til tveggja ára fangelsisdóma. 
Einn þeirra sem fékk 18 mánaða 
dóm, Sindri Kristjánsson, áfrýj-
aði dómnum og uppskar þyngingu 
refsingarinnar í 20 mánuði.

Annþór og Börkur fóru fram 
á að dómurinn yrði ómerktur og 
honum vísað aftur til meðferðar í 
héraðsdómi. Varakrafan var sú að 
þeir yrðu sýknaðir eða að refsing-
in yrði milduð verulega.

Héraðsdómur hefur enn ekki 
dæmt í máli þar sem tvímenning-
arnir eru ákærðir fyrir líkams-
árás á Litla-Hrauni sem leiddi til 
dauða samfanga þeirra.  - sh

Annþór og Börkur höfðu ekki erindi sem erfiði í Hæstarétti:

Sex og sjö ára dómar standa

Á BAK VIÐ BLAÐ  Börkur var viðstaddur 
dómsuppkvaðninguna í gær en Annþór 

mætti ekki. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GÓÐGERÐARMÁL Árlegu átaki Krabbameinsfélagsins í baráttunni gegn 
krabbameini hefur verið  hleypt af stokknum með sölu á bleiku slaufunni.

Í ár er átakið auglýst með nýstárlegum hætti. Félagið stendur fyrir 
bleiku uppboði á heimasíðu átaksins, bleikaslaufan.is, þar sem hægt verð-
ur að bjóða í ýmsa skemmtilega hluti og viðburði. Auk þess hafa gatna-
mót Hringbrautar og Miklubrautar verið máluð bleik til að vekja athygli 
á átakinu.  - eh

Átak Krabbameinsfélagsins á sér margar birtingarmyndir:

Gatnaslaufa máluð bleikum lit

BLEIKA SLAUFAN  Á mislægu gatnamótunum við Landspítalann er líklega stærsta 
slaufa sinnar tegundar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VEIÐAR  Alþjóðahafrannsókna-
ráðið leggur til að veidd verði 418 
þúsund tonn af norsk-íslenskri 
sumargotssíld á næsta ári, 
þriðjungi minna en í ár, en ráð-
gjöfin fyrir árið í ár var 692 
þúsund tonn.  Miðað við óbreytta 
aflahlutdeild frá þessu ári gæti 
hlutur Íslands orðið tæp 61 þús-
und tonn af norsk-íslenskri síld á 
næsta ári.
    Alþjóðahafrannsóknaráðið 
leggur til að veidd verði 949 þús-
und tonn af kolmunna á næsta 
ári sem er rúmlega 47 prósent 
meira en ráðgjöfin fyrir árið í ár 
hljóðaði upp á en hún var 643 þús-
und tonn.  Hlutdeild Íslands gæti 
orðið rúmlega 167 þúsund tonn í 
kolmunnaaflanum.                
    - jme 

Alþjóðahafrannsóknarráðið:

Ráðleggur 
minni síld

  Hann þarf að skilja að hann kemst 
ekki upp með þetta. Ég vona að hann læri 

af mistökum sínum og taki þessu eins og 
maður.

Dóttir hins ákærða

Hlíðarhjalli

Kringlumýrarbraut

Hafnarfjarðarvegur

Brattabrekka

Digranesvegur

Dalvegur

Breiðholtsbraut

Álfhólsvegur

DÓMSMÁL Hæstiréttur staðfesti í 
gær úrskurð Héraðsdóms Reykja-
víkur þess efnis að karlmaður á 
fertugsaldri, sem grunaður er um 
tvær nauðganir, skuli sæta farbanni 
til 29. október.

Lögregla handtók manninn á 
mánudagskvöld eftir að hafa veitt 
honum eftirför á miklum hraða um 
Breiðholt, Kópavog og aftur inn í 
Reykjavík. 

Maðurinn hafði lent í árekstri við 
Rauðavatn og í kjölfarið komið ask-
vaðandi að hinum bílnum, dregið 
ökumanninn út úr honum, sest í bíl-
stjórasætið og ekið á brott.

Lögregla reyndi að stöðva mann-
inn en hann sinnti því engu, ók gegn 
rauðum ljósum á ofsahraða sem leið 
lá inn í Kópavog. Til móts við Byko 
í Breiddinni sprakk á öðru fram-
dekkja bílsins, en hann lét það ekki 
á sig fá, hélt áfram, ók meðal ann-

ars á móti umferð norður Kringlu-
mýrarbraut og stöðvaði ekki fyrr en 
undir Bústaðavegi. Þar steig hann út 
úr bílnum með vínflösku í hendi og 
kastaði henni í læri lögreglumanns.

Maðurinn hafði þá ekið tólf kíló-
metra leið á ránsfengnum og lög-
regla hafði í þrígang keyrt utan í 
bílinn til að reyna að stöðva hann. Í 
farbannsúrskurði héraðsdóms segir 
að maðurinn hafi með þessu stofnað 
lífi og heilsu vegfarenda „á ófyrir-
leitinn hátt í augljósa hættu“.

Í farbannsúrskurðinum segir að 
maðurinn hafi verið undir áhrifum 
áfengis og vímuefna en samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins var hann 
þó alls ekki í slíkri vímu að hann 
hafi hvorki vitað í þennan heim né 
annan.

Ákæra var gefin út á hendur 
þessum sama manni fyrir nauðgun 
í janúar og Ríkissaksóknari hefur 

annað slíkt mál gegn honum til 
meðferðar núna. Í báðum tilfellum 
mun stúlka hafa kært hann fyrir 
nauðgun í heimahúsi. Þá var hann 
í sumar ákærður fyrir ræktun á 
sjötíu kannabisplöntum.

Maðurinn á fjölskyldu í Dan-
mörku og fór þangað þegar taka átti 
síðastnefnda málið fyrir í sumar. Í 
úrskurðinum segir að hann hafi 
komið heim 17. september og ástæða 
sé til að ætla að hann stingi aftur 
af sé hann frjáls ferða sinna. Heim-
ildir blaðsins herma að maðurinn 
eigi ekki langan brotaferil að baki 
að öðru leyti.  stigur@frettabladid.is

Ökufantur grunaður 
um tvær nauðganir
Maður, sem stefndi lífi vegfarenda í háska á mánudagskvöld með því að ræna bíl 
eftir árekstur og flýja síðan lögreglu á ofsahraða, er grunaður um tvær nauðganir. 
Hann sætir nú farbanni vegna ótta yfirvalda við að hann stingi af til Danmerkur.

Maðurinn ók tólf 
kílómetra á stolna 

bílnum áður en lögreglu 
tókst að stöðva hann.

12

Er stöðvaður undir Bústaðavegi þar sem hann 
kastar vínflösku í lögreglumann.

Við Álfhólsskóla snýr 
maðurinn við og ekur 
vestur Álfhólsveg.

Úr Hamra-
borginni 
ekur hann 
á móti um-
ferð norður 
Kringlumýr-
arbraut.

Annað 
framhjólið 
springur 
við Byko í 
Breiddinni.

Lendir í 
árekstri 
á mótum 
Selásbrautar 
og Breið-
holtsbrautar 
við bíl sem 
hann rænir 
svo og ekur 
á brott.
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 PLÁSS OG KRAFTUR 
TIL AFGREIÐSLU STRAX

Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Nánari upplýsingar á benni.is  
Opið alla virka daga frá 9 til 18 
og laugardaga frá 12 til 16. 
Verið velkomin í reynsluakstur.

Chevrolet Captiva sportjeppinn er hlaðinn aukabúnaði sem eykur getu hans 
við erfiðustu aðstæður. Captiva er einn vinsælasti jeppinn á Íslandi enda er 
hann áberandi fallegur og býðst á frábæru verði.

Verð: 6.490 þús. kr.        
Kynntu þér ríkulegan staðalbúnað á benni.is  

NÝR CAPTIVA
Nýtt útlit

og aukinn

búnaður

benni.is
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37.000 Íslendingar 
fóru til útlanda 

í ágústmánuði. 
Það er fækkun upp á tæpt 1% frá 
sama tíma í fyrra. Þetta var þriðji 
mánuðurinn í röð sem samdráttur 
átti sér stað, en í júní nam hann 
tæpum 8% og í júlí 5%. 

Heimild: Ferðamálastofa
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DÓMSMÁL Tæplega sextug kona hefur 
verið ákærð fyrir umboðssvik og fjár-
drátt í starfi sínu sem skrifstofustjóri 
Jarðvísindastofnunar hjá Raunvís-
indastofnun Háskóla Íslands. Fjögur 
ár eru síðan málið var kært til lög-
reglu.

Samkvæmt ákærunni hafði konan, 
sem er fædd árið 1955, kreditkort til 
umráða frá stofnuninni og greiddi 
með því vörur og þjónustu í eigin 
þágu í 138 skipti á tímabilinu 13. júní 
2008 til 19. september 2009, samtals 
fyrir 789 þúsund krónur. Er þetta talið 

varða við ákvæði um umboðssvik, en 
til vara fjárdrátt í opinberu starfi.

Í öðrum lið er konan ákærð fyrir að 
draga sér samtals 645 þúsund krón-
ur með því að millifæra fé af reikningi 
stofnunarinnar inn á eigin reikning.

Málið uppgötvaðist við reglubundið 
eftirlit Ríkisendurskoðunar á bókhaldi 
háskólans. Konunni var í kjölfarið sagt 
upp störfum.

Þar sem hún er ákærð fyrir brot í opin-
beru starfi getur hún átt von á að refsing 
hennar verði fimmtíu prósentum þyngri 
en ella.  - sh

Fjórum árum eftir að rannsókn hófst á fjárdrætti skrifstofustjóra er málið komið fyrir dóm:

Ákærð fyrir að svíkja 1,4 milljónir af HÍ

Konunni var sagt upp störfum eftir að málið kom 
upp og í kjölfarið höfðaði hún skaðabótamál 
vegna ólögmætrar uppsagnar á hendur skól-
anum, Magnúsi Tuma Guðmundssyni, deildar-
stjóra jarðvísindadeildar, og Sigurði Guðnasyni, 
framkvæmdastjóra Raunvísindastofnunar.

Að sögn Magnúsar hefur verið fallið frá málinu 
á hendur honum og Sigurði en málið gegn 
skólanum er enn í gangi og bíður lendingarinnar 
í sakamálinu.

Skaðabótamál gegn skólanum á ís

MAGNÚS TUMI 
GUÐMUNDSSON

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Sunnudagur
Strekkingur NV-til, annars hægari.

KÓLNAR  Það verður svalt um helgina, einkum norðan til. Í dag má búast við 
lítilsháttar úrkomu norðanlands, rigningu eða slyddu en slyddu eða snjókomu til fjalla. 
Á morgun verður úrkomulítið fram eftir degi en fer að rigna sunnanlands er kvöldar.
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MENNING Menningarhúsið Skúrinn er færanleg sýningaraðstaða sem 
listamenn sem halda sýningar  ráða hvar er staðsettur hverju sinni. Nú 
hefur hann verið settur upp á Ægisíðu og ber hann við grásleppu skúrana. 
„Hann er orðinn ótrúlega vel þekktur,“ segir myndlistarmaðurinn Finn-
ur Arnar Arnarsson skúrstjóri. Hann notaði Skúrinn fyrst undir eigin 
sýningu en síðan þá hefur hann öðlast hlutverkið menningarhús.

Húbert Nói Jóhannesson myndlistarmaður mun opna sýningu 
fimmtudaginn 10. október. „Hann verður með innsetningu í Skúrn-
um þar sem fólk í kvöldgöngu getur kíkt á glugga og séð verk 
hans,“ segir Finnur. Sýning Húberts mun standa yfir í þrjár vikur 
og þá mun annar listamaður setja þar upp sýningu, en aðstaðan er 
fullbókuð út árið 2014.  - skó

Listamenn ráða hvar Skúrinn er staðsettur:

Sýningar bókaðar út árið 2014

MENNINGARHÚSIÐ  Skúrinn var settur niður á Ægisíðunni í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SÝRLAND, AP Alþjóðlega eftir-
litsteymið sem sjá á um að 
efnavopnum Sýrlandsstjórnar 
verði eytt segir fyrstu dagana 
lofa góðu, en teymið hóf störf á 
þriðjudag. 

Það segir að stjórnvöld hafi 
afhent gögn sem gefi góða von 
um framhaldið, en frekari grein-
ingar sé þó þörf.

Vonir standa til þess að teymið 
geti hafist handa við að eyða 
efnavopnum í næstu viku, en það 
veltur á því hvernig framvindan 
verður næstu daga.  

 - þj

Eftirlitsteymi í Sýrlandi:

Upphaf starfs 
sagt lofa góðu

NEYTENDUR Sparisjóðirnir rukka 
minnst fyrir posafærslur með 
debetkorti, fimmtán krónur, en MP 
banki tekur hæsta gjaldið, þrjátíu 
krónur.

Þetta kemur fram í samanburði 
sem verðlagseftirlit ASÍ hefur gert 
og segir frá á vef sambandsins.

Meðal annarra gjalda sem eftir-
litið tók til er gjald fyrir nýtt pin-
númer, en allir bankarnir taka 500 
krónur fyrir það. Ódýrast er að 
fá nýtt kort hjá Íslandsbanka og 
Landsbanka eða 1.000 kr. en dýrast 
er það á 1.500 kr. hjá sparisjóðun-
um og MP banka.   - þj

Verðkönnun ASÍ:

Dýrasta posa-
færslan hjá MP  

STJÓRNMÁL „Það er frumleg hug-
mynd og stórathygliverð að gera 
þrotabú í skiptum að skattaand-
lagi,“ sagði Steingrímur J. Sigfús-
son, fyrrverandi fjármálaráðherra, 
í umræðum um fjárlagafrumvarpið 
á Alþingi í gær. Þar vísaði hann til 
þess að í frumvarpinu er gert ráð 
fyrir að 11 milljarðar innheimtist 
í skatta af þrotabúum föllnu bank-
anna. Hann segir að það hafi verið 
skoðað á árunum 2009 og 2010 að 
innheimta skatt af þrotabúunum 
en það hafi ekki verið talið gerlegt. 
Steingrímur sagði að menn væru að 
gagnrýna það nú að ekki hefði verið 
farið í þessa skattheimtu. „Stutta 
svarið er að þetta var skoðað og 
lagt til hliðar sem algerlega ófram-
kvæmanlegt á árunum 2009 og 2010 
vegna þess að skattaand lagið var 
ekki til,“ sagði Steingrímur. Hann 
sagði umhugsunarefni hvort það 
væri orðið til í dag með nægjan-
lega skýrum hætti þannig að það 
væri hægt að nota það sem skatta-
andlag. Ef menn kæmust að því að 
þetta væri framkvæmanlegt myndi 
ekki standa á honum að skoða það.

Steingrímur minnti jafnframt á 
að kröfuhafar í búin eiga lögvarða 
kröfu og því yrði fróðlegt að sjá 
hvernig þessari skattheimtu yrði 
náð fram. 

Steingrímur gerði trygginga-
gjaldið einnig að umtalsefni í ræðu 
sinni. „Ríkisstjórnin seilist í trygg-
ingagjaldið,“ sagði hann og tiltók að 
ríkið ætlaði að taka 13 til 14 millj-
arða króna af tryggingagjalds-
stofninum í stað þess að þeir færu 
til atvinnutryggingasjóðs, fæð-

ingarorlofssjóðs og ábyrgðarsjóðs 
launa. Þetta væri ein stærsta ein-
staka aðgerðin í frumvarpinu sem 
léti fjármálaráðherrann komast 
yfir núllið.

Guðmundur Steingrímsson, þing-
maður Bjartrar framtíðar, kallaði 
eftir breyttri forgangsröðun í ríkis-
fjármálum. Hann spurði hvort það 
væri eðlilegt að verja tólf millj-
örðum í landbúnaðarkerfið á sama 
tíma og dregið væri úr fjárframlög-
um til annarra atvinnugreina. 

Birgitta Jónsdóttir, þingmað-
ur Pírata, sagði í umræðunum að 

það væri skammarlegt að krabba-
meinssjúklingar þyrftu að greiða 
mörg hundruð þúsund krónur fyrir 
spítalameðferð. Þá sagðist hún hafa 
þungar áhyggjur af niðurskurði í 
mennta- og heilbrigðismálum. 

Vigdís Hauksdóttir, þingmaður 
Framsóknarflokksins og formað-
ur fjárlaganefndar Alþingis, sagði 
viðbúið að fjárlagafrumvarpið tæki 
breytingum í meðförum Alþingis. 
Hún benti á að frumvarpið væri 
ekki endanlegt plagg og það væri 
Alþingi sem færi með fjárveitinga-
valdið.  johanna@frettabladid.is  

Óframkvæmanlegt 
að skattleggja fyrr
Fyrrverandi fjármálaráðherra segir að það hafi verið skoðað að leggja skatt á 
þrotabú föllnu bankanna árið 2009. Menn hafi komist að því að það væri ófram-
kvæmanlegt. Formaður fjárlaganefndar segir frumvarpið ekki endanlegt plagg.

GUÐMUNDUR 
STEINGRÍMSSON

BIRGITTA 
JÓNSDÓTTIR

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

VIGDÍS 
HAUKSDÓTTIR  

RÆTT UM 
FÁRLÖGIN 
 Skiptar 
skoðanir 
eru á meðal 
þingmanna 
um ágæti 
frumvarps-
ins.
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Gamla góða súrmjólkin skipar sígildan sess í matarmenningu Íslendinga. 
Hún fæst einnig bragðbætt með karamellu og jarðarberjum
– og nú líka létt og laktósafrí.
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IÐNAÐUR Raforkulína milli Þjórs-
ársvæðisins og Norðurlands er 
sögð hagkvæmasta og tæknilega 
besta leiðin til að styrkja sjálf-
bært raforkukerfi á Íslandi. Þetta 
kom fram í kynningu Gunnars 
Inga Ásmundssonar, aðstoðar-
framkvæmdastjóra Landsnets, 
á fundi sem Samtök atvinnurek-
enda á Akureyri héldu í gær. Yfir-
skrift fundarins var „Flöskuháls í 
flutningi raforku til Eyjafjarðar-
svæðisins“.

Guðmundur Ingi áréttaði skoð-
un Landsnets um að 220 kílóvolta 

strengur væri 
besti kostur-
inn, en fyrir-
tækið hefur 
lagt til lagn-
ingu svonefnds 
Sprengisands-
strengs með 
þeirri spennu. 
Bæði  vær u 
fyrir því tækni-
legar ástæð-
ur sem tengd-
ust aflsveiflum virkjana, aukinni 
flutningsþörf og mögulegum við-

brögðum við náttúruhamförum og 
ástæður sem tengdust umhverfi og 
sjálfbærni. 

Slík framkvæmd kallaði á 
færri línur, orkutap yrði minna 

og nýting virkjana betri. „Flest 
umhverfis verndarsamtök leggja 
mikla áherslu á að styrkja flutn-
ingskerfin til að bæta nýtingu auð-
linda,“ sagði Guðmundur Ingi.  - óká

GUÐMUNDUR I. 
ÁSMUNDSSON

Flöskuháls í flutningi raforku til Eyjafjarðarsvæðisins ræddur á fundi atvinnurekenda á Akureyri:

220 kílóvolta strengur sagður besti kostur
Spennustig Heildarlengd Loftlínur Jarðstrengir  Hlutfall
220 kV 853 km 853 km 0 km 100% / 0%
132 kV 1.304 km 1.245 km 59 km 95% / 5%
66 kV* 991 km  941 km  50 km  95% / 5%
að 33kV 9.170 km  5.259 km  3.911 km  57% / 43%
*Frá 2005 hafa allar nýjar 66 kV línur verið lagðar í jörð. Heimild: Kynning á fundi SATA

Flutningskerfi raforku á Íslandi

NEYTENDUR  „Ef mjólkursam salan 
myndi flytja íslenska skyrið út 
eftir fimm ár, væri það merkt sem 
erfðabreytt matvara,“ segir Oddný 
Anna Björnsdóttir, framkvæmda-
stjóri Yggdrasils, um íslenskan 
landbúnað en hún telur að slíkar 
merkingar gætu þrengt verulega 
að íslenskum landbúnaði. 
Samkvæmt upplýsingum frá 
Mjólkursamsölunni eru 100 tonn 
af skyri flutt árlega til sölu í Whole 
Foods Markets en verslunarkeðjan 
hyggst merkja allar vörur sérstak-
lega sem nota erfðabreytt fóður 
eftir fimm ár. 

Ráðstefna um erfðabreytt mat-
væli verður haldin á Grand hóteli 
næstkomandi mánudag. Það eru 
helst sojabaunir, olíufræ, kartöflur 
og tómatar auk baðmullar og tób-
aks sem eru erfðabreytt. Banda-
ríkin eru langstærsti framleiðandi 
og útflytjandi erfðabreyttra nytja-
plantna. Á eftir þeim koma Kan-
ada og Kína en minnst er fram-
leiðslan í Evrópu þar sem reglur 
eru mjög strangar.

„Íslenskt smjör, sem verður flutt 
til Bandaríkjanna og selt í Whole 
Foods-verslunum, verður merkt 
sem erfðabreytt matvæli árið 
2018,“ fullyrðir Oddný, en fulltrú-
ar Whole Foods Market í Banda-
ríkjunum komu hingað til lands 
fyrir skömmu eins og Fréttablað-
ið greindi frá. Að sögn Oddnýjar 
Önnu tilkynntu þeir þá að árið 
2018 mun verslunarkeðjan merkja 
skilmerkilega afurðir dýra sem 
eru alin á erfðabreyttu kjarnfóðri.

Hún segir þetta slæm tíðindi 
fyrir landbúnað á Íslandi. Með 
þessu er þrengt allverulega að 
íslenskum landbúnaði á stærsta 

heilsumarkaði vestanhafs. 
Besta leiðin að mati Oddnýjar er 

að hagnast á sérstöðu Íslands, sem 
er hin hreina ímynd, en Oddný 
Anna segir þá ímynd ekki eiga við 
rök að styðjast í matvælafram-
leiðslu hér á landi.

„Punkturinn er kannski þessi, 
og skilaboðin til neytenda eru þau, 

að íslenskar mjólkurvörur eru að 
stórum hluta erfðabreyttar,“ segir 
Oddný Anna.

„Það væri sterkur leikur að 
hreinsa iðnaðinn af þessu fóðri, 
enda viljum við vera náttúruleg í 
okkar framleiðslu,“ segir Oddný 
Anna að lokum.  
  valur@frettabladid.is

Erfðabreytt fóður gæti 
skaðað sölu á skyri
Stór hluti íslenskra mjólkurvara er erfðabreyttur að sögn framkvæmdastjóra 
Yggdrasils. Eitt hundrað tonn af skyri eru flutt út til Bandaríkjanna á ári hverju. 
Væntanlegar reglur um merkingar gætu haft slæm áhrif á sölu mjólkurvara.

„Við erum að nota mjólk úr kúastofni sem er með eins hreinar erfðir 
og hægt er í heiminum,“ segir Einar Sigurðsson, forstjóri Mjólkursam-
sölunnar, og bendir jafnframt á að 75 prósent af fóðri kúa hér á landi sé 
gróffóður eins og hey. Aðeins tuttugu prósent eru innflutt kjarnfóður.

„Við höfum enga tilkynningu fengið um breytingu á innkaupastefnu 
frá Whole Foods Market,“ segir Einar. Mjólkursamsalan flytur 100 tonn 
af skyri til Whole Foods-verslunarkeðjunnar, sem er stærsta heilsukeðja 
Bandaríkjanna. Einar segir ómögulegt að spá um afleiðingar þess sem á 
eftir að gerast eftir fimm ár.

Segir of snemmt að spá um afleiðingar

BÚRMA, AP Skelfingu lostnir mús-
límar í Búrma hafa flúið út í skóg 
eftir ofbeldishrinu á þriðjudag, 
þegar búddamunkar og fylgjend-
ur þeirra gengu berserksgang í 
þorpinu Thandwe.

Um 700 manns réðust inn í 
þorpið, sveiflandi sveðjum og 
lögðu eld að húsum. 
Hópur róttækra búddamunka 
hefur alið á ótta og hatri gagn-
vart múslímum í suðvestanverðu 
landinu, með þeim afleiðingum að 
reglulega sýður upp úr.  - gb

Múslímar í felum í Búrma:

Á flótta undan 
búddamunkum

LANDBÚNAÐUR Sameiginleg 
hrútasýning og lambaskoðun 
fyrir Mosfellsbæ, Kjalarnes og 
Kjós verður haldin að Kiðafelli í 
Kjós mánudaginn 14. október.
„Þar gefst bændum kostur á að fá 
stiguð og ómmæld lömb og vetur-
gamla hrúta,“ segir í tilkynningu 
frá Sauðfjárræktarfélaginu Kjós. 
Veitt eru verðlaun fyrir góðan 
árangur í sauðfjárrækt. „Líkt og í 
fyrra verður verðlaunað sérstak-
lega fyrir stigahæsta mislita/koll-
ótta lambhrútinn. 
 - gar

Hrútasýning á Kiðafelli:

Mislit lömb fá 
eigin verðlaun

UMHVERFISMÁL 3H Travel vill 
leggja rafstreng að Þríhnúka-
gígi í Bláfjöllum til að knýja 
spil og ljósabúnað ferðaþjónust-
unnar þar. Umhverfisslys varð 
í maí þegar olíutankur slitnaði 
neðan úr þyrlu sem var að flytja 
hann til að nota í dísilrafstöð við 
gígopið.Að því er kemur fram í 
leyfisumsókm 3H Travel til heil-
brigðiseftirlitsins á að leggja 
rafstrenginn á yfirborðinu ef 
nægjanlegur snjór verður til þess 
svo hægt sé að leggja strenginn 
út án rasks á landi. Áfram verður 
dísilrafstöð á staðnum til vara. 
Áætlað er að hún þurfi 150 lítra 
af olíu.  - gar

Breytingar eftir olíuleka:

Rafstrengur að 
Þríhnúkagíg

DANMÖRK Sérfræðingar rann-
sóknastofnunar í samgöngu-
málum við Tækniháskóla Dan-
merkur segja að umferðarslys 
verði ekki færri hjá öldruðum 
ökumönnum þótt eftirlit með 
þeim sé aukið.
Danskir ökumenn þurfa að gang-
ast undir heilsufarsrannsókn 
þegar þeir verða sjötugir og fá þá 
ökuskírteini gefið út til fjögurra 
ára. Síðan þurfa þeir að endur-
nýja skírteinið á tveggja ára 
fresti fram að áttræðu en á eins 
árs fresti eftir það. Sérfræðing-
arnir hafa ásamt fjölda erlendra 
sérfræðinga borið saman aðstæð-
ur og endurnýjun ökuskírteina 
aldraðra í 27 Evrópusambands-
löndum.  - ibs

Aldraðir í umferðinni:

Eftirlit fækkar 
ekki slysum

SKELFINGU LOSTNIR MÚSLÍMAR  
Mikil spenna er víða í Búrma milli mús-
líma og búddista. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HRÚTUR  Mosfellingar, Kjalnesingar og 
Kjósverjar sameinast um hrútasýningu.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SKYR Í BANDARÍSKRI BÚÐARHILLU  Um 100 tonn af íslensku skyri eru seld árlega 
í bandarískum matvöruverslunum.

VEISTU SVARIÐ?

1. Um fi mmtíu. 2. Tuttugu. 
3. Hárgreiðslufólk.

1. Hversu mörgum ríkisstofnunum á 
að fækka?
2. Hversu margir lúxusrafbílar hafa 
verið seldir hér á landi?
3. Hverjir safna skærum fyrir götubörn?  

SVÖR:
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SJÁVARÚTVEGUR Velta fyrirtækja í 
fullvinnslu aukaafurða úr sjávar-
fangi og líftækni var um 22 millj-
arðar króna í fyrra. Veltan jókst 
um 17% frá fyrra ári.
Ef vöxtur þessara greina heldur 
áfram eins og verið hefur undan-
farin misseri er gert ráð fyrir 
að velta í fullvinnslu og líftækni 
nálgist óðfluga verðmætasköpun 
í hefðbundnum sjávarútvegi dags-
ins í dag á næstu 15 til 20 árum, 
segir í nýrri greiningu Íslenska 
sjávarklasans (ÍS).

Þór Sigfússon, framkvæmda-
stjóri sjávarklasans, segir full-
vinnslu aukaafurða í reynd vaxtar-
brodd íslensks sjávarútvegs í dag. 
Á Íslandi séu þegar yfir þrjátíu 
fyrirtæki sem sérhæfa sig í líf-
tækni eða annarri fullvinnslu 
aukaafurða úr hafinu. „Það kemur 
þægilega á óvart hvað mörg sjáv-
arútvegsfyrirtæki eru annaðhvort 
farin af stað eða eru í þessum hug-
leiðingum,“ segir Þór og bætir 
við að samstarf milli fyrirtækja 

í útgerð og hefðbundinni vinnslu 
sjávarafurða, og fyrirtækja í líf-
tækni og fullvinnslu, gæti stutt við 
þróun nýrra og afar verðmætra 
aukaafurða. Slíkt samstarf stuðli 
að bættri nýtingu hráefna sem sé 
keppikefli allra í greininni.

„Þegar allt er talið gerum við 
ráð fyrir að fjórðungur alls afla 
íslenskra skipa fari forgörðum. 
Hægt er að þúsundfalda verð-
mæti hráefnisins, sem er og var 
hent, með lyfja- eða snyrtivöru-
framleiðslu, svo dæmi sé tekið,“ 
segir Þór.

Á annan tug líftæknifyrirtækja 
er nú í sjávarklasanum á Íslandi. 
Greining ÍS sýndi að velta þessara 
fyrirtækja nam rúmlega þremur 
milljörðum árið 2012 og jókst um 
4% frá árinu 2011. Fyrirtæki sem 
þurrka hausa og bein, sjóða niður 
lifur auk þess að nýta hrogn, roð og 
önnur hráefni, veltu um 19 millj-
örðum á árinu 2012. Vöxtur þess-
ara fyrirtækja var 19% á milli ára.

Þór segir það vissulega kostnað-

arsamt, og oft tímafrekt, að þróa 
nýjar vörur. Hann hafnar því að 
það sé í ranni hins opinbera að 
leiða þessa þróun áfram. „Þetta 
verða fyrirtækin sjálf að gera. Þau 
verða að sjá ábata í því, og þetta á 
að vera hluti af góðum viðskipta-
háttum að sjá tækifærin í þessu,“ 
segir Þór. svavar@frettabladid.is

Hausar, roð og bein 
uppspretta milljarða
Þrjátíu fyrirtæki í fullvinnslu aukaafurða úr sjávarfangi og líftækni veltu 22 
milljörðum króna árið 2012. Vöxtur á milli ára er 17%. Fyrirtækin nýta hráefni 
sem áður var hent og framleiða dýra matvöru, lyf, lækninga- og snyrtivörur.

Gríðarleg tækifæri eru í bættri 
nýtingu hráefna og vinnslu 
aukaafurða sjávarfangs. 

● Með aukaafurðum er átt við 
hausa, bein, slóg, roð, klær, skel 
og annað hráefni sem fellur til 
við hefðbundna framleiðslu og 
verkun sjávarfangs.

● Úr umræddu hráefni er hægt að 
framleiða verðmætar vörur, t.d. 
lyf og lækningavörur, snyrtivörur, 
bragðefni, fæðubótarefni, 
dýrafóður og áburð.

Hausar, bein, slóg, 
roð, klær og skel

 

 

Niðursoðin lifur

Fiskroð nýtt í fata-
framleiðslu og 

framleiðslu lækn-
inga- og heilsuvara

Handa- og fótaáburður með 
Omega-3 fi tusýrum

Vörur úr 
fi skiolíu, 
t.d. lýsi

Snyrtivörur 
og lyf sem 
unnin eru 
með ens-
ímum úr 
innyfl um 
fi sksins

Fisksoð til 
matargerðar

Kavíar

MjölÞurrkaður fi skur

Bragðefni
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Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

SPARNEYTNIR
OG VANDAÐIR

www.nissan.is

100% RAFKNÚINN
NISSAN LEAF

NISSAN QASHQAI
4x4, DÍSIL

NISSAN JUKE
ACENTA, DÍSIL

Komdu og kynntu þér kosti LEAF

Verð: 4.990 þús. kr.

Verð: 3.690 þús. kr.

GE bílar / Reykjanesbæ / 421 8808 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622
Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílaverkst. Austurlands / Egilsst. / 470 5070
IB ehf. / Selfossi / 480 8080

NÝR DÍSIL

5,1
l/100 km

4,2
l/100 km

NN

AFF

0,0
l/100 km

500 ÞÚS. KR. KAUPAUKI
FYLGIR NÝJUM QASHQAI

KAUPAUKI: Vetrardekk · Dráttarbeisli · iPad 32 GB

 MYND/ ÍSLENSKI SJÁVARKLASINN



www.netto.is

HAFÐU ÞAÐ  
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HEILSUDAGAR  

Í NETTÓ 

Allt að  

25%  

afsláttur af  

heilsuvörum
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TILBOÐIN GILDA

26. SEPT - 13. OKT  

www.netto.is

ISOLA BIO JURTAMJÓLK
Lífrænu Isola Bio jurtamjólkirnar eru einstak-lega bragðgóðar og henta vel í þeytinginn, út á grautinn, í baksturinn og til drykkjar. Rísmjólkin er úr hágæða lífrænt vottuðum ítölskum hýðishrísgrjónum. 

LÍFRÆNN 
KÓKOSRJÓMI 
Algert sælgæti út á grautinn,  
í drykkinn og í staðinn fyrir  
venjulegan rjóma í eldamennsku.
Upplagður á LKL og fyrir þá sem  
eru með mjólkurofnæmi.

LJÚFFENG, LÍFRÆNT VOTTUÐ,  
BLÖNDUÐ TE SEM HENTA VIÐ 
ÖLL TILEFNI
Snore and Peace | After Dinner | Love me Truly | Rise and Shine | Cloud Nine |  Zen Again

UR

MÖNDLU
MJÓLK

Þessi er  
eintaklega 
bragðgóð

-

www.netto.is

Allar vörur  
frá Arka
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VERÐ NÚ

VAR 1.698 KR/PK

KJÚKLINGABRINGUR

DANSKAR 900 GR

VERÐ NÚ

VAR 1.398 KR/KG

ÝSUFLÖK - OKKAR

ROÐ OG BEINLAUS

V
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www.netto.is

RT

Handlóð 2x1kg 1.498 kr.Jafnvægisbretti 2.998 kr.Jógamotta svört 1.798 kr.Lóðasett krómað 3.998 kr.Sippuband m/teljara 998 kr.Upphífingaslá 2.998 kr.Æfingabönd 3pk 1.798 kr.Æfingateygjur 3pk 1.998 kr.Armbeygjustandar 2.398 kr.Eróbikkpallur 4.998 kr.

Æfingabolur dömu
ng

3.498 kr

Hlaupabuxur 
dömu stuttar
4.598 kr

óttabuxur Íþró
mudöm

598 kr4.5

Hlauppabuxur herra
up

4.9998 kr

Stuttermaabolur herra
StutteS

2.498 kkr ToppurT
dömud

2.598 kr2

www netto i

Boxer 
herra
1.598 kr

Stuttermmabolur rmdömu
3.998 kr8 

Hlaupabuxurpa
dömuu 
4.998 kr98

TILBOÐIN GILDA 26. SEPTEMBER - 13. OKTÓBER  

MUNIÐ

HEILSU 
BÆKLINGINN!

FULLUR AF
FRÁBÆRUM 

TILBOÐUM!
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ÞRÓUNARSAMVINNA „Ég var bara 
heppin. Ég hefði getað flosnað 
upp úr námi eins og margar skóla-
systur mínar ef faðir minn hefði 
ekki lagt mikla áherslu á að við 
systkinin hlytum góða menntun. 
Það var mjög óvenjulegt.“ Þetta 
segir Anjimile Oponyo, ráðuneyt-
isstjóri menntamálaráðuneyt-
is Malaví í Afríku, sem kom til 
Íslands í tengslum við átaksviku 
frjálsra félagasamtaka og Þróun-
arsamvinnustofnunar Íslands um 
mikilvægi og gildi þróunarsam-
vinnu.

Oponyo hlaut skólastyrk frá 
Alþjóðabankanum til framhalds-
náms í kennslufræðum í Banda-
ríkjunum. „Menntunin hefur 
bjargað lífi mínu. Vegna hennar 
hef ég sjálf getað tekið ákvarð-
anir sem varða mitt líf. Ég vildi 
óska þess að allar stúlkur í Malaví 
hefðu kost á því sama og ég hafði.“

Hún telur að um fjórðungur 
allra stúlkna í Malaví fái ekki 
eðlilega skólagöngu. „Sumar koma 
ekki í skóla fyrr en þær eru orðn-
ar tíu ára og hætta um 14 til 15 
ára gamlar þegar þær eru látnar 
ganga í hjónaband. Aðrar verða 
að hætta vegna þess að þær hafa 
misst foreldra sína úr til dæmis 
alnæmi og verða að sjá um sig 
sjálfar og systkini sín. Fjölmörg 

dæmi eru um að foreldrar láti 
ekki stúlkur fara í skóla vegna 
þess hversu langar vegalengd-
ir þær þurfa að fara gangandi. 
Skólarnir sem Þróunarsamvinnu-
stofnun Íslands hefur aðstoðað við 
að koma upp í Mangochi-héraði í 
Malaví hafa gert mörgum kleift 
að sækja sér menntun. Með því að 
byggja víða komast fleiri í skóla.“

Að sögn Oponyo eru dæmi um 
að 150 börn séu saman í kennslu-
sal á fyrstu stigum grunnskólans. 
Á síðustu stigum grunnskólans 
og fyrstu stigum framhaldsskóla 
kemur fyrir að um 300 nemend-
ur séu saman í kennslusal í 1.000 
nemenda skóla. „Ég var í heim-
sókn í grunnskóla hér og þar voru 
15 börn í bekknum og þau höfðu 
alls kyns kennslugögn sem okkur 
skortir sárlega. Heima í Malaví 
er ekki hægt að sjá öllum fyrir 
kennslugögnum þannig að sum 
barnanna þurfa að deila þeim 
með öðrum. Hér hef ég séð hvern-
ig skólastarf getur virkað vel ef 
nægar kennslustofur og skólagögn 
eru fyrir hendi.“

Sú leið sem Þróunarsamvinnu-
stofnun Íslands hefur valið til 
að aðstoða heimamenn í Malaví 
hefur fyllt þá sjálfstrausti, að því 
er Oponyo greinir frá. „Stofnunin 
hefur spurt um þarfir okkar og svo 

gefið okkur tækifæri til þess að 
stýra sjálf verkefnum. Það hefur 
jákvæð áhrif á heimamenn, þeir 
verða ánægðir og finna hvers þeir 
eru megnugir.“

Oponyo telur að mögulega hafi 
stutt skólaganga föður hennar, 

sem var lögreglumaður og tónlist-
armaður, átt sinn þátt í því að hann 
hvatti börnin sín, fjórar stúlkur 
og einn son, til að ganga mennta-
veginn. Elsta systir hennar, Joyce 
Banda, er nú forseti Malaví.

 ibs@frettabladid.is 

Ein af hverjum fjóruum í 
Malaví fær ekki menntun
Unglingsstúlkur giftast og hætta námi. Aðrar verða að sinna systkinum vegna andláts foreldra. Of langar vega-
lengdir koma einnig í veg fyrir skólagöngu. Aðstoð Þróunarsamvinnustofnunar Íslands hefur tryggt menntun 
margra barna í Malaví. Ráðuneytisstjóri menntamála var í heimsókn hér á landi í vikunni.

Tæplega 90 prósent Íslendinga vilja óbreytt eða aukin framlög til alþjóð-
legrar þróunarsamvinnu. Átta af hverjum tíu Íslendingum eru hlynntir því 
að íslensk stjórnvöld taki þátt í alþjóðlegri þróunarsamvinnu og litlu færri 
eru sammála því að þróunarsamvinna hjálpi til í baráttunni gegn fátækt í 
þróunarríkjum.

Þetta eru niðurstöður nýrrar skoðanakönnunar á vegum utanríkisráðu-
neytisins og Þróunarsamvinnustofnunar Íslands. Könnunin náði til 1.600 
Íslendinga. Heimild: Þróunarsamvinnustofnun Íslands.

Níu af tíu vilja aukin framlög
UMHVERFISMÁL Landsvirkjun 
ætlar að breyta farvegi Lagar-
fljóts svo það renni ekki norður 
að Fögruhlíðará í Jökulsárhlíð.

Frá því vatnsmagn jókst í 
Lagarfljóti vegna innstreymis 
frá Kárahnjúkavirkjun hefur ós 
árinnar grafið sig æ nær Fögru-
hlíðará sem er þekkt sjóbleikju-
paradís. Bæjarstjórn Fljótsdals-
héraðs segist fagna áformum 
Landsvirkjunar og hvetur fyrir-
tækið til áframhaldandi samráðs 
við landeigendur, skipulagsyfir-
völd og aðra hagsmunaaðila um 
framkvæmd verksins. - gar

Afstýra náttúruspjöllum:

Ósi Lagarfljóts 
beint til suðurs

VERSLUN Eftirlit í versluninni 
Kosti á Dalvegi á mánudag leiddi 
í ljós að þar er unnið samkvæmt 
sérstakri úrbótaáætlun sem Kost-
ur lagði fram í byrjun september.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu 
á mánudag íhugaði Heilbrigðis-
eftirlit Hafnarfjarðar- og Kópa-
vogssvæðis að loka fyrir starf-
semi Kosts þar sem ekki væri 
farið eftir reglum um vörumerk-
ingar í versluninni.  - gar

Eftirlit með merkingum:

Allt samkvæmt 
áætlun í Kosti

Í KOSTI  Lagði fram úrbótaáætlun um 
merkingar vöru. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VÍB styður 
Víking Heiðar Ólafsson 
til góðra verka.

FAGMENNSKA 
SKILAR ÁRANGRI

SEGIR MENNTUNINA HAFA BJARGAÐ LÍFI SÍNU  Anjimile Oposnyo ráðuneytis-
stjóri í Malaví náði
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EFNAHAGSMÁL Við blasir að við 
vanda lífeyrissjóða þurfi að bregð-
ast með því að hækka ellilífeyrisald-
ur. Þetta segir í nýrri úttekt efna-
hagsritsins Vísbendingar. Bent er 
á að til dæmis mætti seinka töku 
lífeyris um einn eða tvo mánuði á 
hverju ári næstu árin. Hjá fjölda 
lífeyrissjóða munar töluverðu á að 
þeir fái staðið undir framtíðarskuld-
bindingum og margir hafa skert 
réttindi sjóðsfélaga.

Ávöxtun lífeyrissjóða er sögð 
hafa sveiflast mikið á liðnum 
árum. „Hún var auðvitað neikvæð 
árið 2008 og hefur ekki verið viðun-
andi síðan fyrr en árið 2012 þegar 
raunávöxtun var 7,4 prósent,“ segir 
í Vísbendingu. Ávöxtunin skili sér 
þó ekki í jafnmiklum bata og mátt 
hefði ætla og er enn sögð óviðun-
andi, lífslíkur hafi batnað hér á 
landi og skuldbindingar sjóðanna 
því aukist um 1,0 til 1,5 prósent.

„Á næstu fimmtán árum mun 
því álagið á bæði lífeyriskerfið og 
almannatryggingakerfið aukast ár 
frá ári. Eignir lífeyrissjóðanna eru 
miklar en það mun valda vandræð-
um þegar að því kemur að selja þær 
í lokuðu kerfi þar sem allir vilja 
selja samtímis,“ segir í efnahags-
ritinu. Haldist hér áfram gjaldeyr-
ishöft og hagvöxtur verður lítill geti 
sjóðirnir ekki ávaxtað fé með eðli-

legum hætti. Fé þeirra dugi því ekki 
eins og ráð hafi verið fyrir gert.

„Þetta er hluti af þeim vítahring 
sem Íslendingar kunna að lokast 
inni í ef engar raunhæfar lausnir 
finnast á gjaldeyrisvanda þjóðar-
innar,“ segir í Vísbendingu.

Í umfjölluninni er líka fjallað um 
muninn á stöðu sjóða á almennum 
vinnumarkaði og hjá því opinbera. 
Hjá almennu sjóðunum sé heildar-
hallinn 99 milljarðar og fari minnk-
andi frá 2011 en halli hjá sjóðum 
ríkis og sveitarfélaga sé um 574 
milljarðar króna.

Til þess að rétta hallann á B-deild 
Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins 
(LSR) er bent á að ríkið þyrfti að 

leggja um átta milljarða króna til 
sjóðsins á ári og hefja þá innlögn 
þegar í stað, en að auki greiddu 
launagreiðendur svipaða innlögn 
vegna hækkaðra lífeyrisgreiðslna. 
Verði ekkert að gert sé líklegt að 
ríkið þurfi að greiða um tvöfalt 
hærri fjárhæð eftir 10 til 15 ár. Um 
leið skorti merki um úrbætur. 

„Fjármálaeftirlitið úrskurðaði að 
LSR A-deild bæri að hækka iðgjald-
ið úr 15,5 prósentum í 19,5 prósent. 
Stjórnvöld, sem hafa gagnrýnt 
einkaaðila fyrir það að fara ekki að 
tilmælum eftirlitsins, hafa ákveð-
ið að breyta lögum til þess að þurfa 
ekki að fara að þessu árið 2014.“
 olikr@frettabladid.is

Hækkun ellilífeyris-
aldurs sögð blasa við
Fyrirséð er að lífeyrissjóðirnir eigi erfitt með að brúa það bil sem er á milli ávöxt-
unar eigna og skuldbindinga til framtíðar. Auknar lífslíkur draga úr bata sem 
orðið hefur á starfsemi þeirra frá og með árinu 2012. Vítahringur hafta blasir við.

SKÝRSLA KYNNT Í FYRRA  Í febrúar í fyrra var kynnt skýrsla sem lífeyrissjóðirnir létu 
vinna um stöðu þeirra og starfsemi fyrir hrun. Þeir fóru ekki að rétta úr kútnum eftir 
hrunið fyrr en á síðasta ári. Sá bati er ekki sagður duga til. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ávöxtun í fortíð er ekki ávísun á ávöxtun í framtíð.
Hafa ber í huga að eign í fjárfestingarsjóði getur bæði hækkað og lækkað, allt eftir þróun á markaðsverði hennar.
Íslandssjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar er hægt að nálgast á heimasíðu Íslandssjóða,
www.islandssjodir.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.

VÍB er eignastýringarþjónusta Íslandsbanka  |  Kirkjusandi  |  155 Reykjavík  |  Sími 440 4900  |  vib@vib.is  |  www.vib.is |        Finndu okkur á Facebook

FRAMÚRSKARANDI ÞJÓNUSTA, FRÆÐSLA OG FJÁRFESTINGARAÐFERÐIR SKILA ÁRANGRI

Fáðu nánari upplýsingar á www.vib.is eða pantaðu viðtal við ráðgjafa í síma 440 4900.

Í nýlegu vali breska fjármálaritsins World Finance þótti VÍB  - eignastýringarþjónusta Íslandsbanka 
standa fremst íslenskra eignastýringaraðila. Við valið er horft til margra þátta og þá helst árangurs 
síðasta árs, fjárfestingaraðferða, þjónustu og fræðslu.

Besta eignastýringin

Frábær ávöxtun

40,2%

1 ár

25,6%

2 ár

24,7%

-19,2%

4 ár 5 ár

24,7%

3 ár

Hlutabréfasjóðurinn hefur skilað frábærri ávöxtun síðastliðin ár og er góð leið 
til þess að taka þátt í uppbyggingu íslenska hlutabréfamarkaðarins.

* Skv. www.sjodir.is 
Ávöxtunartölur miðast við nafnávöxtun og er ávöxtun umfram 12 mánuði umreiknuð í ávöxtun á 
ársgrundvelli. Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði.

Öflugt fræðslustarf

Fylgstu með fræðslustarfi okkar á www.vib.is

Frá byrjun árs 2011 hefur VÍB staðið fyrir

hafa sótt eða fylgst með á vef okkar
SEM YFIR 

20.000
manns

150
fræðslufundum

Niðurstaða netkönnunar Capacent Gallup í maí 2013 var sú að Íslendingar myndu 
leita fyrst til VÍB - eignastýringarþjónustu Íslandsbanka þyrftu þeir á eignastýringar- 
þjónustu að halda. 30,9% þeirra sem tóku afstöðu nefndu okkur sem fyrsta val. 

Við erum fyrsta val

31%

VÍB/Íslandsbanki

26%
22%
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Urban Expressions 

Millefiori Milano

Vintage By Fé

Plomo o PlataFeldur Triwa

Triwa

Urban Expressions 

FULL BÚÐ AF 
NÝJUM VÖRUM

Haustið er komið í Kastaníu

Opið mán - fös 11-18 lau 12-16
S. 577-5570  |  Erum á facebookVerið velkomin

30%
AFSLÁTTUR

af ilmkertum og ilmstráum
frá Millefiori Milano

Triwa - Plomo o Plata - Feldur - Urban Expressions - Hildur Hafstein - SysterP - Vintage By Fé - Betty Barclay & Atelier Mercadal 

Millefiori Milano

ÍTALÍA Fleiri en 140 flóttamenn frá 
Erítreu, Gana og Sómalíu létust 
eftir að skipi, sem átti að flytja 
þá frá Líbíu til ítölsku eyjunn-
ar Lampedúsa, hvolfdi snemma í 
gærmorgun. Tuga var enn saknað 
þegar Fréttablaðið fór í prentun í 
gær. Þeir bætast í hóp um 6.500 
flóttamanna sem taldir eru hafa 
látist við að reyna að komast frá 
ströndum Norður-Afríku til Evr-
ópu yfir Sikileyjarsund frá árinu 
1994. Þar af fórust þrettán menn 
í síðustu viku þegar bátur þeirra 
strandaði síðastliðinn mánudag, 
rétt undan ströndum Sikileyjar.

Síðustu ár hafa tugir þúsunda 
flóttafólks lagt á sig erfitt ferðalag 
til Líbíu og Túnis frá öðrum hlutum 
Afríku og Mið-Austurlöndum í von 
um betra líf í Evrópu. Þaðan hefur 
það greitt stórfé fyrir far sjóleiðina 
yfir til Ítalíu eða Möltu.

Skipin sem notuð eru til að ferja 
fólkið eru oftar en ekki algjörlega 
vanbúin til þessarar ferðar, þrátt 
fyrir að Lampedúsa sé einungis 113 
kílómetrum undan strönd Túnis, 
og engar öryggisráðstafanir eru 
til staðar.

Flóttamannastraumurinn var 
langþyngstur á meðan á róstunum 
í Norður-Afríku stóð í tengslum 
við arabíska vorið svokallaða, en 
hafði gengið niður allt fram á síð-
ustu mánuði þegar flóttafólk frá 
Sýrlandi bættist í þennan hóp. Alls 
komu 8.400 flóttamenn til Ítalíu 
og Möltu á fyrri helmingi ársins, 
en það eru nær tvöfalt fleiri en á 
fyrri helmingi síðasta árs þegar 
4.500 komust þessa leið. Á fyrri 

helmingi þessa árs er vitað um 40 
sem létust á þessari leið, en allt árið 
í fyrra fórust um 500. Árið 2011 er 
langsamlega mannskæðasta árið í 
þessu tilliti en þá fórust rúmlega 
1.500 manns.

Lengi hefur verið deilt á vinnu-
lag ítalskra og maltneskra yfir-
valda, sem og Evrópusamband-
ið, fyrir að gera allt of lítið til að 
bregðast við þessum mikla vanda 

sem flóttamannastraumurinn er. 
Ítalía og Malta (auk Grikklands, 
sem tekur á móti fjölda flóttafólks 
sem kemur yfir landamærin við 
Tyrkland) hafa einnig deilt á hin 
ESB-ríkin að leggja ekki sitt af 
mörkum. 

Harmleikurinn í gær vakti 
mikil viðbrögð um heim allan þar 
sem Cecilia Malmström, fram-
kvæmdastjóri innanríkismála hjá 

ESB, kallaði meðal annars eftir því 
að aðildarríki styddu innleiðingu 
nýrra reglna sem eiga að auðvelda 
starf við að finna og bjarga bátum 
á þessari leið, og eins að berjast 
gegn glæpahópum sem misnota 
neyð fólks í gróðaskyni án tillits til 
öryggis þess.  thorgils@frettabladid.is

© GRAPHIC NEWSHeimild: Wire agencies

Að minnsta kosti 130 manns fórust með 
skipi sem flytja átti afríska flóttamenn 
til ítölsku eyjunnar Lampedúsa. 150 hafði 
verið bjargað í gær en leit stóð enn yfir að 
öðrum eins fjölda.

Ítalía

Líbía

Malta

Túnis

Adríahaf

Miðjarðarhaf

Tyrrenahaf

160 km

Róm

Sikiley

Sardinía

Lampedúsa: Báturinn lagði upp frá Líbíu 
með um það bil 500 flóttamenn um borð. 
Þeir voru frá Erítreu, Gana og Sómalíu.

Flóttamenn fórust
út af Ítalíu

Skipið sem um ræðir er 20 metrar á lengd og lagði úr höfn í Trípólí í Líbíu 
tveimur dögum áður en ósköpin dundu yfir. Talið er að á milli 450 og 500 
manns hafi verið um borð, þar af 100 konur og tíu börn.
Þegar skipið tók að nálgast Lampedúsa var drepið á vélinni, eins og vanalegt 
þykir í svona ferðum. Jafnan eru símar eða talstöðvar meðferðis til að kalla 
á hjálp en ekki í þetta sinn. Einhver um borð brá á það ráð að kveikja eld í 
klæðisbút til að ná athygli nærliggjandi skipa en eldurinn virðist hafa breiðst 
út, sem varð til þess að farþegarnir flúðu allir út á sömu hlið skipsins sem 
valt á hliðina og fólkið féll í sjóinn.
Þeir sem komust lífs af voru langflestir karlmenn. Sárafáar konur voru meðal 
þeirra sem bjargað var og engin börn.

ALLT AÐ 500 Í FEIGÐARFERÐINNI

Vongóð enduðu í votri gröf
Á annað hundrað flóttamanna frá Afríku fórust þegar skip sem átti að flytja þá frá Líbíu til ítölsku eyjarinnar 
Lampedúsa fórst í gærmorgun. Á sjöunda þúsund flóttafólks hefur látið lífið á þessari leið frá árinu 1994.

HARMLEIKUR  Líkin voru lögð á hafnarbakkann í Lampedúsa í gær. NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSTÓLAR  Hæstiréttur staðfesti 
niðurstöðu Héraðsdóms Reykja-
víkur í gær um að sakfella karl-
mann á þrítugsaldri fyrir nauðg-
un. Glæpurinn átti sér stað á 
hóteli í nóvember á síðasta ári en 
maðurinn hafði verið að skemmta 
sér um nóttina ásamt konunni sem 
kærði. 

Konan vaknaði við það að 
maðurinn var að hafa við hana 
mök á hótelherberginu. Hann var 
dæmdur í tveggja ára óskilorðs-
bundið fangelsi og þarf að auki 
að greiða konunni milljón króna í 
skaðabætur.  - vg

Hæstiréttur staðfesti dóm:

Tvö ár í fangelsi 
fyrir nauðgun

HÆSTIRÉTTUR  Maðurinn nauðgaði 
konu á hótelherbergi.

SVÍÞJÓÐ Stjórnvöld á Skáni hafa 
tekið hund af konu þar sem hann 
var að minnsta kosti tvöfalt 
þyngri en hann átti að vera. 
Í fréttum sænskra fjölmiðla segir 
að konan hafi gefið hundinum 
venjulegt þurrfóður og matar-
afganga í stað megrunarfæðis.

Hundurinn er nú í sérstöku 
hundaathvarfi. Kaupi enginn hund-
inn verður hann svæfður. - ibs

Svipt gæludýrinu sínu:

Vildi ekki láta 
hund í megrun
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af sérvöldum 
LEGO vörum

IT DOESN’T GET BIGGER THAN THIS!

LEGO BYGGINGARHELGI 
4.–6. OKTÓBER

-25%

5.624
SPARIÐ 1.875

4.124
SPARIÐ 1.375

4.124
SPARIÐ 1.375

Venjulegt 
verð 7.499

Venjulegt 
verð 5.499

Venjulegt 
verð 7.499

Venjulegt 
verð 9.999

Venjulegt 
verð 5.499

5.624
SPARIÐ 1.875

Venjulegt 
verð 7.499

7.499
SPARIÐ 2.500

5.624
SPARIÐ 1.875
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JAPAN  Í gær funduðu í Japan Chuck Hagel, varnarmálaráðherra 
Bandaríkjanna, og John Kerry utanríkisráðherra með Shinzo 
Abe, forsætisráðherra Japans, Fumio Kishida utanríkisráðherra 
og Itsunori Onodera, ráðherra varnarmála. Fundurinn fór fram 
í bústað forsætisráðherrans í Tókýó. Bandarísku ráðamenn-
irnir voru í Japan til að sækja fund um sameiginleg varnarmál 
ríkjanna, en hann fór fram fyrr um daginn.  NORDICPHOTOS/AFP

INDLAND  Gestir 
skoða líkan hrað-
lestar við opnun 
tíundu alþjóðlegu 
lestarsamgöngusýn-
ingarinnar í Nýju-Delí 
á Indlandi í gær. Að 
sýningunni og ráð-
stefnu, sem haldin er 
um leið, standa Sam-
tök iðnaðarins á Ind-
landi í samvinnu við 
ráðuneyti lestarsam-
gangna þar í landi.
 NORDICPHOTOS/AFP

ÞÝSKALAND  Þjóðverjar minntust í gær dagsins árið 1990 þegar 
Vestur- og Austur-Þýskaland sameinuðust á ný að kalda stríðinu 
loknu. Dagurinn nefnist Tag der Deutschen Einheit. Winfried 
Kretschmann, forsætisráðherra þýska sambandslandsins Baden-
Württemberg, og Angela Merkel Þýskalandskanslari sjást hér 
mæta til hátíðarhalda í Stuttgart í gær.
 NORDICPHOTOS/AFP

FRAKKLAND  Lögreglumenn standa vörð á meðan rómafólk yfirgefur búðir í Roubaix í Frakklandi í gærmorgun. François 
Hollande Frakklandsforseti reyndi í gær að bera klæði á vopn í ráðherraliði sínu en náði ekki að setja niður deilur innan 
ríkisstjórnarinnar vegna meðferðar yfirvalda á flökkufólki.  NORDICPHOTOS/AFP

TAÍLAND 
 Búddamunkar 

fleyta báti 
við musteri 
í Ajútthaíja-

héraði norður 
af Bangkok í 

gær. Almanna-
varnaráðuneyti 

landsins greindi 
í gær frá því að 

enn væru 25 
héruð plöguð 
af flóðum og 

27 manns hafi 
látið lífið af 

þeirra völdum.
 NORDICPHOTOS/AFP

ÍSRAEL  Nokkurra stunda gamall fílskálfur 
stendur hér hjá móður sinni, „La Petite“, 
í Ramat Gan Safari-dýragarðinum í Tel 
Avív. Fílarnir eru af asísku tegundinni. 
Talsmaður dýragarðsins sagði í gær að 
kálfurinn litli væri líklega kvenkyns og 
hefði ekki enn verið gefið nafn. 
 NORDICPHOTOS/AFP

1

ALHLIÐA
GÓLFSÁPA
með ilmi, 1 l.
Verð 519 kr.

Skeifunni 11  | Sími 515 1100 www.rekstrarland.iswww.rekstrarland.is

NÁTTÚRUSÁPA
á allt tréverk.
Verð frá 778 kr.

ALHLIÐA 
HREINSIEFNI
með sítrónuilmi, fyrir 
harða fleti, 750 ml.
Verð 559 kr.

yrir
ml.

Sápur
Rekstrarland býður fjölbreytt  
og vandað úrval af sápum fyrir  
allar tegundir þrifa.

í trú, von og kærle
ik

a

FJÖLBREYTT DAGSKRÁ Í VETUR:
Alla miðvikudaga kl. 20 
Almennar samkomur í Kristniboðssalnum

Annan hvern mánudag kl. 20 
(næst 7. okt.)
Kristniboðsfélag karla 
– sprækir karlar

Annan hvern fi mmtudag kl. 16 
(næst 10. okt.)
Kristniboðsfélag kvenna 
– hressar konur

Annan hvern föstudag kl. 18
(næst í kvöld)
Fjölskyldusamkoma, létt máltíð, söngur 
og hugleiðing

Annan hvern föstudag kl. 20 (næst 11. okt.)
Kvikmyndaklúbburinn Sakkeus

Allar þessar samkomur eru í Kristniboðssalnum, 
Háaleitisbraut 58-60 á 3. hæð. 

Alla sunnudaga kl. 17 eru samkomur
í safnaðarheimili Grensáskirkju á vegum Salts. 
Lifandi tónlist, barnagæsla og gott samfélag.
www.saltks.is

Nánari upplýsingar á www.sik.is  og í síma 533 4900

ÁSTAND 
HEIMSINS
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M I Ð B O R G I N  O K K A R  B Ý Ð U R  Þ É R  H E I M

L A N G U R  L A U G A R D A G U R
5 .  O K T Ó B E R

Yfir 300 verslanir og veitingahús eru  
í miðborginni. Á laugardag verður opið  
til kl. 17 og víða lengur. Hljómsveitin White 
Signal leikur hér og þar frá kl. 14–17 og 
Brúðubíllinn verður kl. 14 á Lækjartorgi. 

Hverfisgata er óðum að taka á sig nýja mynd. 
Hún er opin fyrir gangandi umferð og þar 
má líta inn í verslanir, bíó og veitingahús. 

Friðarsúlan verður tendruð þann 9. okt.
Raftónlistarhátíðin S.L.Á.T.U.R. fer fram 
16.–20. okt. Tón- og textahöfundar 
bjóða í „Ammæli“ í Hörpu 25.–27. okt. 
Kjötsúpudagurinn verður þann 26. okt. 
á Skólavörðustíg og Airwaves hátíðin
hefst 30. okt. 

Verslum og njótum þar sem hjartað slær.
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

H
ross í oss eftir Benedikt Erlingsson er ein besta 
bíómynd sem undirritaður hefur séð. Þessi mynd 
er á heimsmælikvarða og stefnir nú, sem eitthvert 
efnilegasta trippi sem sést hefur síðan Sleipnir Óðins 
var og hét, sigurför út í heim. Um síðustu helgi var 

Benedikt verðlaunaður á Spáni og erlendir gagnrýnendur og 
kvikmyndaspekúlantar halda ekki vatni yfir snilldinni.

Í þessari viku var fjárlagafrumvarp lagt fyrir Alþingi og í því 
segir að fjármagn til Kvikmyndamiðstöðvar Íslands verði skorið 

niður um rúm fjörutíu prósent. 
Við erum flest sammála um að 
mikilvægt sé að sýna aðhald 
í rekstri ríkisins. Hins vegar 
er ekki skynsamlegt að draga 
um of úr fjárframlögum til 
íslenskra kvikmynda. Friðrik 
Þór Friðriksson kvikmynda-

gerðarmaður líkti tíðindunum við að að nú væri verið að slátra 
mjólkurkúnni. Taka má undir það sjónarmið því rannsóknir sýna 
að fjárfesting ríkisins í íslenskum kvikmyndum er arðbær. Til 
er rannsókn sem nær til áranna 2006-2009 og sýnir að þeir 2,7 
milljarðar sem íslenska ríkið lagði til kvikmyndagerðar á tíma-
bilinu löðuðu að sér fjóra milljarða af innlendu fjármagni og 5,2 
milljarða af erlendu fjármagni. Kvikmyndagerðarfólk talar um 
að frumforsenda fyrir því að hægt sé að fjármagna kvikmyndir 
sé fjármagn frá Kvikmyndamiðstöð. Þannig, og aðeins þannig, 
fáist fjármagn á móti úr erlendum kvikmyndasjóðum.

Tölurnar ættu að sýna svart á hvítu að styrkir til íslenskrar 
kvikmyndagerðar skila sér til baka í þjóðarbúið með vöxtum, 
vaxtavöxtum og afleiddum störfum. Enda sagði Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra í viðtali við Kastljós fyrir 
rétt um þremur vikum að það stæði ekki til að skera framlög 
til Kvikmyndamiðstöðvar niður um fjörutíu prósent. Hann var 
spurður að þessu hreint út og sagði slíkan niðurskurð alls ekki á 
dagskrá. Enda útskýrði Sigmundur fyrir Sigmari Guðmundssyni, 
spyrli Kastljóss, að í þeim efnahagsþrengingum sem landið hefur 
gengið í gegnum síðustu ár hefðu menningin og listirnar sannað 
mikilvægi sitt:

„Við höfum líka séð að þessar greinar skapa áþreifanlega raun-
veruleg efnahagsleg verðmæti. Ekki bara þau gæði sem erfitt 
er að mæla í fjármagni. Þessar greinar skapa líka verulegan 
ávinning fyrir samfélagið efnahagslega,“ sagði Sigmundur Davíð 
og óhætt er að taka undir þessi orð hans. Í heildina ver íslenska 
ríkið um tíu milljörðum í menningu og listir en geirinn veltir um 
tvö hundruð milljörðum á ári.

Fjárlagafrumvarpið er nú til umræðu á alþingi og vonandi að 
þingmenn sjái að sér og slái ekki Sleipni af svo notað sé myndmál 
sem áhorfendur Hross í oss geta tengt við. Það eru auðvitað engin 
rök gegn niðurskurði til Kvikmyndamiðstöðvar að Benedikt 
Erlingsson sé góður leikstjóri og skeiði á milli kvikmyndahátíða. 
Umræðan þarf ekki að snúast um smekk, hún þarf heldur ekki 
að snúast um þá trúverðugu kenningu að Íslendingar þurfi á 
því að halda að geta speglað líf sitt og aðstæður í íslenskum 
kvikmyndum. Umræðan þarf ekki einu sinni að snúast um að 
íslenskar kvikmyndir leggi sitt af mörkum hvað varðar fjölgun 
ferðamanna – að þær séu liður í landkynningu. Þetta er hrein og 
klár stærðfræði, debet og kredit, og snýst um krónur og aura. 
Fyrir liggur að það borgar sig fyrir ríkið að fjárfesta í íslenskum 
kvikmyndum. Hvers vegna í ósköpunum ættum við þá ekki að 
gera það?

Arðbær framlög til kvikmyndagerðar:

Að slá Sleipni af 

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is

Nýtt fjárlagafrumvarp hefur litið dags-
ins ljós. Um það má eitt gott segja: Það 
er lagt fram á þann veg að jöfnuður náist 
í ríkisrekstri á næsta ári.

Í því er hins vegar engin framtíðarsýn. 
Gripið er til allra handa smáskammta-
lækninga til að ná jöfnuði í ríkisfjár-
málum.

Skorið er niður hjá öllum heilbrigðis-
stofnunum, öllum framhaldsskólum og 
öllum háskólum.

Ekkert var skorið niður í heilbrigðis-
málum á síðasta ári hjá fyrri ríkisstjórn, 
því við töldum að komið væri nóg. Við 
bættum við fjárveitingum til tækja-
kaupa. Þær eru nú teknar til baka. Er 
einhver sem trúir að heilbrigðisstofnanir 
séu aflögufærar nú? 

Hagvöxtur er lítill og störfum fjölgar 
ekki hjá fólki með starfsmenntun. Mun 
færri Íslendingar eru með framhalds-
menntun en í nálægum löndum. Þess 
vegna þarf átak í tækniþróun til að auka 
verðmætin sem við sköpum.

Þess vegna jukum við gríðarlega 
framlög í rannsóknarsjóði og tækni-
þróunarsjóð. Þorri þeirra framlaga er nú 
tekinn út.

Þess vegna settum við fé í sérstakt 
starfsmenntaátak. Allt það fé er tekið út.

Þess vegna settum við fé í skapandi 

greinar og græna atvinnusköpun. Þorri 
þess fjár er tekinn út.

Svo lýsir forsætisráðherra andúð 
á erlendri fjárfestingu og trú þeirri 
stefnumörkun tekur ríkisstjórnin út allt 
– ég endurtek allt – fé sem ætlað var til 
að kynna Ísland sem fjárfestingarkost á 
erlendum vettvangi.

Til að bíta höfuðið af skömminni er 
svigrúm í ríkisfjármálum nýtt í þágu 
stórútgerðar, stóriðju og ferðaþjónustu, 
sem hafa notið ríkulegar af gengishruni 
og kjaraskerðingu almennings í landinu 
en nokkrar aðrar greinar. 

Þetta fjárlagafrumvarp ber vitni 
algerum skorti á framtíðarsýn. Hvernig 
á að fjölga verðmætum störfum? Hvern-
ig á að byggja betra samfélag? Við þeim 
spurningum á þessi kyrrstöðuríkisstjórn 
engin svör.

Frestum ekki framtíðinni
FJÁRMÁL

Árni Páll 
Árnason
formaður Samfylk-
ingarinnar

➜ Til að bíta höfuðið af skömm-
inni er svigrúm í ríkisfjármálum 
nýtt í þágu stórútgerðar, stóriðju 
og ferðaþjónustu, sem hafa notið 
ríkulegar af gengishruni og kjara-
skerðingu almennings í landinu en 
nokkrar aðrar greinar.

Dala Feta fyrir þá 
sem gera kröfur

ms.is

Misskilningurinn
„Það er ekki nema von að þegar 
landsmenn heimsækja lénið mis-
skilningur.is birtist ríkisstjórn Ís-
lands,“ sagði Katrín Jakobsdóttir, for-
maður Vinstri grænna, í umræðum 
um stefnuræðu forsætisráðherra í 
fyrrakvöld. Katrín var þar að gagn-
rýna ríkisstjórnina fyrir loðin 
svör í umræðu um skuldamál 
heimilanna og ósamræmi 
á milli stjórnarflokkanna í 
málaflokknum. Þetta átti 
sennilega að heita gott 
skens þar sem slóðin leiddi 
inn á vef stjórnarráðsins.

Sjálfbært sprell
Síðar kom í ljós, meðal 
annars á visir.is, að 
lénið umrædda 

var í eigu ungliðahreyfingar Vinstri 
grænna og því, nema eldveggur 
sé innan hreyfingarinnar, heima-
tilbúið sprell til brúks við tækifæri 
eins og þetta. Þetta er temmilega 
vandræðalegt fyrir Katrínu en 
gefur fordæmi til dæmis fyrir ýmsa 
þrýstihópa. Maður getur til 

dæmis ímyndað sér 
að Heimssýn kaupi 
lénið fodurlands-
svik.is og vísi 
inn á vef Já Ís-
lands, sem svari 
á móti með 
thjodernisof-
gar.is. Þetta 

gætu pólitíkusar sem vilja fylla upp í 
tíma í ræðustól svo nýtt sér.

Tíðindi af Vesturbæjarvígstöðum
Áhugaverðar víglínur voru dregnar í 
Kjarnanum í gær þar sem Jón Gnarr 
borgarstjóri vék orðum að nágranna 
Reykjavíkur í vestri, Seltjarnarnesi. 
Sagði Jón meðal annars „ósann-

gjarnt að ríkt fólk [Seltirningar] 
nýti sér þjónustu [sem er í boði 
í Reykjavík] án þess að borga 

fyrir hana“. Karl Pétur Jónsson 
almannatengill svaraði borgar-
stjóra fullum hálsi í grein á 

Vísi og verður fróðlegt að sjá 
hvort þetta verði til þess að kalt 

stríð skelli á og víglína 
verði dregin austan 
Eiðistorgs.  
 thorgils@frettabladid.is
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-  Café-Borg, góðan dag. Get ég 
aðstoðað?

-  Já, góðan daginn. Ég er hringja 
frá XYZ hf. og er að tékka með 
pöntun fyrir árshátíð. Þetta er á 
laugardaginn eftir þrjár vikur.

-  Já, hvað eruð þið mörg?
-  Við erum fjörutíu …
-  Já, ok. Bíddu aðeins. Mér sýnist 

það geta gengið. Já, það er laust.
-  Frábært. Og hvað myndi þetta 

kosta?
-  Ég get boðið þér þriggja rétta 

matseðil. Glær kjúklingasúpa í 
forrétt, chilíkjötkássa í aðalrétt 
og ís í bikar í eftirrétt. Það væru 
6.990 krónur á mann án drykkja.

-  Hljómar vel. Hérna … það er 
einn í hópnum reyndar með 
chili-ofnæmi. Yrði það eitthvað 
vandamál?

-  Ha?! Ofnæmi? Er hann með vott-
orð upp á það?

-  Ehm … Ég veit það ekki, ég 
treysti nú oftast fólki þegar það 
segist vera með ofnæmi.

-  Hann verður helst að koma með 
vottorð. Ertu viss um að þetta 
séu ekki bara einhverjir stælar? 
Ég get ekki snúið öllu eldhúsinu 
á haus bara út af því að einhver 
segist vera með ofnæmi.

-  Já. Ég … mér finnst þetta svolítið 
skrítið. En ókei. Ef við kæmum 
með vottorð væri hægt að redda 
þessu?

-  Já, þá myndum við sleppa chilí-
inu.

-  Í kássunni hans?

-  Nei, við fjöldaeldum þetta. Við 
myndum þá bara sleppa chilíinu 
hjá öllum.

-  Hjá öllum í fyrirtækinu?
-  Hjá öllum gestum veitingastað-

arins þetta kvöld. Við myndum 
náttúrulega þurfa að skýra þetta 
út. Ætli við myndum ekki setja 
miða á hurðina: „Kæru gestir, 
ástæða þess að þið þurfið að 
borða svona bragðdaufan mat 
í kvöld er sú að einhver veimil-
títa hjá XYZ segist ekki höndla 
almennilegt krydd. Beðist er vel-
virðingar á þessum leiðindum. 
Eigendur.“ Helst væri gott að fá 
nafn á viðkomandi. Annars eru 
menn allt kvöldið að velta því 
fyrir sér hver þetta gæti verið. 

-  En myndi þessari manneskju 
líða illa?

-  Af hverju ætti henni líða illa? 
Maður er bjóðast til að snúa öllu 
á hvolf fyrir fólk. Það fer varla 
að væla yfir því að vera nafn-
greint.

-  Ókei, geymum þetta aðeins. En 
svo er annað. Það eru tvö í hópn-
um sem borða ekki kjöt og …

-  Nei, nei, nei, þarna fórstu alveg 
með það.

-  Ha?
-  Já, sko. Í fyrsta lagi skil ég ekk-

ert í þeirri vitleysu að vera ekk-
ert að borða dýr. Ef dýrum væri 
ekki ætlað að verða étin þá hefði 
Guð ekki búið þau til úr kjöti. 
Kjöt er matur. Það er augljóst. 
Mér finnst persónulega þetta 
vera einhver fáránleg tíska, sem 
kemur hingað erlendis frá og 
hentar bara ekkert fyrir íslensk-
ar aðstæður. En látum það nú 
vera. Fólk má borða hvað sem 
það vill heima hjá sér. En það 
getur ekki farið út meðal fólks 
og ætlast til að allir breyti öllu 

hjá sér til að uppfylla duttlunga 
fámenns minnihlutahóps.

-  Það er nú enginn að biðja um 
það. Ég er bara að athuga hvort 
þessir tveir starfsmenn okkar 
geti ekki fengið einhverja græn-
metiskássu í stað kjötkássunnar 
og sömuleiðis einhvern annan 
forrétt.

-  Svona fólk … Svarið er nei. Við 
bjóðum ekki upp á neitt svoleið-
is og höfum engin áform um að 
gera það.

-  Ég skil alveg að þetta yrði smá 
aukakostnaður fyrir ykkur en 
gætum við þá ekki bara borgað 
fyrir það? Er ekkert sem þið 
getið boðið þeim upp á?

-  Við getum boðið þeim að koma 
með nesti. Þau geta eldað eitt-
hvert grænmetissull heima hjá 
sér og komið með það í boxum.

-  Og borðað þetta „grænmetis-
sull“ með hinum? 

-  Við leyfum fólki venjulega ekki 
að koma með sinn eigin mat og 
borða hann. Þetta er veitinga-
staður, sjáðu til. Það kostar líka 
alveg að þrífa diska. En við 
getum örugglega leyft þeim að 
borða frammi. Þau geta komið 
og setið hjá hinum í eftirrétt-
inum. Borðar þetta fólk kannski 
ekki mjólkurís?

-  Jú, ég held það reyndar. En 
ég veit það samt ekki. Ég skal 
spyrja.

-  Gerðu það. Annars geta þau bara 
borðað litlu vöffluna. Þau borða 
vöfflur, er það ekki?

Ef veitingastaðir væru leikskólar
Í DAG 
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Við getum boðið 
þeim að koma með 

nesti.

Þannig aukum 
við lífsgæði!
Sjálfstæðu leikhúsin 
(SL), samtök atvinnufólks 
í sviðslistum á Íslandi, 
harma þann mikla nið-
urskurð til sjálfstæðra 
sviðslistahópa sem boð-
aður er í fjárlögum 2014. 

Innan sjá lfstæða 
sviðslistageirans er að 
finna aðalvaxtarbrodd 
íslenskra sviðslista, 
nýsköpun, rannsóknir 
og tækifæri ungs sviðs-
listafólks til að láta að 
sér kveða. Jafnframt er 
meirihluti allra uppsetn-
inga sjálfstæðra hópa ný íslensk 
verk sem stuðla að framþró-
un sviðslista með nýsköpun og 
frumleika. Sjálfstæðir sviðs-
listahópar hafa einnig tekið 
forystu í kynningu á íslenskum 
sviðslistum á erlendum vett-
vangi og hafa staðið að mark-
vissri uppbyggingu á alþjóð-
legu tengslaneti fyrir tilstuðlan 
SL og framsækinna sviðslista-
hópa eins til dæmis Vesturports 
og Shallala Ernu Ómarsdóttur. 

Ísland hefur á síðustu árum 
verið kröftugur vettvangur 
skapandi greina sem hafa fjölg-
að störfum og skapað gjald-
eyristekjur eins og glöggt má 
sjá í skýrslu sem unnin var um 
hagræn áhrif þeirra. Í þeirri 
skýrslu eru færðar sönnur á 
mikilvægi skapandi greina sem 
einnar af helstu tekjulindum 
íslenska ríkisins. Þessi skýrsla 
var unnin í samvinnu og með 
stuðningi allra helstu ráðu-

neyta. Það er því með öllu óskilj-
anlegt að ekki sé haldið áfram 
að byggja upp og styðja við 
skapandi greinar þegar ljóst er 
að Ísland þarf að halda áfram að 
byggja upp atvinnulíf sem bygg-
ir á hugviti og sköpunarkrafti.

Skapandi greinar eru að 
stórum hluta lykillinn að því 
að vekja athygli á Íslandi sem 
áhugaverðum kosti fyrir ferða-
menn. Þær eru grunnur að öfl-
ugu menningarlífi, nýsköpun 
og umbreytingu í atvinnulífi 
og forsenda fyrir  farsælu þjóð-
félagi. Stjórn Sjálfstæðu leik-
húsanna – SL hvetur því ríkis-
stjórn og þingmenn til að draga 
til baka niðurskurð upp á 24% 
til starfsemi atvinnuleikhópa í 
fjárlagafrumvarpi og gefa þeim 
tækifæri til að halda áfram að 
byggja upp fjölbreytt og skap-
andi Ísland. Þannig aukum 
við tekjur ríkissjóðs – þannig 
aukum við lífsgæði!

MENNING

Birna 
Hafstein
formaður SL

➜ Ísland hefur á 
síðustu árum verið 
kröftugur vettvang-
ur skapandi greina 
sem hafa fjölgað 
störfum og skapað 
gjaldeyristekjur eins 
og glöggt má sjá í 
skýrslu sem unnin 
var um hagræn áhrif 
þeirra.

Láttu hjartað ráða

„Himneskir lífrænir gosdrykkir úr fyrsta �okks 

hráefni og allir í fjölskyldunni �nna eitthvað 

við sitt hæ�.“
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Vatnsmýrin er mýri eða 
votlendi og því óhentugt 
byggingarland því víða eru 
um 10-20 metrar niður á 
fast, sem þýðir annaðhvort 
langar og dýrar súlur eða 
djúpa grunna niður á fast 
undir hugsanlegar bygg-
ingar, sem er mjög kostn-
aðarsamt og ekki heppilegt 
vegna jarðskjálfta. Því er 
það einfalt reikningsdæmi 
að verð íbúða í fjölbýlis-
húsum á slíku byggingarsvæði 
verður mjög dýrt vegna aukabygg-
ingakostnaðar fyrir utan kostnað 
við lóðir á þessum umdeilda stað. 
Hugsanlegar íbúðir í Vatnsmýr-
inni verða því varla fyrir kennara 
og hvað þá nema við háskólana í 
nágrenninu eða lækna og sjúkra-
liða. Já, fyrir hverja?

Mýri er landsvæði þar sem 
grunnvatnsstaða er há og jafnvel 
í yfirborði jarðvegsins. Forfeður 
okkar gáfu landsvæðum nöfn við 
hæfi og ljóst er að Vatnsmýrin var 
mjög mikið votlendi fyrst orðinu 
vatn var skeytt framan við mýr-
ina! Sjálf mýrin er núna að miklu 
leyti horfin undir Reykjavíkur-
flugvöllinn og aðra byggð, en þó er 
enn töluvert eftir af henni. Fjöldi 
fugla verpir þar, og er varpland-
ið friðað á þeim tímum ársins sem 
varp stendur yfir eins og við Nor-
ræna húsið. Vatnið í Tjörninni 
er að miklu leyti úr Vatnsmýr-
inni. Dr. Sturla Friðriksson benti 
á í ágætri grein í Morgunblaðinu 
nýlega að hætta væri á að frek-
ari byggð í Vatnsmýrinni mundi 
þurrka upp Tjörnina okkar.

Besti valkosturinn
Framsýnir borgarfulltrú-
ar Reykjavíkur voru þegar 
árið 1937 farnir að skipu-
leggja að byggja flugvöll 
í Vatnsmýrinni sem var 
heppilegt sléttlendi og 
mýrin talin ónothæf sem 
byggingarland. Í septem-
ber 1937 var opinberlega 
birtur uppdráttur Gústafs 
E. Pálssonar verkfræðings, 
og síðar borgarverkfræð-

ings Reykjavíkur, af „Flughöfn í 
Vatnsmýrinni í Reykjavík“. Í janú-
ar 1939 samdi Gústaf svo ítarlega 
skýrslu fyrir bæjaryfirvöld þar 
sem gerður var samanburður á 
sjö valkostum í staðsetningu flug-
vallar fyrir Reykjavík. Niðurstaða 
þeirrar úttektar Gústafs var sú að 
mælt var með flugvelli í Vatnsmýr-
inni, sem talin var vera „eins ákjós-
anleg undir innanlandsflugvöll 
og frekast má vera“. Í mars 1940 
mælti skipulagsnefnd Reykjavíkur 
með gerð flugvallar í Vatnsmýr-
inni sem bæjarráð samþykkti. Það 
var því auðsótt fyrir breska herinn 
að fá leyfi 1940 til að byggja flug-
völl á þessu sléttlendi í Vatnsmýr-
inni með tilheyrandi kostnaði, sem 
meðal annars fólst í að keyra þús-
undir vörubílshlassa af rauðamöl 
sem uppfyllingu fyrir flugbrautirn-
ar fyrir orustuflugvélar, sprengi- 
og flutningavélar þess tíma sem 
ekki eru svo þungar miðað við 
byggingar, hvað þá háhýsi.

Flugvöllinn áfram í Vatnsmýrinni
Hugmyndir margra aðila, jafnvel 
kjörinna borgarfulltrúa, um Vatns-

mýrina sem hentugt byggingar-
land eru algjörlega gegn almennri 
skynsemi! Framsýnir forfeður 
okkar í Reykjavík svo og kjörnir 
þingmenn þess tíma töldu svæðið í 
Vatnsmýrinni hins vegar heppilegt 
fyrir flugvöll eins og áður er getið. 
Ég er sammála öllum  þeim Íslend-
ingum sem vilja að flugvöllurinn 
verði áfram og í friði í Vatnsmýr-
inni í Reykjavík, höfuðborg allra 
Íslendinga. Þar gegnir hann mikil-
vægu hlutverki sem varanlegur 
innanlands- og varaflugflugvöllur 
millilandaflugs. Auk þess á landi 
sem að miklu leyti er í eigu ríkis-
sjóðs, og því eign allra Íslendinga! 
Ég styð því heils hugar undirskrift 
www.lending.is um að flugvöllur-
inn verði áfram á sínum stað!

Aðalskipulag 
höfuðborgarsvæðisins
Varðandi svo kölluð aðalskipulög 
sveitarfélaga þá væri ánægjulegt 
ef öll sex sveitarfélögin á höfuð-
borgarsvæðinu mundu sameinast 
um eitt aðalskipulag fyrir fram-
tíðina með heppilegum byggingar-
svæðum alls höfuðborgarsvæðisins 
fyrir íbúðir og atvinnustarfsemi 
svo og samgönguleiðir. Á sameig-
inlegu svæði þeirra allra eru án efa 
mörg hentugri byggingarsvæði en 
Vatnsmýrin!

Vatnsmýrin er votlendi 
og óhentugt byggingarland Í nýjum aðalnámskrám 

leik-, grunn- og fram-
haldsskóla er lögð áhersla 
á skóla fyrir alla og heild-
stæða menntastefnu með 
skýrum skilum á milli 
skólastiga. Þar kemur einn-
ig fram mikilvægi sveigj-
anleika á milli skólastiga 
þannig að nemendur hafi 
tækifæri til að sinna námi 
miðað við eigin námstöðu 
og þroska. Nemendur eiga 
jafnframt að hafa mögu-
leika á að fara á milli skóla-
stiga og/eða stunda nám á tveimur 
skólastigum samhliða.

Lögð er áhersla á fjölbreytt við-
fangsefni og starfshætti til að koma 
til móts við mismunandi þarfir 
ólíkra einstaklinga og stuðla að 
alhliða þroska, velferð og menntun 
hvers og eins.
Íslensk menntastefna felst í því að: 
■ koma til móts við margbreytileg-
ar þarfir einstaklinga,
■ hver nemandi fái nám miðað við 
þroska og getu,
■ nám og daglegt líf nemenda ein-
kennist af jafnrétti, lýðræði, sjálf-
bærni, sköpun og heilbrigði og vel-
ferð,
■ sveigjanleiki sé í náminu, nem-
endur geti breytt um námsleiðir 
hvenær sem er eða tekið hlé á námi 
sínu,
■ hver og einn fái tækifæri til að 
stunda nám alla ævi.
Leik-, grunn- og framhaldsskólar 
á Íslandi í dag starfa í anda þess-
arar stefnu og leita margvíslegra 
leiða til þess þrátt fyrir töluverðan 
niðurskurð fjármagns allan síðasta 
áratug.

Vinnum saman
Umræða á opinberum vettvangi er 
lituð af því að íslenska skólakerfið 
sé of dýrt og að framleiðniaukning 
sé ekki nægjanleg. Allir vilja gott 
menntakerfi. Foreldrar, ömmur og 
afar vilja það besta fyrir börnin 
sín. Neikvæð umræða um brottfall, 
framleiðniaukningu, óhagkvæmar 
rekstrareiningar og of há fjárfram-

lög hefur áhrif á ímynd og 
upplifun allra sem koma að 
skólunum. Vænlegra er að 
ræða um þann góða árang-
ur sem næst og alla sigr-
ana sem unnir eru á hverj-
um degi í skólum landsins. 
Leik- og grunnskólar á 

Íslandi eru dýrir vegna þess að 
landið er stórt og strjálbýlt og mikl-
ar kröfur gerðar til alls umbúnaðar 
þeirra.

Vinnum í lausnum og tökum 
okkur Finna til fyrirmyndar en 
þeir byggðu menntakerfi sitt upp 
með samvinnu, lausnamiðaðir og 
einhuga. Lykilhugsunin hjá þeim 
er að það séu margar leiðir til að 
byggja upp árangursríkt  mennta-
kerfi. Þeir lögðu áherslu á að meta 
til jafns árangur og ástundun nem-
enda og að mæla umbætur í námi og 
kennslu og árangur nemenda með 
alþjóðlegum stöðlum. Áhersla var 
lögð á fría menntun fyrir alla frá 
leikskóla til háskóla þar sem ríki 
og sveitarfélög bera kostnaðinn að 
mestu. Þá lögðu þeir ríka áherslu á 
gæði kennaramenntunar þar sem 
jöfn áhersla er á fagþekkingu og 
kennslufræði, sérstök áhersla var 
lögð á stærðfræði, raungreinar og 
lestur og að byggja upp fagmennsku 
kennara og skólastjórnenda.

Nýleg lög og námskrár leik-, 
grunn- og framhaldsskóla bjóða 
upp á margvísleg tækifæri til að 
byggja upp menntakerfi með góða 
og margbreytilega skóla og víðtæk 
sátt er um þá menntastefnu sem þar 
kemur fram.  Það tók Finna tvo til 
þrjá áratugi að ná árangri og þeir 
gáfust ekki upp. Gefum okkur tíma 
og vinnum saman, leitum lausna og 
byggjum einhuga upp árangursríkt 
menntakerfi fyrir alla. Fjárfestum 
í menntun, allir munu njóta góðs af 
arðinum.

Fjárfestum í menntun

Sjálfbærni er neisti nýs 
tíma í sambúð okkar við 
jörðina. En þetta orð – 
sjálfbærni – geldur fyrir 
ofnotkun. Merking þess 
virðist þverra með fjölg-
un söluvara og stefnu-
miða sem stórfyrirtæki 
og stjórnmálamenn selja 
sem sjálfbær. Barátt-
an fyrir sjálfbærni sem 
umbótaafli í takmörkuð-
um heimi vaxandi meng-
unar er meðal annars háð 
í ræktun og framleiðslu matvæla 
og fóðurs. Áhrifa líftækniiðnaðar-
ins gætir nú þegar í formi erfða-
breyttra afurða á matardiskum 
barna okkar, í kjarnfóðri mjólkur-
kúnna og alifuglanna, á óvörðum 
ræktunarsvæðum í meintu landi 
hinnar hreinustu náttúru heims. 
Samt er erfðatæknin ný af nálinni, 
lítt rannsökuð, ófyrirséð í afleiðing-
um sínum og áhættusöm.

Ræktunarsaga erfðabreyttra 
plantna spannar hálfan annan ára-
tug. Kominn er tími til að spyrja 
spurninga og draga lærdóma í þágu 
sjálfbærni – vonarneistans sem 
Ríó-ráðstefnan kveikti árið 1992, 
– í þágu matvælaframleiðslu sem 
tryggir öryggi okkar og rétt kyn-
slóðanna til að fæða sig á óspilltum 
náttúrugæðum.
■ Hvers vegna hefur reynst ókleift 
að afmarka erfðabreytta ræktun og 
hindra mengun hennar á annarri 
ræktun?
■ Hvers vegna hafa fyrirheit um 
minni eiturefnanotkun og meiri 
uppskeru með notkun erfðatækni 
ekki gengið eftir?
■ Hvaða vísbendingar veita óháðar 
vísindarannsóknir um áhrif rækt-
unar erfðabreyttra plantna á líf-
ríkið, jarðveg og grunnvatn?

■ Hvað olli því að tilrauna-
dýr í ýmsum vísindarann-
sóknum, sem fóðruð voru 
á erfðabreyttum afurðum, 
urðu fyrir margþættu tjóni 
á líffærum?
■ Hvaða vísbendingar veit-
ir það um möguleg lang-

tímaáhrif erfðabreyttra matvæla á 
neytendur?
■ Eru eftirlitsstofnanir hins opin-
bera í stakk búnar til að meta 
langtíma áhættu af völdum erfða-
breyttrar ræktunar?
■ Getur erfðatæknin talist sjálfbær 
meðan genainnskot eru ónákvæm 
og afleiðingar þeirra eru ófyrirsjá-
anlegar? 
■ Hvort er árangursríkara og 
öruggara að beita erfðatækni eða 
hefðbundnum kynbótum til að 
styrkja matvælaframleiðslu og 
draga úr hungri í heiminum? 

Kynningarátak um erfðabreytt-
ar lífverur  – samstarfsverkefni sex 
samtaka og félaga – leitar svara við 
þessum áleitnu spurningum á ráð-
stefnu sem haldin verður í Reykja-
vík mánudaginn 7. október nk. og 
fær að þessu sinni til liðs við sig 
þrjá erlenda vísindamenn á sviðum 
sameindalíffræða sem hafa lagt 
mikið af mörkum til rannsókna á 
erfðabreyttum lífverum. Þeir munu 
lýsa reynslu Bandaríkjanna af notk-
un erfðatækni í landbúnaði, vís-
indalegum flekaskilum sem vekja 
spurningar um öryggi afurða henn-
ar og hugsanlegum ávinningi þess 
fyrir íslenska bændur að framleiða 
afurðir án erfðabreyttra lífvera.

Sjálfbærni og 
notkun erfðatækni

SKIPULAG

Jón Hjaltalín 
Magnússon
verkfræðingur

➜ Allir vilja gott 
menntakerfi . 
Foreldrar, ömmur og 
afar vilja það besta 
fyrir börnin sín.

➜ Ræktunarsaga 
erfðabreyttra plantna 
spannar hálfan annan 
áratug.

➜ Forfeður okkar gáfu 
landsvæðum nöfn við hæfi  
og ljóst er að Vatnsmýrin 
var mjög mikið votlendi 
fyrst orðinu vatn var skeytt 
framan við mýrina!

MENNTUN

Svanhildur María 
Ólafsdóttir
formaður 
Skólastjórafélags 
Íslands

ERFÐABREYTT-
AR LÍFVERUR

Gunnar Á. 
Gunnarsson
framkvæmdastjóri

Landsbankinn          landsbankinn.is          410 4000

Landsbankinn hf., kt. 471008-0280, Austurstræti 11, 155 Reykjavík,  
hefur birt grunnlýsingu undir heitinu Base Prospectus vegna útgáfu  
á sértryggðum skuldabréfum.

Grunnlýsingin er á ensku og er birt á rafrænu formi á vef 
Landsbankans hf. www.landsbankinn.is/sertryggd-skuldabref. 
Útprentuð eintök af grunnlýsingunni má einnig nálgast hjá 
Landsbankanum hf., Austurstræti 11, 155 Reykjavík.

Sótt hefur verið um töku sértryggðra skuldabréfa Landsbankans 
í flokknum LBANK CB16 að nafnverði 1.220.000.000 krónur til 
viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. 

NASDAQ OMX Iceland hf. mun birta tilkynningu um töku sértryggðu 
skuldabréfanna til viðskipta og hvenær áætlað er að viðskipti með 
þau geti hafist með a.m.k. eins viðskiptadags fyrirvara.

Reykjavík, 4. október 2013.

Grunnlýsing vegna útgáfu 
sértryggðra skuldabréfa 
Landsbankans hf.

Save the Children á Íslandi





Vínarbrauðslengja

BKI kaffi
Sérvaldar baunir frá þekktustu kaffisvæðum
heimsins tryggja hið mjúka bragð, lokkandi

ilm og fersklegt eftirbragð.

kkulaði
ði fyrir háa sem smáa.

Nýtt! Milka með Oreo kexi.

Vínarbrauðslengja

Milka súkkul ð
Súkkulaði fyri
Nýtt!

Lífrænt sólkjarnabrauð
Lífrænt brauð með sólkjörnum, einstaklega

bragðgott og tilvalið fyrir þá sem kjósa lífrænt.

Pretzel kringla

Billys Pan Pizza
fljótlegt og þæginlegt

Old Amsterdam ostabrauð
Forbakað brauð fyllt með

Old Amsterdam osti.

NÝTT

lífrænt

d Amsterdam ostabrauð

SURF & TURF
HUMAR OG NAUTALUND
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Pretz l k i

Bakararnir okkar mæta snemma til að heilla okkur 
með nýbökuðum brauðum og sætabrauðig

NAUTALUNDIR
FROSNAR

3799 kr/kg
Verð áður 4499

HUMARHALAR
Í SKEL 2 STK.

1999 kr/pk

TILBOÐ
225 kr/pk
Verð áður 279

TILBOÐ
499 kr/stk
Verð áður 599

TILBOÐ

189 kr/stk
Verð áður 229



LOKSINS Á ÍSLANDI!
SSSTTTÖÖÖKKKKKKAAAARRR OOOGGG BBBRRRAAAAGGGGGGGGGÐÐÐGGGÓÓÓÐÐÐAAARRR  FFFRRRAAANNNSSSKKKAAARRR
SSSEEEMMM HHHEEENNNTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAA MMMEEEÐÐÐÐÐÐÐÐ  ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖLLLLLLUUUMMM MMAAATTT..
AAAÐÐÐEEIINNNSSS  222222 MMMÍÍNNNNNNNÚÚÚTTTUUURRR  ÍÍÍ OOOFFFNNNIIII.
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40%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

ÓMÓTSTÆÐILEGT LAMBAINNRALÆRI 
FFFYYYLLLLLLTTTT MMMMEEEÐÐÐÐÐÐÐ DDDDDÖÖÖÐÐÐLLLUUUMMMM OOOGGG PPPPIIISSSTTTAAAAAAAAASSSÍÍÍUUUHHHNNNEEETTTUUUMMM ffyyrriirr 444 aaaððð hhhææætttttttii RRRikkkkkkuu

80808 0 0 g g g lalambmbmbaiaiainnnnnnrararalælælæririr
2020 g g d d döðöðöðlulur,r, saxxaxaðaða arrar
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1 11 tstssk k ririfinfinnn síssítrtrónónónububörörörkukukkurrr
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HiHiHitittit ð ð ofofofninininnnn  ííí 222000000°C°CC. . SkSkSkere iðið rrrauauauf f fff í í í lalaambmbmbaiaia nnnnnrarralæælæriririð ð ð
ogogog k kkkkryryryddddiðið m mmeðeðeð ssalaltitti ooo oggg g pipipapar.r  F Fylyllilið ðð memem ð ð ð dödödööðlðlð umumm oo og g
pip stststassa íuíuí hnhhnettetumum. BlBBlananandidid ð ð krkrkrydydyddbdbdblölöndndn ununnunniin  ssamamaammana  vviðiðið
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ALVÖRU 
     HELGARSTEIK

NÝTT

BRATWURST
KJÚKLINGAPYLSUR

337 kr/pk
verð áður 449

BAYONE
SKINKA

1099 kr/kg
Gott verð!

LAMBA-
INNRALÆRI
2998 kr/kg

Verð áður 4997

GRÍSAHNAKKI
ÚRBEINAÐUR

1499 kr/kg
verð áður 1899

KJÚKLINGA-
BRINGUR

2099 kr/kg
verð áður 2799

LAMBAKÓTILETTUR
Í RASPI

1649 kr/kg
verð áður 2199

25%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

25%
TILBOÐ

afsláttur á kassa
25%
TILBOÐ

afsláttur á kassa
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Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar 

elskulegrar eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu, 

INGU BJARNEYJAR ÓLADÓTTUR
Ásvöllum 2, Grindavík. 

Guð blessi ykkur öll.

Björgvin Gunnarsson
Rúnar Þór Björgvinsson Karen Mjöll Elísdóttir 
Hrafnhildur Björgvinsdóttir
Gunnhildur Björgvinsdóttir Símon Alfreðsson 
Óli Björn Björgvinsson Guðrún Jóna Magnúsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug við andlát og útför 
elskulegs eiginmanns míns, föður,  

tengdaföður og afa,

BOLLA THORODDSEN
Sæbraut 6, Seltjarnarnesi.

Fyrir hönd aðstandenda, 

Ragnhildur Helgadóttir
Helgi Bollason Thóroddsen Emil Thóroddsen
Sigrún B. Bergmundsdóttir Katla Gunnarsdóttir
og afadrengir.

Elsku sonur okkar, fóstursonur,  
bróðir, mágur og barnabarn, 

ARI JÚLÍUS ÁRNASON 
verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju 
mánudaginn 7. október kl. 13. Blóm og 
kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim  
sem vilja minnast hans er bent á Geðhjálp. 

Sigríður Pálsdóttir 
Árni Daníel Júlíusson Birna Gunnarsdóttir 
María Árnadóttir Ívar Vincent Smárason 
Pétur Xiaofeng Árnason 
María Frímannsdóttir Páll Þ. Finnsson 
Þuríður Árnadóttir Júlíus Jón Daníelsson 

Faðir minn, sonur okkar, bróðir og mágur,

BRYNJAR BJÖRNSSON 
múrarameistari,

frá Egilsstöðum í Vopnafirði,

lést á líknardeild Landspítalans föstudaginn 
27. september sl. Útför hans fer fram frá 
Bústaðakirkju fimmtudaginn 10. október kl. 
13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent 
á Krabbameinsfélag Íslands.

Helga Björk Brynjarsdóttir
Björn M. Sæmundsson Ingigerður Jóhannsdóttir
Þorkell Björnsson Súsanna Ó. Sims
Sæmundur Egill Björnsson
Hanna Jóna Björnsdóttir
Helga Björnsdóttir Aðalsteinn A. Halldórsson

Ástkær konan mín,  
móðir, tengdamóðir, amma og systir,

STEFANÍA ÞORGRÍMSDÓTTIR
Sólvallagötu 64, Reykjavík

lést mánudaginn 30. september síðastliðinn. 
Útför auglýst síðar.

 Gunnar Magnússon
Ása Hauksdóttir Halldór Arnar Guðmundsson
Sigurjón Starri Hauksson Sólveig Johnsen 
Guðrún Hauksdóttir Gísli Baldur Sveinsson
Hreggviður Vopni Hauksson
Hekla Sif Hreggviðsdóttir
Áslaug Ingileif Halldórsdóttir
Þorgrímur Starri Halldórsson 
Malena Níní Starradóttir
og systkini hinnar látnu.

Okkar innilegustu þakkir fyrir auðsýnda 
samúð og mikinn hlýhug vegna andláts 
ástkærs mannsins míns, föður okkar, 

tengdaföður, afa og langafa, 

JÓNS GRÉTARS GUÐMUNDSSONAR 
raffræðings.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk deildar 11E  
á Landspítalanum við Hringbraut fyrir frábæra umönnun.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Sesselja Ólafía Einarsdóttir.

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

ZOPHONÍAS ÁSGEIRSSON
vélstjóri,

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði  27. september.  
Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins 
látna. Sérstakar þakkir fær hjúkrunarfólk á  
2-B Hrafnistu.

Ingibjörg Pálsdóttir Kolka
Ingibjörg Sólveig Kolka 
Bergsteinsdóttir Jón Bjarnason
Hólmfríður Kolka Zophoníasdóttir Böðvar Guðmundsson
Guðmundur Kolka Zophoníasson
Guðríður Kolka Zophoníasdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma, 

ÓLÖF ÞÓRARINSDÓTTIR
íþrótta- og handavinnukennari, 

lést miðvikudaginn 2. október á líknardeild 
Landspítalans. Útför auglýst síðar.

Ágúst Þór Árnason Alma Oddgeirsdóttir
Guðjón Trausti Árnason Kerstin E. Andersson
Guðbjörg Gígja Árnadóttir Sigurður Már Jónsson 
Jóhanna Harpa Árnadóttir Þorsteinn Páll Hængsson
barnabörn, barnabarnabörn og aðrir ástvinir.

Ástkær móðir mín,

HELGA INGVELDUR  
JÓHANNSDÓTTIR 

er látin. Jarðarförin fer fram frá Seljakirkju 
mánudaginn 7. október klukkan 11.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Guðrún Helga Aradóttir.

Alþjóðlega ráðstefnan You Are in 
Control verður haldin í Reykjavík í 
sjötta sinn 28.-30. október.
Í þetta sinn fer hún fram í Bíói Paradís 
en undanfarin tvö ár hefur hún verið í 
Hörpu. „Það var tekin ákvörðun um að 
færa ráðstefnuna aftur í grasrótina. 
Okkur fannst mjög viðeigandi að ráð-
stefnan væri á aðeins innilegri nótum 
þar sem fólk hefði aðeins meiri mögu-
leika á því að tala saman og kynnast 
og Bíó Paradís hentar mjög vel undir 
það,“ segir Kristjana Rós Guðjohnsen, 
verkefna- og ráðstefnustjóri. 
Hún bætir við að það hjálpi einn-
ig til að Kvikmyndamiðstöð Íslands 
og Kynningarmiðstöð íslenskra bók-
mennta eru í sama húsi og Bíó Para-
dís.
Sem fyrr mætast á ráðstefnunni skap-
andi greinar, hönnun, tónlist, bók-
menntir, tölvutækni, kvikmyndagerð 

og myndlist í því skyni að upplifa 
nýjar og spennandi hugmyndir. 
„Ég verð að viðurkenna að ég er 
spenntari fyrir hátíðinni núna en 
nokkurn tíma áður og þessir erlendu 
gestir eru alveg einstaklega flottir í 
ár,“ segir Kristjana.
Á meðal fyrirlesara sem hafa staðfest 
komu sína eru samfélagsmiðlamógúll-
inn Oliver Luckett, stofnandi theAudi-
ence, myndlistarmaðurinn Rafa-
el Rozendaal en hann verður einnig 

með myndlistargjörning sem Curver 
Thoroddsen og Ragnheiður Gestsdótt-
ir stýra, Ingi Rafn Sigurðsson, stofn-
andi og framkvæmdastjóri Karolina 
Fund, og Frosti Gnarr. 
Tónlistarmaðurinn og gagnrýnand-
inn Robert Forster kemur hingað til 
að spila á hátíðinni Iceland Airwaves. 
Hann tekur einnig þátt í ráðstefnunni. 
Nánari upplýsingar um fyrirlesara og 
miðasölu má finna á Youareincontrol.
is        freyr@frettabladid.is

Alþjóðleg ráðstefna fer 
aft ur í grasrótina
Ráðstefnan You Are in Control verður haldin í sjötta sinn í Bíói Paradís. 

150 ráðstefnugestir sóttu You Are in Control í Hörpu í fyrra. Ráðstefnan er 
skipulögð af Íslandsstofu í samstarfi við fagnefnd ráðstefnunnar. Fagnefndina skipa 
fulltrúar Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar (ÚTÓN), Kynningarmiðstöðvar 
íslenskrar myndlistar, Kvikmyndamiðstöðvar Íslands, Samtaka íslenskra leikjafram-
leiðanda, Kynningarmiðstöðvar íslenskra bókmennta, Leiklistasambands Íslands og 
Íslensku tónverkamiðstöðvarinnar.

150 ráðstefnugestir á síðasta ári

KRISTJAN RÓS GUÐJOHNSEN  Kristjana Rós er ráðstefnustjóri alþjóðlegu hátíðarinnar You Are in Control.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR



BJÓRHÁTÍÐ Á SELFOSSI
Októberfest verður í Hvítahúsinu á Selfossi annað 
kvöld og mun Stuðlabandið halda uppi fjörinu. 
Sérstakur gestur verður Friðrik Dór sem 
á vinsælasta lag landsins um þessar mundir, 
Glaðasti hundur í heimi. Bjór og pylsur verða 
á tilboði á þessari bjórhátíð.

VINSÆLL RÉTTUR
Bragðmikill og sterkur 
kjúklingaréttur með 
úrvali af grænmeti að 
hætti Vegamóta.
MYND/VILHELM

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

Þar eldar hann ljúffenga rétti úr Holta-
kjúklingi fyrir áhorfendur. Hér færir Úlfar 
okkur uppskrift að Hot spot-kjúklingi sem 
hann eldaði með kokkunum á Vegamótum 

en þar má finna marga góða kjúklinga-
rétti. Hægt er að fylgjast með Úlfari elda 
þessa girnilegu máltíð í kvöld  klukkan 
21.30 á sjónvarpsstöðinni ÍNN.  Þættirnir 
verða svo endursýndir yfir helgina. 
Einnig er hægt að horfa á þá á heimasíðu 
ÍNN, inntv.is.

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

Fjórar kjúklingabringur 
eru marineraðar í Hot 
spot-marineringu og 
látnar liggja í 8-10 klst. 
(má gera degi fyrr). Þær 
eru eldaðar í ofni á 140 
gráðum í 18 mínútur eða 
þar til bringan nær 71 
gráðu.

HOT SPOT-
MARINERING

3 stk. rauð chili-aldin
100 ml olía

20 ml dillon-síróp 
(hrásykurssíróp)
20 g kóríander
1 tsk. cayenne-pipar
Smá Maldon-salt

Allt sett í matvinnsluvél 
og maukað saman.
1 grasker skrælt og skorið í 
átta 1 cm sneiðar. Þær eru 
settar á bakka, penslaðar 
með olíu og kryddaðar 
með salt og pipar. Einnig 

er gott að setja smá 
ferskt rósmarín með 
og hvítlauk. Eldað í 
ofni á 180 gráðum í 
18 mínútur eða þar til 

skífurnar verða mjúkar. 
Afgangurinn af gras-
kerinu, eða u.þ.b. 300 g, 
er skorinn í litla bita og 
passað að öll fræin séu 
tekin úr. Sett í heitan pott 
með olíu og brúnað vel. Þá 

er smjör sett út í og rjómi 
og soðið í u.þ.b. 10 mín-
útur. Graskerið er sett í 
matvinnsluvél og maukað 
og kryddað til með salti 
og pipar.

GRASKERSMAUK
300 g grasker
150 ml rjómi
60 g smjör
Salt og pipar eftir 
smekk

Sveppir, gulrætur, spergil-
kál skorið niður og steikt 
létt á pönnu upp úr olíu 
og kryddað með salti og 
pipar. Smá smjörklípu 
bætt við í lokin.
Engifergljáinn er búinn til 
þannig að sykur og vatn er 
sett saman í pott. Engifer 
skorið niður í bita og soðið 
niður með vökvanum í 

u.þ.b. 45 mínútur og síðan 
kælt.

ENGIFERSÍRÓP
500 ml vatn
250 g sykur
100 g engifer
Allt soðið saman og 
kælt.

KARTÖFLUR
500 g soðnar kart-
öflur
50 g fersk basilíka
Salt og pipar
10 g smjör

Kartöflurnar eru soðnar í 
vatni, síðan steiktar að-
eins á pönnu með ferskri 
basilíku. Kryddað með 
smjöri og salti og pipar.
Gaman er að skreyta 
diskana með kryddjurtum, 
rauðrófum eða radísum.

KJÚKLINGUR HOT SPOT FYRIR 4

kr.

OUTLET-SKÓR  |  FISKISLÓÐ 75  |  101 REYKJAVÍK
Opið: mán-fös 13-18 & lau 12-16 sími: 514 4407

Stelpu skór
St. 27-35
kr. 6.900

Herra skór
St. 39-51
kr. 9.900

Herra skór
St. 41-48 
kr. 9.900

Dömu skór
St. 36–41
kr. 8.900

Kulda skór
St. 27-35
kr. 7.900

Bíldshöfða 18  -  110 Reykjavík  -  sími: 557 9510  -  www.patti.is

Opið virka daga kl. 10-18
                  laugard. 11-16

Landsins mesta úrval
af sófum og sófasettum

Sófinn þinn útfærður eftir þínum óskum
  

Havana



FÓLK|HELGIN

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ 
sem býður aug lýsendum að 
kynna vörur og þjónustu í formi 

viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum 
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu 
daglega.

Útgefandi: 365 miðlar 
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
Sölumenn: 
Bryndís Hauksdóttir, 
bryndis@365.is, s. 512 5434 
Sverrir Birgir Sverrisson, 
sverrirbs@365.is, s. 512 5432 
Kolbeinn Kolbeinsson, 
kolli@365.is, s. 512-5447

Vigdís Andersen, formaður Kynjakatta, segir 
að mikill áhugi sé fyrir þessari sýningu, 
bæði hjá eigendum kattanna og áhuga-

sömum gestum. „Við erum með bæði vor- og 
haustsýningar sem ævinlega eru vel sóttar. Keppt 
er bæði á laugardegi og sunnudegi. Dómarar eru 
frá Svíþjóð, Noregi og Finnlandi en 116 kettir hafa 
verið skráðir til leiks,“ segir Vigdís. 

Til að komast í keppnina þurfa kettirnir að vera 
skráðir hjá Kynjaköttum og húskettir eru velkomn-
ir svo framarlega sem þeir eru með bókaða hús-
kattaskýrslu. „Allir kettirnir þurfa að hafa verið 
bólusettir að minnsta kosti fimmtán dögum fyrir 
sýninguna. Einnig þurfa þeir að vera örmerktir en 
þeir fara í skoðun hjá dýralækni áður en þeim er 
sleppt meðal annarra katta,“ útskýrir Vigdís og 
bætir við að kynjakettir séu í raun allir kettir. 

MARGAR TEGUNDIR
„Á þessa sýningu hafa verið skráðar yfir tíu teg-
undir af köttum, allt frá því að vera loðnir pers-
neskir, norskir skógarkettir, stórir Maine Coon og 
allt niður í pínulitla hárlausa ketti, Cornish Rex, 
sem eru með ullarfeld eða Bengal-ketti sem eru 
með villt útlit. Kettirnir þurfa að vera vel á sig 
komnir til að komast í keppnina, mega til dæmis 
ekki vera of feitir og feldurinn þarf að vera vel 
hirtur. Það eru því margar tegundir til sem eru 
með annað útlit en húskettir. Um þrjú þúsund 
kettir eru skráðir hjá Kynjaköttum þannig að það 
er mikill áhugi á þeim hér á landi.“

OF DÝRMÆTIR TIL AÐ TÝNAST
Vigdís segir að allir kynjakettir séu innikettir en 
sjálf á hún þrjá Maine Coon-ketti. „Við erum of 
hrædd um kisurnar okkar til að leyfa þeim að 
verða fyrir bíl, fyrir pyndingum eða týnast.“

Stutt er síðan danski kötturinn Nuk slapp út úr 
flugvél á Reykjavíkurflugvelli og varð fréttaefni 
hér á landi. Hann fannst sólarhring síðar en að 
sögn Vigdísar er mikill fjöldi katta sem týnist hér 
á landi í hverri viku og finnst jafnvel aldrei. „Nuk 
var húskisa og greinilegt að eigandanum þótti 
mjög vænt um hana. Húskettir eru ekkert síður 
yndislegir en kynjakettir. Það er því miður mjög 
algengt að kettir sleppi út, villist og týnist. Ekki 
er óalgengt að kisur verði fyrir bíl án þess að það 
sjáist á þeim áverkar, þær skríða síðan ofan í holu 

og ákveða að deyja. Ef lögreglan fær dáinn kött 
og hann er örmerktur fær eigandinn oftast að vita 
um það. Kettir finna sér líka oft sjálfir nýtt heimili. 
Fólk gerir sér ekki alltaf grein fyrir að þeir eru 
örmerktir því það sést 
ekki endilega.“ 

KÖTTUR Í BANDI
Vigdís veit ekki til þess að 
kettir séu með GPS-tæki 
en það sé vissulega til 
erlendis.

Aukist hefur að kettir fari 
út í bandi með eiganda sínum 
en hægt er að fá sérhann-
aðar ólar fyrir þá. „Rann-
sóknir sýna að innikettir 

eru hamingjusamari og stressminni en útikettir,“ 
segir hún. „Í blaði sem dreift verður á sýningunni 
er einmitt grein um það hvernig á að venja ketti 
við að vera í bandi.“ 

  ■ elin@365.is

KYNJAKETTIR SÝNA SIG 
MJÁ MJÁ  Hefðarkettir af öllum stærðum og gerðum koma saman um helgina og sýna sig frammi fyrir dómara og gestum á haust-
sýningu Kynjakatta sem fram fer á Nýbýlavegi 4. Kattavinir geta þar séð ýmsa fallega og marga sérstaka ketti, stóra og smáa.

VIGDÍS MEÐ KÖTT-
INN SINN  Maine 
Coon-kettir eru oft 
kallaðir blíðu risarnir að 
sögn Vigdísar. Þeir geta 
orðið allt að 8-10 kíló 
miðað við að þeir séu í 
kjörþyngd. Hún á þrjá 
slíka ketti. 

KYNJAKETTIR
Kattaræktarfélag Íslands 

er félag kattaræktenda, 
kattaeigenda og áhuga-
fólks um ketti. Kynjakettir 
eru meðlimir í FIFé, sem 

eru alþjóðasamtök 
kattaræktarfélaga. Í 
dag eru félagsmenn 
um 200.

Frekari upp-
lýsingar um 
sýninguna má fá 
á kynjakettir.is

Save the Children á Íslandi

Lesið vandlega mikilvægar upplýsingar á pakkningu um notkun. Nánari upplýsingar eru á husk.dk

Husk®fibre fæst einnig með fersku sólberja- eða sítrónu bragði. 

Psyllium inniheldur 85% fæðutrefjar. Einfalt og fljótlegt að taka 

inn – duftið er hrært út í vatn og drukkið sam stundis. 

Að því loknu skal drekka annað glas af vökva.

HUSK er 100% náttúrulegt „þarma stillandi“ efni. HUSK er 

hreinsuð fræskurn indversku lækninga jurtarinnar Plantago 

Psyllium. HUSK er án sykurs eða bragðefna og bætir starfsemi 

þarmanna á vægan hátt.

85%FÆÐU-TREFJAR

Upplýsingar um Husk duft til inntöku: Virkt efni: Ispaghula husk. Ábendingar: Náttúrulyf til meðferðar við þrálátri hægðatregðu; til notkunar við aðstæður þar sem mjúkar hægðir og auðveld hægðalosun er æskileg. Viðbótarmeðferð við einkennum niðurgangs af ýmsum orsökum og meðferð þegar þörf er á aukinni neyslu trefja, t.d. við iðraólgu. Skammtar og lyfjagjöf: Dagsskammtur fyrir fullorðna, aldraða og börn eldri en 12 
ára: 2-3 mæliskeiðar (3-5 g) kvölds og morgna. Blanda skal u.þ.b. 5 g með 150 ml af köldu vatni, mjólk, ávaxtasafa eða öðrum drykkjum, hræra rösklega og drekka svo fl jótt sem mögulegt er. Drekka skal að auki nægilegan vökva. Taka skal náttúrulyfi ð inn að deginum a.m.k. hálfri til einni klukkustund fyrir eða eftir máltíð og inntöku annarra lyfja. Frábendingar: Ispaghula husk er ekki ætlað sjúklingum með hægðateppu eða einkenni 
frá kviðarholi af ógreindum orsökum, kviðverki, ógleði eða uppköst, nema að ráði læknis. Ispaghula husk er heldur ekki ætlað sjúklingum sem hafa þrengingar í meltingarvegi, sjúkdóma í vélinda eða magaopi, þaninn ristil, sykursýki sem erfi tt er að meðhöndla eða ofnæmi fyrir ispaghula eða einhverjum öðrum innihaldsefnum náttúrulyfsins.Varnaðarorð: Fyrirstaða getur myndast í meltingarvegi ef vökvaneysla er ekki nægileg 
samhliða notkun náttúrulyfsins. Ef kyngingarörðugleikar hafa einhvern tíma átt sér stað eða um sjúkdóma í koki er að ræða skal ekki nota náttúrulyfi ð. Sjúklingar með bráðan bólgusjúkdóm í meltingarvegi eða trufl anir í saltbúskap ættu ekki að nota náttúrulyfi ð. Milliverkanir: Frásogi annarra lyfja sem tekin eru samhliða, t.d. kalsíums, járns, litíums og sinks, vítamína (B12), glýkósíða með verkun á hjarta og kúmarín afl eiða getur 
seinkað. Af þessum ástæðum skal taka náttúrulyfi ð a.m.k. hálfri til einni klukkustund fyrir eða eftir máltíð og inntöku annarra lyfja. Gæta þarf varúðar þegar lyf sem draga úr hreyfanleika maga og þarma (morfínlík lyf, lóperamíð) eru notuð samhliða vegna hættu á teppu í meltingarvegi. Aukaverkanir: Vindgangur og kviðverkir geta átt sér stað við notkun náttúrulyfsins, einkum í upphafi  meðferðar. Þaninn kviður, hætta á fyrirstöðu 
í görnum eða vélinda og hægðateppa, sérstaklega ef vökvaneysla er ekki nægilega mikil. Geymið ekki við hærri hita en 25°C. Geymið í upprunalegum umbúðum. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja náttúrulyfi nu. 10 desember 2008.

BÆTIR STARFSEMI ÞARMANNA 
Á VÆGAN HÁTT

20%
AFSLÁTTUR

2. TIL 16. 

OKTÓBER!

HUSK FÆST Í APÓTEKUM OG HEILSUVERSLUNUM HUSK FIBRE FÆST Í APÓTEKUM
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Helga Árnadóttir og 
Signý Kolbeinsdóttir  
hönnuður
TULIPOP HANNAR 
LITRÍKAR HÚFUR 
FYRIR VÍS 2

Birta Rán, 
Berglind Jack og 
Pétur Fjeldsted
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HAUSTTÍSKUNA 
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Sigrún Lilja Guðjóns-
dóttir og Bjargey 
Aðalsteinsdóttir
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KONUR 10
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ÁHUGAMÁLIÐ
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HVERJIR
HVAR?

Umsjón blaðsins 
Marín Manda Magnúsdóttir 

marinmanda@frettabladid.is
Umsjón Lífsins á Vísir.is

Ellý Ármanns 
elly@365.is
Útgáfufélag 

365 miðlar ehf. 

Auglýsingar 
Atli Bergmann 

atlib@365.is 
Hönnun

Silja Ástþórsdóttir 
siljaa@frettabladid.is 

Lífið 
Skaftahlíð 24, 

105 Reykjavík, 
sími 512 5000

www.visir.is/lifid

Lífi ð
Hamingja, fólk og 

annað frábært

KARL BERNDSEN
HÁRGREIÐSLU- OG 
FÖRÐUNARMEISTARI
MEÐ BLÖÐKUR Á FULLRI FERÐ

„Allir mánuðir hjá mér framvegis verða meistara-
mánuðir. Nú lifum við lífinu til fullnustu. Ég er núna 
að mastera skriðsund sem ég hef alltaf þráð að 
geta. Ég hef alltaf verið hálfdrukknaður á miðri leið 
en nú er karlinn kominn með blöðkur og kominn á 
fulla ferð. Ég ætla að ná því markmiði í mánuðinum 
og fullkomna það.“

STEINUNN ÓLÍNA ÞORSTEINSDÓTTIR
LEIKKONA
AÐEINS MEIRA 
SÚREFNI TIL HEILANS

„Ég ætla að borða heimsmeistara-
köku Sollu þegar mér dettur í hug enda við-

eigandi í meistaramánuði en láta önnur sætindi 
alveg í friði. Ég ætla líka að sleppa því að borða 
brauð og hveitivörur. Ég ætla að einsetja mér að 
vera fjarska góð við þá sem ég umgengst heima og 
heiman, láta ekki skapið hlaupa með mig í gönur 
og fara í göngutúr nokkrum sinnum í viku. Mín 
meistaramarkmið eru ekkert flókin en með því móti 
tekst mér kannski að ná markmiðum mínum sem 
eru aukinn agi, ofurlítið þyngdartap, enn betri sam-
skipti við alla sem ég umgengst og aðeins meira 
súrefni til heilans. Mér þykir, þegar ég hugsa um 
það, vænst um heilann af öllum líffærunum svo ég 
hugsa að ég reyni að halda áfram að tileinka mér 
eitthvað nýtt og læra eitthvað fallegt utan að þegar 
ég kem því við.“

BIRGITTA LÍF BJÖRNSDÓTTIR
FLUGFREYJA HJÁ ICELANDAIR
ÆTLAR AÐ KOMAST Í SPLITT

„Markmiðin mín í meistaramánuðinum 
eru að borða hollara en til að ná því ætla ég að 
skipuleggja máltíðirnar betur og hafa BARA einn 
nammidag í viku, hann á það til að teygjast yfir 
helgina. Vakna snemma alla daga og til að ná því 
ætla ég einfaldlega að fara fyrr í háttinn svo að ég 
sé minna þreytt þegar ég vakna. Ég vil geta hlaup-
ið 10 km auðveldlega og til að ná því ætla ég að 
vera dugleg að fara í hóptíma sem auka þol, eins 
og tabata og fitness form, og hlaupa á brettinu á 
eftir. Svo ætla ég að komast aftur í splitt eftir togn-
un. Til að ná því ætla ég að vera duglegri að fara í 
hot yoga og teygja betur á eftir dansæfingar.“

JÓHANNA BJÖRG CHRISTENSEN
RITSTJÓRI NUDE
SLEPPA 
FRESTUNARÁRÁTTUNNI

„Ég er komin fimm mánuði á leið þann-
ig að markmiðin verða ekki öfgakennd (en ég hef 
annars frekar gaman af öfgum). En ég hugsa að 
þetta sé það sem ég ætla að gera: Ég ætla að 
byrja alla daga á sítrónuvatni og nýpressuðum 
safa og muna að taka vítamín, gleymi þeim oft. 
Hreyfa mig á hverjum degi. Takmarka brauðneyslu. 
Minnka gosdrykkju. Hafa bara nammidag á laug-
ardögum. Sleppa frestunaráráttunni og klára ýmis 
verkefni sem hafa orðið útundan. Þetta eru allt frek-
ar einföld markmið og ég ætti að fara létt með að 
ná þeim. Svo er planið að halda þessu áfram þó 
að meistaramánuðurinn verði búinn.“

HVER ERU ÞÍN MARKMIÐ Í MEISTARAMÁNUÐI?
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Helstu förðunarfræðingar landsins komu saman í versl-
uninni Kjólar & konfekt síðastliðinn fimmtudag til þess 
að fagna því að Real Techniques-förðunarburstarn-
ir eru loksins komnir á íslenskan markað. Burstarnir 
hafa farið sigurför um heiminn og hafa vakið mikla 
athygli fyrir að vera einstaklega mjúkir og þægilegir 
í notkun. Hafdís Jónsdóttir úr World Class mætti í teit-

ið og Tanja Ýr Ástþórsdóttir var módel fyrir förð-
unarfræðingana Ásdísi Gunnars, Ernu Hrund 
og Fríðu Maríu sem kynntu burstana fyrir 
gestum. Burstarnir eru hugarfóstur breska 
förðunarfræðingsins Samönthu Chapman 
sem skapað hefur sér stórt nafn í förðunar-

heiminum.  
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SUPERBEETS Rauðrófukristall
100% lífrænt og því fullkommlegega a öörugruggugu gtgt
30 daga skammtur. 1 teseskeið dada daaglegleega ga aa  a 
(2 tsk. fyrir æfingar) blanandað í 1í 150 5050 000 ml ml l af af af af af a vatvattvattttnnnini.nnnn
Bætt blóðflæði 30 min  eftir i innnntöktökku.u.uu.

Nitric Oxide
NóbNóbelslsverve ðlaðlaðl ununununun ununnnununnnun uunnnnnnn n nnnn nnuunnnnn n nununnnuun 119919999999911 91991999199191999991 9111 888888888888888888888 88 8 888
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EEffEfEfttitittir fefertugggt t frramleleiðiðirr l líkkíkaaminn mun minna
Nitric Oxide.    SUPEEP RBBBEEEEEE TS örvar 
Nitric Oxide frramleiðsslu sstttrtraax.
BeeB ttra a bblóóðflæflæði, 30% ææ ðaaúúútvíkkun,%
30% mmmeiiri súrerefnisisupppptptakkkaa, réttur blóðsykur, 
auauuukkin n fitfififi ububrennnsls a,a, 20% mmmem ira þrek orka og
úttthhaah ldldd, hrh aððar bbata efeftitirr r ææfingar.
BBæBæBæætttt  risss hh jáá körörllum,m, a aukukin kynörvun kvenna. 
HHHeHeH ffuur r áhhhhrriff á á oog bbæætir: Blóðþrýsting, kólesteról, 
hjjhjarararttatata- æðæðæðaa- oogg tauggakakere fi, þvagblöðru og 
ririststilil, lilifufurr, n nýýru, ofnæmiskerfi, heila, skapferli, 
þþynnku, astma, lungnaþembu. 
RíRíktk  af andoxunarefnum.

Náttúruleg kynörvun fn fyriyrir kkkarla a ooa g kg kkonuonurr
Neogenis Labs hefur einkaleyyfi á rauðrauðrófuófur krisristallta .
sem tryggir þessa einstökuku virkni. nnnánaránará  www www.vvitex.isss

Fæst í apótekum, heillsubsu úðuðum, m, 
World Class og Spoortlrtlífíf

UUUmbU oð: www.vvitetetei x.ix.ix s

Hvað gerir VIAGRA - SILDENAFIL 

Hvað gerir SUPERBEETS?
The release of nitric oxide molecules causes erection.

Örvar Nitric Oxide framleiðslu strax.

„Við höfum verið að hanna og 
framleiða litríkar endurskinshúf-
ur fyrir skóla- og leikskólakrakka 
fyrir VÍS síðastliðin þrjú ár. VÍS 
hefur svo gefið viðskiptavinum 
sínum húfur handa börnunum og 
það hafa hreinlega verið biðrað-
ir út úr dyrum í útibúum um allt 
land,“ segir Helga Árnadóttir sem 
rekur Tulipop ásamt Signýju Kol-
beinsdóttur hönnuði. Saman stofn-
uðu þær Tulipop fyrir þremur 
árum og eru búnar að skapa ævin-
týraheim með litríkum karakter-
um sem þær nota til að skreyta 
ýmsar skemmtilegar gjafavörur 
fyrir börn á öllum aldri. „Signý 

settist niður með markaðsdeild 
VÍS og fékk hugmynd að þessari 
snilldarhúfu með öryggisatriðin 
að leiðarljósi og okkur fannst þetta 
svo skemmtilegt verkefni.“

Tulipop býður upp á breiða 
gjafa vörulínu fyrir börn sem inni-
heldur minnisbækur, ritfangalínu, 
borðbúnaðarlínu, lampa, penna-
veski, lyklakippur og fleira. Fót-
festa fyrirtækisins er á Íslandi 
þrátt fyrir að það selji til 50 versl-
ana í átta löndum. Vörurnar fást 
í fimmtán verslunum á Íslandi, 
meðal annars í Epal, Dúku og 
Hrím. Heimasíða Tulipop er www.
tulipop.is.

HÖNNUN  
ÍSLENSKAR HÚFUR 
MEÐ ÖRYGGIÐ AÐ 
LEIÐARLJÓSI

Tulipop-teymið, Signý Kolbeinsdóttir og Helga Árnadóttir, 
hannar litríkar endurskinshúfur fyrir VÍS.

Helga Árnadóttir og Signý Kolbeinsdóttir hönnuður reka fyrirtækið Tulipop sem 
hefur vaxið ansi hratt síðustu þrjú ár. 

Steinunn, Ingibjörg og Snorri eru ánægð með húfurnar sínar. 



www.opticalstudio. is www.facebook.com/OpticalStudio

ÞAR SEM ÚRVALIÐ ER AF 
SÓLGLERAUGUM
– 25% AFSLÁTTUR –

FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI

KAUP
HLAUP

HJÁ OPTICAL STUDIO 

SMÁRALIND
3.–7. október
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Í Fashion Academy Reykjavik fer fram fjölhæf kennsla í ljósmyndun, hári og förðun og stíliseringu. Hópur nemenda tók sig saman á dögunum og mynd-
aði skemmtilegan tískuþátt með fyrirsætum úr Elite Model Look-keppninni sem fram fór í síðustu viku. Hausttískan ber vott af pönki og sterkri herra-

tísku. Myndirnar voru teknar á Kjarvalsstöðum. 

HAUSTTÍSKAN Í ALLRI SINNI DÝRÐ

Ljósmyndari
Birta Rán Björgvinsdóttir
Módel
Bryndís Reynis
Förðun
Joanna Maria Senna
Stílisti
Lára Ingileif Henrysdóttir
Hár
Edda Laufdal Traustadóttir og Lára 
Ingileif Henrysdóttir

Jakki Zara

Skyrta Zara 

Hálsmen Vila 

Stuttbuxur Morrow Svartir hælaskór 
9.995 kr. Zara

Köflóttur
jakki 16.995 
kr. Zara

Pils 7.995 kr. Zara

Ljósmyndari
Birta Rán Björgvinsdóttir

Módel
Ragna Brekkan

Förðun
Joanna Maria Senna

Stílisti
Edda Laufdal Traustadóttir

Hár
Edda Laufdal Traustadóttir

Buxur 9.995 kr. 
Gallerý 17

Skyrta 16.995 kr.  
Gallerý 17

Jakki og vesti 
Úr einkaeigu 
Páls Óskars

Skór 15.995 kr. 
Urban

Ljósmyndari
Berglind Jack

Stílisti
Björk Jónsdóttir

Förðun
Sunna Lind Adessa

Módel
Daníel Kristinn Pétursson

Buxur 
Gallerý 17 

Peysa 
Gallerý 17 

Jakki 
Gallerý 17 

Trefill 
Selected 

Skór Gallerý 17 

Bakpoki 
Kúltúr 
menn

Ljósmyndari
Berglind Jack

Stílisti
Svala Ægisdóttir

Make up
Sofia Garcia

Módel
Elite-sigurvegarinn 2013 

Hafþór Valsson

Ljósmyndari
Pétur Fjeldsted

Stílisti
Anna Lára Árnadóttir

Förðun
Sigríður Erla Ólafsdóttir

Módel
Arnar Finnur Arnarsson

Föt frá 
Gallerý 17

Jakki Gallerý 17

Hattur Top shop

Hanskar Six

Buxur Gallerý 17

Toppur 
Gallerý 17

Skór GS Skór

Ljósmyndari
Pétur Fjeldsted

Stílisti
Hólmfríður Guðmundsdóttir

Förðun
Angela Silva

Módel
Helga Soffía Sigurðardóttir

Toppur Gallerý 17 Peysa Gallerý 17

Buxur Gallerý 17

Hálsmen Topshop

Skór Úr einkaeigu, Margrét Björns.

Ljósmyndari
Pétur Fjeldsted
Stílisti
Hólmfríður Guðmundsdóttir
Förðun
Angela Silva
Módel
Helga Soffía Sigurðardóttir



ÚTS
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„Jú, pressan hefur tekið mjög 
vel á móti okkur víðs vegar um 
heiminn og skartið fengið mjög 
góðar viðtökur bæði hérna á Ís-
landi sem og í öðrum löndum. 
Ég er mjög þakklát fyrir það. 
Stefnan er því að halda áfram að 
lifa drauminn og að Sif Jakobs 
Jewellery verði aðgengilegt sem 
flestum í heiminum. Við seljum 
nú þegar í níu löndum en „The 
Nordics“ er aðalmarkaðurinn. 
Við erum svo að færa okkur 
meira um Evrópu; England, 
Belgíu og Þýskaland sem eru að 
verða stórir markaðir.“ 

Það hlýtur að hafa verið erf-
itt að byrja með svona rekstur? 
„Jú, það var vissulega margt 
sem var erfitt og það er mikið 
sem ég hef lært í gegnum þetta 
ferli en með mikilli vinnu og að-
stoð frá góðu fólki hefur þetta 
vaxið hratt og vel. Ég byrjaði á 
tímum kreppunnar sem er bæði 
jákvætt og neikvætt. Það liggur 
gríðarleg vinna á bak við svona 
fyrirtækjarekstur og tengsla-
myndun er stór hluti af þeirri 
vinnu. Þú þarft að vera ansi 
góður mannþekkjari til að læra 

að meta hvað virkar og hvað 
ekki.“ 

Danska konungsfjölskyldan 
áhugasöm 
Hvers vegna heitið skartið 
ítölskum nöfnum? „Ítalía á sér-
stakan stað í hjarta mínu þar sem 
ég bjó þar í nokkur ár eftir að 
ég lauk náminu og því ákvað ég 
að halda þessari tengingu þegar 
ég fór að hanna mína eigin línu. 
Allar skartgripalínurnar heita 
eftir bæjum eða borgum á Ítalíu. 
Þannig varðveiti ég minningar 
mínar frá þessum tíma.“ 

Hverjir eru þínir bestu við-
skiptavinir? „Beckham-fjölskyld-
an, Marie Askehave og marg-
ir frægir Danir hafa verslað hjá 
okkur en hjá mér eru allir við-
skiptavinir jafn mikilvægir, 
frægt fólk jafnt sem stúlkan sem 
gengur inn frá götunni. Ég vil að 
allir geti eignast skartgrip frá 
mér. Að kaupa handa sér skart-
grip frá Sif Jakobs Jewellery á að 
vera upplifun sem er ánægjuleg í 
hvert skipti.“ 

Heyrst hefur að konurnar í 
dönsku konungsfjölskyldunni 

S
if Jakobs lýsir Akur-
eyri sem yndislegum 
bæ þar sem börnin í 
götunni leika saman í 
miklu fjöri. Þar ólst hún 

upp ásamt foreldrum og systkin-
um og enn má heyra norðlenskan 
tón í raddblæ hennar. Sif þráði 
ekkert heitar en að ferðast um 
heiminn og læra hönnun og list-
ir. Eftir námið í Verkmennta-
skólanum á Akureyri og árs nám 
í Myndlistarskólanum á Akur-
eyri ákvað hún að leggja land 
undir fót og flytja til Svíþjóðar 
að læra gullsmíði. Eftir margra 
ára reynslu innan bransans 
hefur draumurinn um að hanna 
eigin skartgripalínu orðið að 
veruleika og Sif Jakobs er orðið 
þekkt vörumerki víðs vegar um 
heiminn. 

Nú lærðir þú gullsmíði í Sví-
þjóð. Hvers vegna fórstu þang-
að að læra? „Gullsmíðin tog-
aði í mig. Mig langaði einnig til 
útlanda og upplifa heiminn og 
ákvað því að sækja um skóla í 
Svíþjóð sem var mjög góður og 
með international-gráðu.“ 

Fórstu strax að hanna þitt 
eigið skart eftir námið? „Nei, 
ekki alveg strax. Ég fór að vinna 
hjá dönsku fyrirtæki, Uno-
domani, sem framleiddi skart. 
Ég byrjaði þá að ferðast um og 
selja skartgripina til verslana. 
Það leið hins vegar ekki langur 
tími þangað til ég yfirtók hönn-
unina. Ég lærði svo margt um 
viðskiptavini og verslanir víðs 

vegar um heiminn á þessum 
tíma. Eftir þessa reynslu fór ég 
svo að vinna fyrir skartgripa-
fyrirtæki á Ítalíu. Ég var einnig 
aðalhönnuður hjá stóru skart-
gripafyrirtæki í Kína um tíma 
áður en ég fór að hanna undir 
mínu eigin nafni.“

Draumurinn að veruleika
Hvenær ákvaðstu að stíga skref-
ið og hanna þína eigin línu? 
„Þegar ég var í náminu og sat 
við að smíða skart var hugur-
inn löngu kominn lengra þar sem 
ég hugsaði um framtíðina og hve 
mikið mig langaði til að gera 
þetta af alvöru. Það hafði nátt-
úrulega verið draumur minn að 
hanna og framleiða skartgripi 
sem allir hefðu möguleika á að 
eignast. Þegar ég var búin að 
vera á endalausum ferðalögum 
um heiminn og vinna í nokkur ár 
á Ítalíu ákvað ég að láta verða af 
þessu.“

Hvernig myndir þú lýsa Sif 
Jakobs-skartinu og hönnuninni? 
„Ég hanna mjög fágað og klass-
ískt skart. Við erum með mjög 
stóran viðskiptavinahóp og því 
erum við einnig með skart sem 
er örlítið svalara. Ég fæ mikið 
af mínum innblæstri á ferðalög-
um um heiminn sem og frá tísku-
straumum og ekki síst stórbrot-
inni náttúrunni.“ 

Skartið þitt hefur verið í 
öllum helstu tískublöðunum 
úti. Mætti því ekki segja að við-
brögðin hafi verið ansi góð? 

SIF JAKOBS 
 ÞAÐ ER ERFITT 
AÐ GEFA MÉR 
SKART

Gullsmiðurinn Sif Jakobs er Akureyrarmær sem hefur 
búið á erlendri grundu stærstan hluta fullorðinsáranna. 

Hún hafði eins og svo margar stúlkur stóra drauma um að 
ferðast og upplifa heiminn. Lífi ð ræddi við Sif um framann, 
innblásturinn að skartinu, tenginguna við Ítalíu og hvernig 
það er að vera með konungsfjölskylduna sem viðskiptavin.

Uppáhalds
MATUR 
Japanskur matur

DRYKKUR 
Kampavín

VEITINGAHÚS 
Hakkasan, London 

VEFSÍÐA 
Sifjakobs.com

VERSLUN 
Birger Christiansen 
í Kaupmannahöfn 

HÖNNUÐUR 
Karl Lagerfeld og Victoria 
Beckham

HREYFING 
Ganga, skíði, jóga

DEKUR 
Elska gott nudd 
og andlistsbað

NAFN Sif Jakobs. ALDUR 37 ára. 
STARF Eigandi - Listrænn stjórnandi og hönnuður hjá Sif Jakobs Jewellery. 

HJÚSKAPARSTAÐA Í sambúð med Søren Dahl.

bókakaffi

Vesturgata 2a 101 Rvk.
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Beckham-fjöl-
skyldan, Marie 

Askehave og 
margir frægir 

Danir hafa versl-
að hjá okkur en 

hjá mér eru allir 
viðskiptavin-

ir jafn mikilvæg-
ir, frægt fólk jafnt 
sem stúlkan sem 

gengur inn frá 
götunni. Ég vil að 
allir geti eignast 

skartgrip frá mér.

Sif Jakobs starfar við áhugamál  sitt 
og segir það vera mikil forréttindi. 

Sif Jakobs á mótorhjólinu sínu. Sif ásamt sambýlismanni sínum Søren Dahl. Sif á sýningu ásamt viðskiptavini.  Danska prinsessan Marie  er mjög hrifin af Sif Jakobs skart-
gripunum. Meðlimir Beckham-fjölskyldunnar eru einnig viðskiptavinir Sifjar Jakobs.  

Myndaalbúmið
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Þóranna Héðinsdóttir starf-
ar sem innheimtustjóri og 
launafulltrúi hjá Senu. 
Henni er ansi annt um 
ömmuhlutverkið en 
barnabörnin eru 
nú orðin 
þrjú og 
eitt 
er á 
leiðinni. 
Þóranna 
er dugleg að 
baka óvenjulega 
skemmtilegar kökur 
fyrir fjölskylduna. Kök-
urnar hafa vakið mikla at-
hygli og aðdáun, sérstaklega hjá 
smáfólkinu. „Ég ætla að 
gera þetta á meðan 
ég hef gaman af 
þessu. Þetta eru 
heimatilbún-
ar kökur og 
ég er því 
ekki mikið 
að stressa 
mig yfir 
því að þær 
eigi að vera 
fullkomnar,“ 
segir Þóranna glöð 
í bragði.
„Ég er að gera aulaköku og 
angry birds-köku núna en 

barnabörnin eiga það til að 
biðja um hitt og þetta og 

þá þarf amman að 
standa sig í stykk-
inu.“ 

Þóranna segir 
kökugerð-
ina taka 

mislang-
an tíma en eitt 

skiptið var hún 
tíu klukkutíma 

að útbúa köku. Syk-
urmassann segir hún 

vera auðveldan í notk-
un en bæði er hægt að búa 

hann til eða kaupa tilbúinn. 
Hún segir kökurnar oft segja 

sögu og þegar dóttir hennar 
kom heim úr námi eftir 
dvöl erlendis beið henn-

ar ferðatöskukaka 
með sykurmassa-

miðum frá stöð-
um sem dótt-
irin hafði 
heimsótt og 
upplifað. 
„Þetta er 

frekar auð-
velt. Maður skoð-

ar myndir, bland-
ar sykurmassa og byrjar 

að leika sér að leira því þetta er 
nánast eins.“ 

 AMMAN BAKAR 
ALLTAF KÖKUR

Litríkar sykurmassakökur sem segja skemmtilega sögu. 

Skartgripahönnun Sifjar

Skartgripahönnun Sifjar er glæsi-
leg. Sif lýsir henni sjálf sem fág-
aðri og klassískri sem flestar 
konur ættu að geta að eignast. 

séu hrifnar af þínu skarti. Er 
eitthvað til í því? „Mikið rétt, 
Marie prinsessa hefur sýnt 
skartinu mikinn áhuga og á hún 
orðið þó nokkra gripi frá mér 
sem hún notar mikið. Fyrstu 
gripina keypti hún á ferðalagi 
á Grænlandi. Einnig valdi hún 
að koma og heimsækja okkur á 
sýningu í Kaupmannahöfn til 
að fræðast meira um skartið og 
fyrir tækið, sem var mjög gaman 
og mjög virðingarvert.“ 

Hver ætli sé dýrasti skart-
gripurinn sem þú hefur hann-
að? „Það var veigamikið gull-
armband sem ég framleiddi fyrir 
danska merkið Margit Brandt. 
Þetta merki var mjög stórt en það 
er aldrei að vita hvað framtíðin 
býður upp á síðar meir.“

Heima er best
Nú býrðu í Danmörku. Hvenær 
er að búa þar? „Mér finnst yndis-
legt að búa í Danmörku, hér á 
ég heima og hérna líður mér vel. 
„Herfra min verden går“ eins 
og H.C. Andersen sagði. Vissu-
lega saknar maður alltaf fólksins 
og náttúrunnar á Íslandi. Ég var 
einmitt að koma frá Íslandi þar 
sem ég ferðaðist um landið með 

dönskum vinum, náttúran er jú 
alveg stórkostleg.“

Heldurðu að þú flytjir til 
baka einhvern daginn? „Ég tel 
ekki miklar líkur á því, þar sem 
við maðurinn minn erum mjög 
ánægð hérna í Danmörku og öll 
starfsemi Sif Jakobs Jewellery 
er hér.“

Ertu einnig að gera skart fyrir 
herra? „Já, ég er komin með 
herra línu í leðurarmböndunum 
sem er að ganga vel, og svo eru 
ermahnappar í silfurlínunni sem 
einnig hafa verið vinsælir hjá 
herrunum.“

Er hægt að gefa þér skart-
gripi? „Það er erfitt að gefa mér 
skart en ég er mjög hrifin af fal-
legum úrum. Svo sú lausn hefur 
verið notuð. Ég á að sjálfsögðu 
mína uppáhaldsskartgripi frá 
merkjum eins og Bulgari eða 
Cartier.“ 

Hverjir eru framtíðardraum-
arnir? „Mínir framtíðardraum-
ar eru að Sif Jakobs Jewellery 
haldi áfram að vaxa og dafna 
og að ég fái að njóta þeirra for-
réttinda sem lengst að vinna við 
áhugamál mitt og halda áfram 
að opna heiminn fyrir Sif Jakobs 
Jewellery.“ 

Það hafði náttúru-
lega verið draum-
ur minn að hanna 

og framleiða 
skartgripi sem 

allir hefðu mögu-
leika á að eignast.

Það er hægt að leira 
hinu ótrúlegustu hluti 
með sykurmassanum 
sem gerir kökugerðina 
enn skemmtilegri. 

Change Lingerie er heimsþekkt 
vörumerki í nærfötum en rekn-
ar eru um 200 verslanir undir því 
nafni víða um heim. Í sumar var 
fyrsta Change-verslunin á Íslandi 
opnuð og því geta konur á Íslandi 
loks keypt nærfötin frá þessu 
gæðamerki.

„Vörurnar frá Change eru ákaf-
lega vel hannaðar. Hægt er að 
velja milli 108 stærða af brjósta-
höldurum og eiga allar konur að 
finna sína stærð,“ segir Rannveig 
Karlsdóttir verslunarstjóri Change 
í Smáralind. „Við erum með mikla 
breidd í skálum, allt frá A til K. 
Skálarnar eru heldur minni en við 
eigum að venjast og því bjóðum 
við öllum konum upp á fría upp-
mælingu,“ lýsir Rannveig, en af-
greiðslustúlkur Change hafa allar 
fengið kennslu í því að mæla upp. 
„Mjög margar konur þiggja slíka 
mælingu og það kom mér í raun 
á óvart hversu fáar konur hafa 
fengið slíka,“ segir hún. Þessi 
góða þjónusta mælist því vel fyrir 
hjá viðskiptavinum en auk þess 
aðstoðar starfsfólk Change konur 
við val á brjóstahöldurum og að-
stoðar eftir fremsta megni.

Fyrir utan mikið úrval af nær-
fötum býður Change einnig upp 
á sundföt, náttföt, aðhaldslínu, 
gjafabrjóstahaldara og auka-
hluti ýmiss konar. Rannveig segir 
tískuna frá Change afar fallega. 

„Við vorum að taka upp æðislega 
fallegar haustvörur. Til dæmis 
afar þægileg náttföt, undirföt úr 
silki og ýmsar bómullarvörur,“ 
segir Rannveig. 

Innt eftir ríkjandi litum í undir-
fötum nefnir Rannveig bláan og 
fjólubláan. „Þá er einnig áber-
andi afar fallegur rauður litur sem 
konur heillast mjög af,“ segir hún.

Verðið á vörunum í Change er 
afar gott en þær sem vilja eiga 
kost á enn betri kjörum geta 
gengið í Change-klúbbinn. „Þær 
sem eru í klúbbnum fá 10 pró-
sent afslátt af öllu. Þær fá einn-
ig skírteini sem við skönnum 

inn við hverja sölu og þegar við 
skráum kortin getum við einnig 
sett stærðir kvennanna inn í kerf-
ið,“ segir Rannveig og bætir við 
að ef farið sé upp fyrir vissa upp-
hæð hækki afslátturinn upp í 20 
prósent. „Þetta er mjög sniðugt 
kerfi. Klúbbfélagar fá einnig fjöl-
breytt tilboð allt árið. Núna erum 
við með 2 fyrir 1 tilboð af tísku-
vörunum fyrir klúbbmeðlimi,“ segir 
Rannveig. Raunar fá aðrir einnig 
að njóta tilboðsins á Kauphlaupi 
í Smáralind um helgina. Þannig 
er hægt að kaupa tvö sett innan 
tískulínunnar en borga aðeins 
fyrir það dýrara.

CHANGE LINGERIE 
Á ÍSLANDI
Verslunin Change var opnuð á efri hæð Smáralindar í sumar. Þar geta allar konur 
fundið undirföt við hæfi. Boðið er upp á 2 fyrir 1 tilboð á Kauphlaupi um helgina. 

Rannveig Karlsdóttir, verslunarstjóri Change, ásamt eiganda verslunarinnar, 
Valdísi Vífilsdóttur. MYND/ARNÞÓR

AUGLÝSING: CHANGE KYNNIR



AUGLÝSING: NANOGEN KYNNIR

Nanogen er heildstæð hárþykkingarmeðferð sem samanstend-
ur af sjampói, hárnæringu, serumi og hártrefjum. 

Notkun sjampósins og næringarinnar gerir hárið strax líflegra 
og gefur því aukna fyllingu, auk þess að örva og þétta hárvöxt. 

Þegar hárþynning og skallamyndun á sér stað liggja hár-
sekkirnir í dvala. Nanogen serumið inniheldur vaxtarörvandi 
efni sem er borið í hársvörðinn og hjálpar óvirkum hársekkjum 

að endurnýja sig og viðhalda heilbrigðum hárvexti. Á meðan á 
meðferðinni stendur er svo hægt að nota hártrefjar sem fást í 
mörgum litum. Þær hylja vandamálasvæðið og segja notend-
ur að varan veiti þeim aukið sjálfstraust og vellíðan.

Línan er hugsuð fyrir karla jafnt sem konur. Þótt karlar glími 
oftar við hárþynningu kannast margar konur við hárlos eftir 
barnsburð og veikindi svo dæmi séu nefnd. 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á þessum vörum. 
Ein þeirra leiddi í ljós að 88 prósent 200 kvenna sem notuðu 
vörurnar í mánuð upplifðu sýnilegan árangur. Þá hafa óháð-
ar rannsóknir sýnt fram á mun betri árangur með Nanogen en 
sambærilegum vörum.

Nanogen hefur hingað ti l aðeins verið fáanlegt á 
hárgreiðslustofum en er nú komið í flestöll apótek.

ÞYKKIR HÁRIÐ OG ÖRVAR VÖXT
Nanogen er heildstæð lausn fyrir fólk með þunnt hár, hárlos eða skallabletti. Línan var þróuð af breskum vísindamönnum og hafa klínískar 
rannsóknir sýnt fram á ótvíræða virkni hennar.

Nanogen er samsett úr örsmáum trefjum, sem á ensku 
kallast nanofibers. Efnið er í duftformi og er í hand-
hægum staukum. Því er sáldrað yfir hárþynningar-
svæðið og við það dreifast þúsundir hárpróteina í hárið 
en ekki í hársvörðinn. Próteinin eru samlit hárinu og 
hafa þau áhrif að hárið verður meira um sig, fær þykkt 
og náttúrulegt útlit og hylur þannig þynningarsvæðið.

Nanótrefjarnar nást auðveldlega úr hárinu við venju-
legan hárþvott. Þær fást í sex mismunandi litum. Þeim 
má einnig blanda saman til að fá eðlileg og ákjósanleg 
litbrigði sem henta hverjum og einum.

Keratin Hair Fibres 15 grömm
■ Þykkir hárið á aðeins 30 sekúndum.
■ Hreint náttúrulegt keratín, eins og hár.
■ Festist við hárið og helst allan daginn í gegnum regn, 

vind og raka.
■ Virkar á þau svæði þar sem hár er byrjað að þynn-

ast og á skallabletti.
■ Sex litir fáanlegir hér á Íslandi.
■ Ofnæmisprófað.

Hair Fibre locking spray
■ Læsir trefjarnar í hárinu.
■ Gerir trefjarnar vatnsheldar.
■ Bætir við náttúrulegum gljáa.
■ Létt hald sem gerir hárið náttúrulega fallegt.

NANOGEN-HÁRTREFJAR

Sjampó og næring
■ Þykkir hárið frá fyrsta þvotti.
■ Hressilegur þvottur sem þú finnur 

virka.
■ Ferskur ilmur sem endist allan 

daginn.
■ Hentar fyrir viðkvæman 
      hársvörð.
Serum
■ Hvetur hárið til þess að vaxa 

heilbrigðar og þykkna.
■ Verndar hárið gegn óæskilegum 

efnum úr umhverfinu.
■ Styrkir hárið til þess að ná 

náttúrulegu jafnvægi.
■ Þyngir ekki fíngert hár.

Sjampó og næring
■ Þykkir hárið frá fyrsta þvotti.
■ Eykur fyllingu í fíngerðu hári. 
■ Endurvekur náttúrulegan gljáa 

hársins og heilbrigði.
■ Hentar vel fyrir viðkvæman hár-

svörð.
Serum
■ Hvetur hárið til þess að vaxa 

heilbrigðar og þykkna.
■ Verndar hárið gegn óæskilegum 

efnum úr umhverfinu.
■ Styrkir hárið til þess að ná 

náttúrulegu jafnvægi.
■ Þyngir ekki fíngert hár.

HANNHÚN

Sjáðu hvernig varan virkar á www.youtube.com 
með því að slá inn leitarorðið Nanogen
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O
kkur langaði að 
bjóða upp á einstaka 
ferð sem myndi 
henta nútímakon-
unni, hvar sem hún 

er stödd í lífinu. Við munum upp-
lifa London og á sama tíma næra 
okkur að innan og utan og vera í 
góðum félagsskap,“ segir Bjarg-
ey Aðalsteinsdóttir íþróttafræð-
ingur sem nú bregður á leik sem 
fararstjóri ásamt frumkvöðlin-
um Sigrúnu Lilju Guðjónsdótt-
ur sem oftast er kennd við Gyðju 
Collection. „Okkur fannst London 
vera kjörin borg þar sem hún er 
mikil menningar- og viðskipta-
borg. Þarna fá konur tækifæri til 
að víkka tengslanet sitt til muna 
út fyrir landsteinana og kynnast 
Íslendingum sem hafa náð gríð-
arlegum árangri erlendis,“ segir 
Sigrún Lilja Guðjónsdóttir.

Ferðin nefnist Ný og betri – 
Konur til athafna og er saman-
sett úr því besta úr námskeið-

um sem Sigrún Lilja hefur hald-
ið ásamt móður sinni, Guðrúnu 
Barböru. Á námskeiðunum hefur 
hún hvatt konur til þess að láta 
til sín taka og fylgja draumum 
sínum. Aðspurð um samstarf-
ið við Bjargeyju Aðalsteins-
dóttur segir hún að þær hafi 
kynnst á námskeiðinu Brautar-
gengi hjá Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands þegar hún var að taka 
sín fyrstu skref í fyrirtækja-
rekstri. „Bjargey hefur starfað 
við heilsueflingu í rúm 33 ár og 
hefur áralanga reynslu af Ný og 
betri-ferðunum svo okkur þótti 
tilvalið að sameina krafta okkar 
í þessari ferð,“ segir Sigrún Lilja 
og bætir við: „Farið verður yfir 
leiðir sem nýtast munu þátttak-
endum við sjálfstyrkingu, innri 
og ytri uppbyggingu, læsi á 
eigin líðan og hvernig koma má 
sér og sínu á framfæri.“ Skrán-
ing í ferðina fer fram á vef ice-
landair.is 

FRÆÐSLU  
FERÐALAG FYRIR 
NÚTÍMAKONUNA 

Spennandi ferð í boði fyrir konur sem eru í leit að 
sjálfsstyrkingu og góðum félagsskap.

Bjargey Aðalsteinsdóttir og Sigrún Lilja Guðjónsdóttir.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

É
g hef alltaf verið að mála og teikna en ég er 
ekki mikið að horfa á sjónvarp og svoleiðis 
svo ég geri ekki mikið annað en að teikna í 
frítíma mínum,“ segir Sigrún Rós Sigurðar-
dóttir hlæjandi. „Við maðurinn minn opnuð-

um tattústofuna Bleksmiðjuna fyrir þremur árum 
svo það hefur hentað mér vel að vera frjálsari í 
listinni.“

Sigrún Rós hefur starfað við húðflúrun undan-

farin sex ár og segist sækja mikinn innblástur 
í ævintýraleg dýr eða drottningar í myndirnar 
sínar. „Ég tússa eða mála verkin með vatnslitum 
og svo er ég að spreyja eins konar litla kökudúka. 
Þetta kemur voðalega skemmtilega út,“ útskýrir 
hún. Sigrún Rós vinnur að listinni í bílskúrnum 
heima en fram undan er sýning á verkunum henn-
ar á Energyu í Smáralind. Hægt er að skoða verkin 
nánar á Facebook-síðunni Sigrún Rós Artwork. 

LIST DÝR  OG 
DROTTNINGAR

Sigrún Rós Sigurðardóttir húðfl úrari málar og spreyjar einstakar myndir í frítíma sínum  
og rekur húðlfl úrstofuna Bleksmiðjuna ásamt eiginmanni.

Viltu læra förðun eða bæta við þig þekkingu?
NN Makeup School býður upp á grunnnámskeið fyrir konur 
sem vilja læra förðun og námskeið fyrir fagfólk sem hefur 
áhuga á að bæta við þjónustu sína eða rifja upp gamalt nám.
Kennarar eru Kristin Stefánsdóttir, snyrti- og förðunarmeistari, 
og Ástrós Erla Benediktsdóttir, förðunarmeistari.

VIÐ BYRJUM
21. OKTÓBER!
GRUNNNÁMSKEIÐ 1

3 vikur – Glæsilegur vörupakki fylgir

SMOKEY NÁMSKEIÐ
4 tímar

ENDUMENNTUN
8 tímar

Þátttakendur fá viðurkenningarskjal 
í lok hvers námskeiðs.

NÝR OG ÖÐRUVÍSI
FÖRÐUNARSKÓLI

Hlíðarsmára 8  201 Kópavogi    S.662 3121     www.nnmakeupschool.is    

fnnmakeupschool  



AUGLÝSING: SANITAS KYNNIR

Gæðaefni í baksturinn
Funksjonellmat-línan býður einnig 
upp á gæðabökunarvörur. Um er að 
ræða möndlu-, kókos- og sesam-
mjöl en þetta eru bökunarvörur sem 
koma í stað hveitis. „Sesamhveiti er 
nýtt og spennandi glútenlaust mjöl 
sem er búið til úr fitusneyddum 
sesam fræjum. Mjölið er hvítt, með 
fína áferð og inniheldur allt að 15% 
trefjar. Það er einnig próteinríkt og 
ríkt af steinefnum eins og járni, sinki 
og magnesíumi. Sesamhveiti hefur 
mildan hnetukenndan ilm. Milt og 
örlítið sætt bragð gerir þetta mjöl 
hentugt í kökur, kex og brauð.“

Kókosmjölið inniheldur 60% trefj-
ar og er einnig glútenfrítt. Möndlu-
hveitið er lífrænt, fituskert möndlu-
hveiti sem er framleitt úr kaldpress-
uðum heilum möndlum. Það er mjög 
fjölhæft og hægt að nota í bakst-
ur og matargerð sem heilsusam-
legri kost.

Einnig má nefna Fiberfin sem 
inniheldur 60% trefjar. „Þær henta 
mjög vel í baksturinn og við mat-
argerð almennt. Ein skeið inniheld-
ur 6 grömm af trefjum og þær má 

einnig nota út í pró-
teindrykkinn 

og ávaxta-
smoothie.“ 

Sukrin, nátt-
úruleg sætuefni
Um er að ræða 
flórsykur, Sukrin-
sykur, púðursykur 
og Sukrin+stevia 
sem er unnin úr 
stevia-plöntunni. 
Sætuefn in  inn i -

halda engar kaloríur og eru tvisvar 
sinnum sætari en venjulegur sykur 
sem þýðir að þú þarft bara helm-
inginn af sykurmagninu í uppskrift-
ina. „Þessar vörur hafa ekki áhrif á 
blóðsykurinn í líkamanum. Svo má 
finna fjölmargar ljúffengar uppskrift-
ir á www.sukrin.is. Þessar vörur má 
nota í hvað sem er í stað sykurs, 

til dæmis í baksturinn, út í kaffi og 
hvað sem er.“

Nýtt frá Nutramino XL 
Próteinstykkin frá Nutramino XL fást 
með lakkrís- og karamellubragði. 
„Þau innihalda 30 grömm af pró-
teini. Auk þess bjóðum við upp á 
nýjar millimálastangir sem heita A 

Good Snack. Þar eru tvær bragð-
tegundir í boði; honey almond og 
apple cinnamon. Nánari upplýsing-
ar má finna á www.nutramino.is.“

Nýjar vörur væntanlegar
Bráðlega kemur Wheyhey-ís í versl-
anir landsmanna. „Um er að ræða 
sykur- og glútenlausan ís án allra 
gerviefna og gervisætuefna. Við 
munum kynna þrjár bragðtegund-
ir til að byrja með; súkkulaði-, jarð-
arberja- og vanillubragð. Ísinn er í 
þægilegum umbúðum og inniheld-
ur 22 grömm af próteini.“ 

Haustið er sá tími ársins þegar 
flestir huga að heilbrigðari lífs-
stíl. Heildverslunin Sanitas flytur 
inn fjölbreytt úrval hollustuvara, til 
dæmis matvöru, drykkjarvöru og 
fæðubótarefni. Í haust kynnir fyr-
irtækið nýjar og spennandi vörur 
sem flestar munu fást í betri mat-
vöruverslunum hérlendis að sögn 
Friðfinns Magnússonar, fram-
kvæmdastjóra Sanitas heildversl-
unar. „Við hjá Sanitas bjóðum nú 
upp á margar spennandi vörur sem 
tengjast bættum lífsstíl. Sanitas er 
umboðs- og dreifingaraðili fyrir 
meðal annars Nutramino, Funk-
sjonellmat, Sukrin, Sweetleafs, 
Tagatose, Wheyhey-ís, Quest-
bar, Sunpride, Peelafruit og Thai 
Cube.“

Questbar-stangirnar 
Questbar-stangirnar eru glútenfríar 
og sykurlausar sælkerastangir sem 
henta sérstaklega vel þeim sem 
aðhyllast LKL-mataræði að sögn 
Friðfinns. „Þær eru hollur millibiti 
sem passar mjög vel inn í LKL-
mataræðið og líka fyrir þá sem vilja 
hollan millibita. Þær eru glúten- og 
sykurlausar og með hátt hlutfall 
trefja. Í hverri stöng eru auk þess 
20 grömm af próteini. Þær komu í 
verslanir í vikunni og fást fyrst um 
sinn bara í Krónunni.“

Funksjonellmat- og 
Sukrin-vörurnar
Þetta eru norskar gæðabökunar-
vörur sem henta mjög vel þeim 
sem aðhyllast LKL-fæði en líka 
sykursjúkum því þær hafa ekki 
áhrif á blóðsykurinn. Þar má meðal 
annars nefna vinsælu lágkolvetna 
brauðmixin þar sem eingöngu þarf 
að bæta við vatni. „Þetta gerist 
ekki einfaldara og minni pakkning-
arnar innihalda einnig form. Brauð-
mixið þarf um 70 mínútur í ofni og 
brauðin eru glútenlaus, án hveitis, 
soja, mjólkur og gers.“ Kökumix-
ið er einnig án glútens, hveitis og 
sykurs og er mjög próteinríkt. „Við 
mixið er blandað eggjum, vatni og 
olíu og þarf blandan 20-25 mínút-
ur í ofni. Hægt er að nýta blönduna 
fyrir marga möguleika, til dæmis 
bananabrauð, möffins og epla-
köku. Svo má finna skemmtilegar 
uppskriftir á www.sukrin.is.“ 

Einnig má benda á súkkulaðikök-
umix sem er sykurlaust. Í því eru 
40% færri kaloríur en í sambæri-
legum vörum og 75% minna kol-
vetni og 10% meira af trefjum. Mixin 
fást í helstu matvöruverslunum.

NÝJAR OG SPENNANDI VÖRUR 
FYRIR BÆTTAN LÍFSSTÍL 
Heildverslunin Sanitas er umboðs- og dreifingaraðili fyrir fjölmargar vörur sem stuðla að bættri heilsu landsmanna. Í haust mun fyrirtækið kynna 
margar nýjar og spennandi vörur sem munu fást í helstu matvöruverslunum. Þar á meðal eru mat- og drykkjarvörur og fæðubótarefni. 

Questbar-stangirnar eru glúten og sykur-
lausar sælkerastangir. Köku- og brauð-
mixin hafa líka vakið mikla lukku enda 
glúten- og hveitilaus. MYND/ÚR EINKASAFNI 

Þegar kemur að hollum lífsstíl býður heildverslunin Sanitas upp á fjölmargar spennandi vörur. Friðfinnur Magnússon framkvæmdastjóri er lengst til vinstri. MYND/ARNÞÓR



Lífi ð
FRÉTTABLAÐIÐ Spjörunum úr og helgarmaturinn.

Hvern faðmaðir þú síð-
ast?  Sæta manninn minn. 

En kysstir?  Ég kyssti bónd-
ann bless í morgun.

Hver kom þér síðast á 
óvart og hvernig?  Dótt-
ir mín hún Sóldögg, hún er allt-
af að koma mér á óvart. Eftir-
minnilegast er málverk sem hún 
málaði um daginn. Hún er fædd 
listakona.

Hvaða galla í eigin fari 
ertu búin að umbera 
allt of lengi?  Ég og klukka 
eigum ekki mikla samleið, ég er 
alltaf á leiðinni, alltaf aðeins of 
sein eða alltaf að drífa mig. Það 
er ekki vinsælt.

Ertu hörundsár?  Ég var 
það meira þegar ég var 
yngri, þegar maður þrosk-
ast verður maður sterkari og 
tekur hlutunum ekki of alvar-
lega.

Dansarðu þegar eng-
inn sér til?  Ég er alltaf með 
tónlist í gangi og á það til 
að dilla mér, mér finnst mjög 
gaman að dansa. 

Hvenær gerðirðu þig 
síðast að fífli og hvern-
ig?  Maður þarf að hafa svolít-
ið gaman af lífinu og leyfa sér 
að vera kjáni stundum og hlæja 
hátt, vera ekki of alvarlegur og 
taka sig ekki of hátíðlega. 

Hringirðu stundum í 
vælubílinn?  Já, maður er 
svo sem mannlegur. Sumir 
dagar eru verri en aðrir, ann-
ars eru flestir dagar bara 
góðir. Betra er að hlæja en 
gráta og ég reyni að vera 
jákvæð. 

Tekurðu strætó? 
Það kemur fyrir og það er 
svakalega róandi og góð hug-
leiðsla. Ég mæli með því að 
allir taki strætó einstaka sinn-
um. Maður sér líka hverfin 
á annan hátt í strætó, fer á 
staði sem maður er ekki vanur 
og það er alltaf skemmtilegt. 

Hvað eyðirðu miklum 
tíma á Facebook á dag? 
 Alltof miklum held ég, ég held 
ég sé meira og minna alltaf með 
Facebook opið. Má maður segja 
frá því?

Ferðu hjá þér þegar þú 
hittir fræga eða heils-
arðu þeim?  Nei, það geri 
ég ekki, ég heilsa bara þeim 
sem ég þekki. Eru ekki allir 
jafnir? 

Lumarðu á einhverju 
sem fáir vinir þínir vita 
um þig?  Ég kann að standa 
á höndum. 

Hvað ætlarðu alls ekki 
að gera um helgina?  Ég 
ætla að halda þrítugsafmæli 
fyrir litlu systir mína, Ingunni 
Mýrdal, það verður bara fjör. 

Maggý Mýrdal 
ALDUR:  34 ÁRA 
STARF:  GRAFÍSKUR HÖNNUÐ-
UR, ER MEÐ SÍÐU SEM HEITIR 
FONTS.IS
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Arnar Már Guðmundsson, 
yfi rkokkur á Laundro-

mat Cafe á Austurbrú 
í Kaupmannahöfn

Geitaostur, mozzarella, 
parmesan, 2 paprikur, tóm-
atar í dós, 1-2 chilialdin, 1 
stk. lime, ciabatta-brauð, 

rjómaostur, hvítlaukur, basil-
íkubúnt, myntubúnt

HELGARMATURINN BRUSCHETTA DUO
Heimagert salsa

2 paprikur, 1 dós tómatar, 3 hvít-
lauksgeirar, 1 tsk. mexican-krydd, 

1 tsk. reykt paprikukrydd, 2 
laukar, 1 chllialdin, 1 lime
Paprikurnar eru grillaðar í ofni 

við 200 gr. í u.þ.b. 10 mín-
útur þar til þær eru svart-
ar að utan. Látið þær svo í 

poka og inn í frysti. Eftir 10 
mínútur er pokinn tekinn út og 

fræin skafin úr og skinnið plokk-
að af þeim. Léttsteikið lauk-

ana í potti, hellið tómötun-

um yfir og bætið paprikunni út í. Kryddið 
til og saltið eftir þörfum og kreistið safa úr 
einu lime yfir. Maukið sósuna.
Aðferð
Ciabatta-brauð skorið í tvennt. Penslið 
brauðið með olíu og ristið í ofni á 180 
gr. í um 5 mínútur. Á annan helminginn 
setið þið salsað og geitaost í skífum. Á 
hinn setið þið rjómaost og bætið chorizo 
á eftir þörfum. Grillist í ofni í 210 gráður 
á yfirhita í u.þ.b. 2-5 mín. Yfir geitaosts-
brusch ettuna er gott að setja myntu-
lauf, þau smellpassa á móti reykta sterka 
bragðinu.

www.saft.is

KOMDU UPPLÝSINGUM UM ÞAÐ SEM ÞÚ 
TELUR ÓLÖGLEGT EFNI Á NETINU TIL 
RÉTTRA YFIRVALDA
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● GÓÐGERÐARMÁL
Umhyggja stendur fyrir flóamark-
aði á Kexi Hosteli í dag. Þar geta 
áhugasamir leigt borð og selt 
hluti til styrktar góðu málefni. 
Andvirði sölu á flóamarkaðnum 
rennur óskert til Umhyggju, 
félags til stuðnings langveikum 
börnum. Félagið hefur verið 
starfrækt í yfir þrjátíu ár og rekur 

styrktar-
sjóð sem 
styður við 
fjölskyldur 
langveikra 
barna með 
ýmsu móti. 
Félagið 
hefur einn-
ig unnið 
að því að 

eignast tvö sumarhús þar sem 
allur aðbúnaður og hjálpartæki 
eru til staðar fyrir hreyfihömluð 
börn. Helstu stefnumál Um-
hyggju eru að veita upplýsingar 
um þarfir langveikra barna og 
samhæfa þjónustu svo finna 
megi bestu mögulegu lausnir 
fyrir hverja fjölskyldu fyrir sig 
og skapa henni bestu mögulegu 
skilyrði til góðra lífsgæða, þrátt 
fyrir veikindi barns.

Kex Hostel er á Skúlagötu 28. 
Flóamarkaðurinn stendur yfir frá 
klukkan 12 til 16.

GEFUM AF 
UMHYGGJU

Með hækkandi aldri þjóð-
arinnar eykst tíðni ákveð-
inna sjúkdóma, svo sem 

hjartasjúkdóma. Miklar framfarir 
hafa orðið á síðustu áratugum 
í meðferð hjartasjúkdóma, ekki 
síst bráðra kransæðasjúkdóma, 
sem áður voru oft lífshættulegir 
auk þess að draga úr lífsgæðum 
og getu. Auk forvarna og bættrar 
lyfjameðferðar, til dæmis vegna 
hás blóðþrýstings, blóðfitu og 
hjartabilunar, hefur orðið hröð 
þróun í hjartainngripum. Ein-
staklingum, sem hafa einkenni um 
skert blóðflæði til hjarta, er vísað 
til frekari rannsóknar með hjarta-
þræðingu þar sem kransæðar 
eru myndaðar. Annars vegar er 
sjúklingum vísað á biðlista vegna 
einkenna sem hafa þróast á ein-
hverjum tíma og eru til dæmis 
áreynslutengdur verkur eða 
þyngsli fyrir brjósti vegna þreng-
inga sem hafa myndast í krans-
æð. Hins vegar geta kransæðar 
stíflast skyndilega vegna blóðsega 
og þurfa þá sjúklingar að fara í 
hjartaþræðingu með hraði, ýmist 
nær samstundis til að opna æð 
sem hefur stíflast alveg eða innan 
eins til tveggja sólarhringa ef 
vægari skaði hefur orðið. Bráð-
veikir sjúklingar komast fljótt að 
en biðlisti fyrir fólk sem kemur í 
hjartaþræðingu að heiman hefur 
upp á síðkastið lengst fram úr 
hófi og bíða nú um 250 sjúklingar 
eftir hjartaþræðingu.  

BÚNAÐUR Á YSTU MÖRKUM
Við inngrip á hjarta eru notuð 
hjartaþræðingartæki sem gera 
okkur kleift að beita gegnumlýs-
ingu, skuggaefni, leggjum, vírum 
og öðrum búnaði þar sem við 
sjáum á skjá hvað við gerum 
innan í líkama sjúklings. Hjarta-
þræðingar þar sem kransæðar 
eru skoðaðar og kransæðavíkk-

anir, þar sem notaðir eru belgir 
og svokölluð stoðnet, eru nú 
almennt gerðar um litlar ástung-
ur í úlnlið. Stundum nægir ekki 
að sjá útlínur æða og við getum 
nú í ákveðnum tilfellum gert óm-
skoðanir innan í kransæðum og 
sérstakar flæðismælingar til að 
veita okkur enn nákvæmari upp-
lýsingar. Á síðustu árum hefur 
einnig verið þróuð tækni þar sem 
hægt er að gera lokuskipti um 
nára hjá sjúklingum sem ekki er 
hægt að meðhöndla með hefð-
bundinni skurðaðgerð. Á hjarta-
þræðingarstofum eru einnig 
settir inn gang- og bjargráðar, 
gerðar hjartarafrannsóknir og 
brennslur, og þræðingar og inn-
grip á börnum með hjartagalla. 
Einnig er mikilvægt að geta inn-
leitt nýjungar í meðferð og taka 
þátt í vísindarannsóknum svo að 
sú meðferð sem við veitum sé í 
takti við tímann. 

Að starfi á hjartaþræðingadeild 
kemur góður hópur fólks en auk 
þjálfaðs starfsfólks þarf tækjabún-
aður að vera góður, öruggur og 

ekki of gamall. Hluti þess tækja-
búnaðar sem við störfum með í 
dag er kominn að ystu mörkum 
þess sem boðlegt er. 

STUÐNINGUR ALMENNINGS 
MIKILVÆGUR
Landspítalinn hefur í gegnum tíð-
ina notið góðs stuðnings ýmissa 
velgjörðarsamtaka og velunnara. 
Mörg okkar þekkja hjartasjúk-
dóma af eigin raun eða í gegnum 
aðstandendur okkar. Nú stendur 
yfir landssöfnum Hjartaheilla 
sem mun aðstoða við kaup á nýju 
hjartaþræðingartæki fyrir Land-
spítalann og er til dæmis hægt 
að leggja söfnuninni lið með fjár-
framlagi um heimabanka. 

Velvilji ykkar er ómetanlegur, 
fjárframlagið er gríðarlega mikil-
vægt en ekki er síður mikilvægt 
að finna fyrir stuðningi ykkar 
allra, stórum sem smáum, við 
starf okkar. Það er vegna sjúklinga 
okkar og aðstandenda þeirra 
sem við viljum vera tilbúin þegar 
kallið kemur, hvort sem er að 
nóttu eða degi.

TÆKIN ÚRELDAST
HJARTAHEILL  Ingibjörg Jóna Guðmundsdóttir, nýráðinn yfirlæknir 
hjartaþræðinga á Landspítala, skrifar um hjartaþræðingar.

MIKILVÆGUR STUÐNINGUR Ingibjörg Jóna Guðmundsdóttir er nýráðinn yfirlæknir 
hjartaþræðinga á Landspítalanum. Hún segir stuðning og velvilja almennings ómetan-
legan fyrir starf hjartaþræðingadeildarinnar. MYND/GVA

FiberHusk er hrein náttúruleg, glútenfrí vara sem inniheldur 

85% fæðu trefjar. Með því að bæta FiberHusk í brauð og 

kökur helst brauðið mjúkt og ferskt lengur.

Það er léttara að vinna glútínfría vöru ef fiberHusk er notað 

í uppskriftina. Deigið hefast betur og glútínfría brauðið molnar 

minna við skurð og verður safaríkara með tilkomu fiberHusk. 

Veljið aðeins það besta í heilsubrauð og annan hollan bakstur.

FRÁBÆRT Í BAKSTUR!

Fleiri uppskriftir og nánari upplýsingar eru á husk.dk

20%
AFSLÁTTUR

2. TIL 16. 

OKTÓBER!

LÁGKOLVETNISVARA

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísland

Útsala 
Öll efni á 1000 kr.

Laugavegi 101. 
Sími 552 1260.

Opið frá 10 – 18.



BÍLAR &
FARARTÆKI

LAND ROVER DEFENDER 110 TDS 
STORM 11/2005, ekinn 132 Þ.km, dísel, 
5 gíra. Verð 3.990.000. Raðnr.310897 
á www.BILO.is

JEEP WRANGLER UNLIMITED 
SAHARA 4. 04/2012, ekinn 37 
Þ.km, sjálfskiptur. Verð 5.690.000. 
Raðnr.135694 á www.BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

HAUSTÚTSALA!
Cadillac Escalade árg. 2008. Ekinn 
aðeins 65 þkm. Ný heilsársdekk, 
toppeintak með öllu. Verð kr. 6490 
millj.. Uppl. hjá IB í síma 480-8080 og 
www.ib.is

IB ehf
Fossnes A, 800 Selfoss

Sími: 480 8080
Getum bætt við bílum á 

söluskrá
www.ib.is

 Bílar til sölu

VW POLO COMFORTLINE ‚0
Beinsk, 1,4, 5dyra. Sparneytinn, mjög 
vel með farinn. Verð 690þús. Magnús 
8511117

Til sölu Honda Jass árg. ‚05, ek. 120þ. 
sjálfssk., álfelgur, ný framdekk, allt 
nýtt í bremsum, sko ‚14, ný smurður, 
smurbók. Verð 1.090m. S: 699 3471.

Musso ‚01, keyrður 155 þ. km, 
sjálfskiptur. Breyttur í 35”. V. 430 þ. s. 
7779707.

Skoda Octavia Ambiente árg.‘05 ek 
136 þús, bensín, beinskiptur. Skoðun 
mars 2014. Frábært eintak sem 
gott er að keyra. V.1.050.00. Uppl.í 
6989681

Toyota Urban Cruser 4x4 árg.2010. 
6 gíra 1,4 dísel ekinn 66þús km. 
Snjódekk fylgja með.Ásett verð 
2.690.000. Er í ábyrgð frá umboði til 
2015. Uppl. í s. 5666441 eða 6918641.

Til sölu Isuzu Crew Cab ‚98. Diesel 
4x4 31” dekk. Ekinn 250 þ/km. 
Nýskoðaður. Góður bíll. Ásett v. 580 
þús. Uppl. í s. 5812929/6904944.

Til sölu Ford Explorer ‚96, 6 cyl. 
Sjálfssk., krókur, sk. ‚14. V. 300 þús. S. 
896 8568.

 250-499 þús.

SJÁLFSKIPTUR SKODA 
OCTAVIA

Skoda Octavia 2.0 árg ‚01. sjálfskiptur. 
ekinn 180þús. ný skoðaður. nýleg 
heilsárdekk. lýtur mjög vel út. 
Tilboðsverð 450þús stgr. möguleiki á 
100% visa/euro láni. uppl í s:659-9696

SPARNEYTINN 4X4 JIMNY
Suzuki Jimny 4x4. árg ‚99 ekinn 
aðeins 145þús. beinskiptur. millikassi. 
skoðaður 2014. ný heilsársdekk. mjög 
gott viðhald. Tilboðsverð aðeins 
490þús stgr. möguleiki á 100% visa/
euro láni. uppl í s:659-9696

MJÖG SPARNEYTINN OG 
ÓDÝR!

Hyundai Getz 1.6 árg ‚03 ek. 195þús. 
5dyra. sko ‚14. beinskiptur. topplúga. 
nýleg heilsársdekk. samlæsingar. 
mjög vel með farinn bill sem að eyðir 
mjög litlu ! Tilboðsverð 520þús stgr. 
möguleiki á 100% vísa/euro láni. uppl 
í s:659-9696

SJÁLFSKIPTUR FORRESTER - 
EKINN 188ÞÚS

Subaru Forrester 4x4 árg ‚98. 
ekinn aðeins 188þús, sjálfskiptur. 
dráttarkrákur. skoðaður 2014. 
samlæsingar. ný heilsársdekk. lítur 
mjög vel út. Tilboðsverð aðeins 
490þús stgr. möguleiki á 100% visa/
euro láni. uppl í s:659-9696

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 0-300 
ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 300 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

!!! 0-300ÞÚS STAÐGREITT !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
300þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vinnuvélar

SAMASZ snjóplógar og tennur. Mikið 
úrval. Búvís sími: 465 1332 www.
buvis.is

 Varahlutir

ÓDÝRIR BÍLAVARAHLUTIR.
Ódýrir varahlutir og dekk í ýmsa bíla 
s: 896 8568.

VW - SKODA - VARAHLUTIR 

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

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

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra 
varahluta í Subaru, Skoda, Suzuki, 
Nissan, Opel, Wolkswagen, Kyron, 
Mitsubishi, Honda, Peugeot, Renault, 
Ford Escepe. Uppl. á Smápartar.is eða 
í s. 567 5040/ 7785040

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 
sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. 
í s. 663 5315.

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

 Hreingerningar

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Ræstingar

Tek að mér þrif í heimahúsum, uppl. 
s: 771-8987.

 Garðyrkja

 Bókhald

Tek að mér Ársuppgjör fyrirtækja. 
Rafrænskil á vsk, staðgr, líffsj og fl. 
Unnið er á DK-Bókhaldskerfið Réttskil 
ehf s: 696-6714 réttskil@simnet.is

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

 Málarar

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

Getum bætt við okkur verkefnum. 
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

PARKETSLÍPUN 
REYKJAVÍKUR

Slípum upp,lökkum og bónum allar 
tegundir af Parketi og steingólfum. 
www.parketslipunrvk.is Hvert á land 
sem er. Alltaf bestu verðin. 7728100.

BORG HÚSAVIÐHALD
Málarar, múrarar, píparar og 
húsasmiðir. Tilboð/tímavinna. 
Faglærðir menn á ákjósanlegu verði. 
S. 779 0900.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

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

KEYPT 
& SELT
 Til sölu

HITAVEITUSKELJAR OG LOK
Eigum til Hitaveituskeljar til afgreiðslu 
strax.Stærð 210x210cm. 1650 lítrar. 
Byggaðar úr trefjagleri. Sterkustu 
og vönduðustu hitaveituskeljar á 
markaðnum í dag. Litir: Svört og 
Moonscape. 100% sjálfberandi skeljar. 
Eigum lok á lager fyrir rafmagnspotta 
og hitaveituskeljar. www.Heitirpottar.is 
Sími 777 2000, (Sogavegi 3, í verslun 
Fiskikóngsins)

HÚSGAGNA OG 
INNRÉTTINGASPRAUTUN.

Til sölu hvítar B30 yfirfelldar 
innihurðir. Sprautum húsgögn, 
innihurðar, inniréttingar og fl.

H-Sprautun, Gjótuhrauni 6, 220 
Hfj. S. 555 3759 

sibbaj@gmail.com

Til sölu vandaður vaskastól með 
nuddi og skemil. Einnig með tvo 
klippistóla og bekk á setustofu allt í 
stíl. Climohitatæki fæst gefins með. 
Uppl. í S: 864 1866.

100 stk af tímaritinu Skák, 
árgangar 1957-1979. Uppl. í s. 
5812929/6904944.

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Ísskápar, þvottavélar, rúm, gólfteppi og 
fleira. S: 896 8568.

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

RENAULT Megane Sport Tourer. 
Nýskr. 02/07, ekinn 89 Þ.KM, bensín, 
5 gírar, ný tímareim. Verð 1.190.000. 
Rnr.191100.

TOYOTA Previa 7 manna. Nýskr. 
02/03, ekinn 166 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 1.440.000. Rnr.141750.

SSANGYONG Musso Sport. Nýskr. 
10/04, ekinn 238 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 990.000  Tilboðsverð 
590.000. 100% VISA/EURO lán 
mögulegt. Rnr.141758.

HYUNDAI Tucson 4x4. Nýskr. 09/04, 
ekinn 180 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 1.090.000. 100% VISA/EURO lán 
mögulegt. Rnr.120250.

MAZDA 6. Nýskr. 09/04, ekinn 
aðeins 68 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.390.000. Rnr.130726.

NISSAN Note Visia. Nýskr. 02/09, 
ekinn 59 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.690.000. Rnr.270460.

NISSAN X-Trail SE. Nýskr. 08/07, 
ekinn 88 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.880.000. Rnr.141737.

til sölu

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

MILD MORGUN- OG 
KVÖLDBIRTA

Fallegir saltkristalslampar í miklu 
úrvali. Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata), 
200 Kópavogi. Opið mán-fös: kl 14-18. 
Sími 517-8060. www.ditto.is

LAGERHREINSUN 
5. OG 6. OKT.

40% - 80% afsláttur. 495,- 995,- 
1.495,- 2.995,- Nýjar vörur með 20% 
afslætti. Kjóll á mynd 2.995,- Ermar 
1.995,- Taska 2.995,- Skór 1.495,- Öll 
verð með afslætti. Súpersól Hólmaseli 
2 109 Reykjavík 567-2077 Erum 
á facebook Opið Laugardag 10-20 
Sunnudag 13-18.

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

Avery Berkel Fx-50 búðarvog frá Eltak. 
Tekur 15 kg. 1 árs gömul. Uppl. í s. 
5812929/6904944.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.

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

www.siggaogtimo.is

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

 Hljóðfæri

Harmonikka Dino Bafetti til sölu. Verð 
230 þús. Mjög gott verkfæri. Sími 
895 6007.

 Sjónvarp

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

 Verslun

WE-VIBE II OG III
Unaðstæki ársins fyrir pör mörg ár 
í röð. Viamax fullnægingarkremið 
sem virkar o.fl. Tökum millifærslu og 
greiðslukort. Sendum um allt land 
www.hush.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

 Nudd

Er mjóbakið að angra þig, vöðvabólga 
í öxlum eða þreyta í fótum. 
Nuddstofan Jera sérhæfir sig í hjálp 
við þessum hvillum. Er með sauna. 
Sími 659 9277.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

3JA HERB. ÍBÚÐ Í 
STÓRHOLTI

Góð 70fm íbúð til leigu, langtímaleiga. 
Laus 1.10. Leiguverð 180þúsund. Uppl. 
í s 781 7175.

2 HERBERGI TIL LEIGU
frá 25fm - 35 fm. Verð frá 85 þús. 
Uppl. í síma 824 6692.

Einstaklings herb. 12 fm. til leigu í 
Efstahjalla með aðgang að WC. Leiga 
40 þ. S. 825 0000.

Room for rent, share á flat. 105 Rvk. 
free wifi. 49.000. s. 7728200.

 Húsnæði óskast

Par m. ungt barn óskar eftir 2-3 herb. 
íbúð á höfuðb.svæðinu. Uppl. í s. 
7820031 - enskumælandi. Reglusemi 
og skilvísum greiðslum heitið.

 Atvinnuhúsnæði

75 fm verslunar- / iðnaðarhúsnæði til 
leigu í Kópavogi. Uppl. í síma 6989030.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ 
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

 Bílskúr

Til leigu bílskúr við Sléttahraun í 
Hafnarfirði upplýsingar í síma 864 
7272

ATVINNA

 Atvinna óskast

Húsasmiður óskar eftir vinnu. 
Áhugasamir hafið samband í s. 778 
1780

 Atvinna í boði

ENERGIA VEITINGAST. 
SMÁRALIND

Um er að ræða hlutastarf. 
Kaffibar/þjónn. Viljum bæta við 
ábyrgri og duglegri manneskju, 
ekki yngri 20 ára. Einnig vantar 
starfskraft eldhúsið, hálft starf/

hlutastarf.
Umsóknir ásamt upplýsingum 
sendist á energia@energia.is

MOSFELLSBAKARÍ - 
MOSFELLSBÆ.

Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki til 
starfa í afgreiðslu í verslun okkar 
í Mosfellsbæ. Vinnutími er virka 
daga frá 06:30 - 13:00 og aðra 
hverja helgi annann daginn.

Umsóknareyðublöð er hægt að 
nálgst á netinu. Slóðin er www.
mosfellsbakari.is/umsókn.asp

VÉLSTJÓRI ANNAÐ STIG.
Björgun, óskar eftir annars stigs 
vélstjóra til afleysinga. Upplýsingar 
sendist á johann@bjorgun.is

DÝRARÍKIÐ
óskar eftir starfsmönnum í 

heil-og hálfsdagsstörf.
Upplýsingar ásamt ferilskrá 

sendist á: dyrarikid@dyrarikid.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Ný upptaka, svo góð að við munum 
ekki eftir annarri sem er betri! Kyn.
sögur Rauða Torgsins, s. 905-2002 og 
535-9930, augl.nr. 8351.

Kona, leitar þú tilbreytingar? Auglýstu 
frítt á Rauða Torginu, það ber árangur 
strax, 100% leynd. Síminn er 535-
9923.

HEIÐARBÆR – FLÓAHREPPI

Til sölu jörðin Heiðarbær í Flóahreppi. 
Á jörðinni er ágætur húsakostur.

Nánari upplýsingar 
á skrifstofu Fasteignamiðstöðvarinnar.  

Sjá einnig á fasteignamidstodin.is

Vísir hf óskar eftir að ráða 
Vélarvörð til afleysingar á 
Kristínu ÞH 157. 

Kristín er línuveiðiskip með  
beitningarvél. Nánari upp- 
lýsingar eru gefnar í síma  
856-5730 eða á heimasíðu  
Vísis www.visirhf.is.

fasteignir

atvinna

ÖRYGGISKERFI FRÁ GARDSMAN

Sjá nánar á
www.hugna.is

Dalvegi 16b
sími 554 2727
www.hugna.is

15% Haust afsláttur

ÖRYGGISKERFI FRÁ GARDSMAN

Úrval öryggiskerfa og myndavéla

Opið verður á laugardaginn 5.okt

frá kl. 10-15

Verið velkomin að skoða.

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

til sölu

skemmtanir

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út 
í reitina þannig að í hverjum 
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. 
Í hverri níu reita línu, bæði 
lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka 
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta 
tölublaði Fréttablaðsins.
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8 2 5 7 1 6 3 4 9

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

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

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

bíííp
Komdu og 

leggðu þig, 
Elzulúz. Þú 

þarft ekki að 
mizza nein 

kíló fyrir mig!

Það eru 
hrukkurnar og 
gulu tennurnar 

þínar zem 
virkilega pirra 

mig!

Ach 
jaah ...

LÆKNIRINN-
SEGIRAÐÉG-

ÞURFIAÐSLAKAÁ.

Haltu handleggnum kyrrum svona 
á meðan ég klippi neglurnar á 
þessari hendi. Jamm.

Og ekki sleppa fyrr 
en ég hef klárað.

Allt í lagi.
AAAAAAH! Ég var 

ekki búin.

Hvað er eiginlega 
í brjóstamjólkinni 

þinni?

LÁRÉTT
2. íþrótt, 6. frá, 8. slunginn, 9. gifti, 11. 
hætta, 12. hreysi, 14. korr, 16. fíngerð 
líkamshár, 17. atvikast, 18. pota, 20. 
tveir eins, 21. málmur.

LÓÐRÉTT
1. gól, 3. ógrynni, 4. fugl, 5. af, 7. pest, 
10. kviksyndi, 13. bjargbrún, 15. jarð-
efni, 16. umrót, 19. í röð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. golf, 6. af, 8. fær, 9. gaf, 
11. vá, 12. greni, 14. snörl, 16. ló, 17. 
ske, 18. ota, 20. ii, 21. stál. 
LÓÐRÉTT: 1. gagg, 3. of, 4. lævirki, 5. 
frá, 7. farsótt, 10. fen, 13. nös, 15. leir, 
16. los, 19. aá.

Guðmundur Kjartansson (2447) 
vann Arnar E. Gunnarsson (2441) í 
annarri umferð Stórmeistaramóts 
Taflfélags Reykjavíkur.
Hvítur á leik

18...Bb4! 19. axb4 axb4. Hvíta 
drottningin er „mát“. 20. Dc2 Bxc2 
21. Hxc2 Hdd8 og hvítur gafst upp 
skömmu síðar. Úkraínski stórmeistar-
inn Mikhailo Oleksienko (2608) 
var efstur með fullt hús eftir tvær 
umferðir.
www.skak.is. Fjórða umferð 
Stórmeistaramóts TR kl. 15 í dag.

Gott atlæti er gjöfum betra.
Íslenskur málsháttur

VERIÐ 
VELKOMIN Á 5 ÁRA 

AFMÆLISHÁTÍÐ 
4.–6. OKTÓBER
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Alexander Rodchenko fæddist í St. 
Pétursborg í Rússlandi árið 1891 
og lærði málaralist í Kasan. Þar 
kynntist hann eiginkonu sinni, Var-
vöru Stepanovu, og þau unnu mikið 
saman upp frá því,“ segir Ragnheið-
ur Kristín Pálsdóttir, framleiðandi 
sýningarinnar Bylting í ljósmyndun 
sem verður opnuð á Kjarvalsstöð-
um á morgun. Á sýningunni gefur 
að líta yfir 200 verk eftir listamann-
inn en þau eru frá Ljósmyndasafni 
Moskvu. 

„Þau hjón fluttu til Moskvu 1915 
og bjuggu þar upp frá því,“ heldur 
Ragnheiður áfram. „Þetta voru 
byltingartímar og mikið umrót í 
samfélaginu. Öflugur hópur lista-
manna í Moskvu, sem kenndi sig við 
konstrúktívisma, þróaði nýja tákn-
fræði og nýtt sjónrænt tungumál 
til að túlka hina breyttu tíma. Þetta 
tímabil, árin á milli 1917 og 1930, er 
bæði mikilvægt og merkilegt í rúss-
neskri listasögu og varð inspírasjón 

fyrir Bauhaus og módernismann 
sem komu á eftir.

Upp úr 1920 sneri Rodchenko 
baki við málaralistinni, úrskurðaði 
málverkið dautt, og einbeitti sér að 
ljósmyndun. Hann var mikill frum-
kvöðull á því sviði og barðist fyrir 
því að ljósmyndun fengi meira vægi 
sem listgrein.“      

Rodchenko og Stepanova hönnuðu 
í sameiningu bókakápur, veggspjöld 
og auglýsingar en á sýningunni, 
sem er farandsýning sem sett hefur 
verið upp víða um heim, er áhersla 
lögð á ljósmyndir hans.

Skil urðu á ferli Rodchenko árið 
1929 þegar Stalín gaf út þá tilskipun 
að listsköpun í landinu ætti að falla 
inn í sósíalrealískt mót sem væri 
auðskilið öllum. Verk Rod chenkos 
og Stepanovu þóttu of flókin og 
framúrstefnuleg og upp frá því 
fór að þrengja að þeim. Rodchenko 
vann þó áfram við ljósmyndun allt 
til dauðadags árið 1956. „Hann hélt 

ótrauður áfram,“ segir Ragnheiður. 
„En hann gat ekki fengið myndirnar 
sínar birtar nema þær sem hann tók 
að sér að taka fyrir flokkinn, sem 
var nokkurs konar fréttaljósmynd-
un og heimildaskráning.“

Sýningin er að frumkvæði Ragn-
heiðar sem sá hana úti í London 
árið 2008 og hefur síðan unnið að 
því að koma henni upp hér. Hvern-
ig vaknaði áhugi hennar á verkum 
Rodchenkos? „Ég kynntist myndum 
hans í MÍR þar sem ég sá eitthvað 
af þeim í bókum sem krakki. Ég er 
með meistaragráðu í sögu Rúss-
lands og áhugaljósmyndari þar að 
auki, þannig að þessi sýning sam-
einar áhugasvið mín.“ 

Sýningin verður opnuð klukk-
an 16 á morgun og á sunnudaginn 
klukkan 15 munu Ragnheiður og 
Goddur, prófessor í grafískri hönn-
un við LHÍ, flytja fyrirlestra um líf 
og verk Rodchenkos.   
  fridrikab@frettabladid.is    

Rodchenko þróaði nýtt 
sjónrænt tungumál
Bylting í ljósmyndun nefnist sýning á verkum Alexanders Rodchenko sem 
opnuð verður á Kjarvalsstöðum á morgun. Ragnheiður Kristín Pálsdóttir er 
framleiðandi sýningarinnar hérlendis, enda hefur hún haft  áhuga á verkum 
rússneska ljósmyndarans frá unga aldri.

BYLTING  Ragnheiður Kristín sá sýninguna Bylting í ljósmyndun í London fyrir fimm árum og hefur síðan unnið að því að hún 
yrði sett upp hérlendis.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Mjódd l Salavegur l Hverafold l Grandi l Akureyri l Höfn  
Grindavík l Reykjanesbær l Borgarnes l Egilsstaðir l Selfoss 

Nicotinell fæst núna í öllum verslunum Nettó

1.199kr/pk - Fruit 799 kr/pk

Nýtt í Nettó!

NÝTT

Save the Children á Íslandi

BÆKUR  ★★★★ ★

Hnefi eða vitstola orð
Eiríkur Örn Norðdahl 
MÁL OG MENNING

Ljóðabókin Hnefi eða vitstola orð 
eftir Eirík Örn Norðdahl minn-
ir mig einhverra hluta vegna á 
Dag Sigurðarson heitinn. Hver er 
staða ljóðsins? var eitt sinn spurt. 
Er ekki búið að skipa Sigurð Páls-
son í hana? á Dagur að hafa spurt 
á móti. Og orti í tilefni Dags ljóðs-
ins: Dagur, Dagur, Dagur ljóðsins. 
Maður veltir nefnilega fyrir sér 
stöðu ljóðsins þegar maður hend-
ist um í Hnefa og vitstola orðum – 
hver er hún á tímum internets og 
sms-skilaboða? 

Bókin hefst á formála: Kreppu-
sonnettu: „IMF! IMF! IMF!“ all-
lengi og svo tekur við OMG! OMG! 
OMG!“ í næstu línu. Fjórtán línur. 
Eins og Sonnettan segir til um. 
Og, hvar var ljóðið í hruninu? 
Það virðist hafa verið í útlöndum. 
Eiríkur Örn segir svo frá á bak-
síðu að hann hafi setið í útlöndum 
og ort ljóðin meðan Ísland brann. 
Hann endurhlóð fréttasíður í von 
um nýjar og betri byltingar. Allt 
bara bing búið Bara bara búmm 

eftir Bara búmm, bara búmm 
Bara bara búmm. Þarna er reiði 
og örvinglan. Uppsetningin er í 
stíl við það, ljóðlínurnar hlaupa út 
undan sér og jafnvel ráðvilltar um 
síðurnar. Og orðin eru ekki öll þar 
sem þau eru séð. Syrgið með Þið 
eygið ekki neitt. Orðaleikir. Þeir 
heppnast ekkert alltaf en þegar vel 
til tekst, þá tekst vel til. Talsvert 
betri finnst mér knappari ljóðin en 
þau þegar ljóðmælandinn setur á 
miklar ræður, þegar setningarn-
ar hrúgast upp í belg og biðu og 
í endurtekningu. Þá virðist sem 
ljóðið sé að molast á öld offlæðis 
(óþarfa) upplýsinga. Eiga ekki ljóð-
in að hlaupa í aðra átt og neita að 
taka þátt í slíku? En, það má lengi 
fletta í þessari bók, hún er í hand-
hægu broti og ekki rýr í roðinu. 

Þetta er sjötta ljóðabók Eiríks 
Arnar sem einnig hefur gefið út 
fjórar skáldsögur og skemmst 
náttúrlega að minnast stórvirk-
isins Illsku sem kom út í fyrra 
en fyrir þá bók hreppti Eiríkur 
Íslensku bókmenntaverðlaunin. 
Já, vel á minnst: Staða ljóðsins? Í 
Hnefa og vitstola orðum má fylgj-
ast með gengisfimleikum Seðla-
bankans frá því seint árið 2007 og 
fram á sumar 2013 efst á hverri 
opnu bókarinnar en eftir því sem 

krónan rýrnar þeim mun meira 
vex máttur orðanna. Gaman að 
segja frá því. Fyrirfram hefði ég 
ekki gefið mikið fyrir stöðu ljóðs-
ins nú eftir hrun og á tímum inter-
nets þegar orðin flæða um allt. En, 
Eiríki Erni tekst hið illmögulega 
að rífa gengi ljóða upp í kolli þess 
sem hér skrifar. Eiríkur, Ei ríkur, 
Eiríkur ljóðsins. Nokkuð vel af sér 
vikið. Nei annars, verulega vel af 
sér vikið.  Jakob Bjarnar Grétarsson

NIÐURSTAÐA: Eiríkur Örn vinnur vel 
fyrir rithöfundalaunum sínum; hann 
rífur upp gengi ljóðsins um leið og 
hann fylgist með krónunni verða að 
engu. Bráðskemmtileg ljóðabók.

Ei ríkur Eiríkur ljóðsins
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HELGARBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS 
Ómissandi hluti af góðri helgi

FRÉTTABLAÐIÐ ER HELGARBLAÐIÐ

KEPPNISSKAPIÐ HEFUR 
KOMIÐ SÉR VEL 
Björn Zoëga, fráfarandi forstjóri Landspítalans, og Harpa 
Árnadóttir, kona hans, hafa unnið mikið öll sín búskaparár.

„Ég lít á verð-
launin sem hross 
til að komast á 
yfir fjallaskörð“
Benedikt Erlingsson leik-
stjóri hampaði verðlaunum 
í San Sebastian fyrir mynd 
sína Hross í oss. 

Öðlaðist nýtt líf
Heiðrún Kristín Guðvarðardóttir þjáð-
ist lengi af flogaveiki en fór í heilaaðgerð 
og hefur ekki fundið fyrir einkennunum 
síðan. Nú heldur hún einsöngstónleika 
til að fagna tíu árum án flogaveiki.

Kindur og kollhnísar
Lesendur völdu bestu útivistarmyndirnar í 
ljósmyndakeppni Fréttablaðsins.

Styrkjum 
starfsemi 
Krabbameins-
félagsins 

Út á lífið í bleikum bíl!

Með hverri pantaðri ferð styrkir þú verkefni Krabbameins-
félagsins til að berjast gegn krabbameini hjá konum. 

Af því tilefni höfum við sérmerkt bílana okkar enn á ný 
með bleikum taxaljósum og munu bílstjórarnir taka fagnandi á móti þér.

Taktu bleikan bíl næst þegar þú pantar leigubíl!
„Bleika slaufan” er til sölu í bílunum okkar frá 1. – 15. október.

Hreyfill / Bæjarleiðir er styrktaraðili árvekniátaks 
Krabbameinsfélagsins í október og nóvember

VATN OG HIMINN  Water and Sky eftir Arnór er meðal verka á sýningunni.

Arnór Bieltvedt heldur einkasýningu á málverkum í Gallery Bakaríi á 
Bergstaðastræti 14, Reykjavík. Sýningin ber heitið Náttúra og þar er 
að finna 24 olíumálverk og vatnslitamyndir frá árinu 2013.

„Verkin eru byggð á áhrifum umhverfis listamannsins á uppvaxtar-
árunum á Íslandi og í dag á birtu og litadýrð Suður-Kaliforníu. And-
stæður hita og kulda, elds og íss, skærra og fölra lita, hins hrjúfa og 
hins fína, takast á og finna samhljóm,“ segir í fréttatilkynningu.
Sýningin verður opnuð í dag klukkan 17 og stendur út laugardaginn 
19. október. 

Frá Reykjavík til L.A.

Krakártríóið, Trio Cracovia, kemur fram á tónleikum í Hannesar-
holti, Grundarstíg 10, í kvöld. Tríó Cracovia er skipað Wieslaw Kwasny 
fiðluleikara, Julian Tryczynski sellóleikara og Jacek Tosik-Warszaw-
iak píanóleikara. Jacek er Íslendingum að góðu kunnur en hann kenndi 
við Tónlistarskóla Borgarfjarðar um árabil og spilaði með fjölda tón-
listarmanna. Á tónleikunum, sem hefjast kl. 20, verða flutt verk eftir 
Beethoven, Brahms og Panufnik.

Krakártríó í Hannesarholti
KRAKÁRTRÍÓIÐ  Tónleikarnir í kvöld eru í Hannesarholti.





SÉRSKORIÐ LAMBALÆRI 
ÞAR SEM EFSTI HLUTI 
MJAÐMABEINS OG RÓFU-
BEINIÐ ER SKORIÐ FRÁ 
OG ÞVÍ ER MEIRA KJÖT 
OG MINNA BEIN 
Á LÆRINU!
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HVAÐ? 
HVENÆR? 

HVAR?

Opnanir
17.00 Guðrún Sigríður Haraldsdóttir 
sýnir í SÍM salnum, Hafnarstræti 16. Á 
sýningunni sýnir Guðrún Sigríður ný og 
nýleg verk. Sýningin verður opin alla 
virka daga frá 10 til 16 til 25. október.
20.00 Breski listamaðurinn Nikhil 
Nathan Kirsh opnar sýninguna Trúð-
málverk og trúðleikur í Galleríi Fold við 
Rauðarárstíg. 

Hátíðir
20.00 Árleg gítarveisla Bjössa Thor fer 
fram Salnum í Kópavogi í kvöld. Auk 
Bjössa koma fram kanadíski blúsgítar-
leikarinn Tim Butler, bandaríski snill-
ingurinn Trevor Gordon Hall og hinn 
fingrafimi Craig D’Andrea. 

Tónlist
11.00 Hljómsveitin Mr. Mookie leikur 
vel valin lög frá grunge-tímabilinu 
á tónleikum á Spot. Fyrri helmingur 
tónleikanna verður acoustic og seinni 
helmingur rafmagnaður. Aðgangseyrir 
er 1.500 krónur. 
12.00 Þórunn Harðardóttir víóluleikari 
og Jane Ade Sutarjo píanóleikari flytja 
ljúfsára lagstúfa á hádegistónleikum. 
Tónleikarnir standa til 12.30. Almennt 
miðaverð er 1.000 krónur. 
12.15 Klassísk tónlist verður leikin í 
Gerðubergi í hádeginu. Aðgangur er 
ókeypis.
20.00 Útskriftartónleikar Nínu Hjör-
dísar Þorkelsdóttur verða í Þjóðmenn-
ingarhúsinu. Hún er að ljúka Bmus-
gráðu í þverflautuleik frá tónlistardeild 
LHÍ. Allir velkomnir.
21.00 Hljómsveit Kristjönu Arngríms 
ásamt Andreu Gylfadóttur koma 
fram á Café Rosenberg í kvöld.
21.30 Þórunn Lárusdóttir kemur fram 
á Heimstónlistarkvöldi á Café Haiti og 
flytur grísk lög. Með henni leika Ásgeir 
Ásgeirsson á bouzouki, Haukur Gröndal 
á klarínett, Þorgrímur Jónsson á bassa, 
Erik Qvick á slagverk og Kristófer 

Rodrigues á slagverk. Aðgangseyrir er 
1.500 krónur.
22.00 Rokktríóið Skepna heldur 
tónleika á Dillon í kvöld. Aðgangur 
er ókeypis.
23.00 Bandaríski tónlistarmaðurinn 
Roland Hartwell leikur og syngur á 
Obladíoblada, á Frakkastíg 8.

Fyrirlestrar
20.00 Kynningarfundur í húsi Lífspeki-
félags Íslands, Ingólfsstræti 22. Halldór 
Haraldsson fjallar um félagið og Anna 
Valdimarsdóttir sálfræðingur um alúð 
og vakandi athygli. 

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Fyrsta tónlistarmyndband hljómsveitarinnar Starwalker verður 
frumsýnt á Vísi í dag. Starwalker er samstarf Barða Jóhannsson-
ar, sem oftast er kenndur við Bang Gang, og JB Dunckel, eins for-
sprakka rafhljómsveitarinnar Air. Þeir gáfu út fyrsta lag sitt saman 
fyrr í vikunni, en lagið ber heitið Bad Weather. 

„Myndbandið var allt tekið upp á Íslandi. Það var skotið af Sævari 
Guðmundssyni, sem leikstýrði því ásamt ljósmyndaranum Jeaneen 
Lund. Við erum mjög ánægðir með afraksturinn,“ segir Barði sem 
kynntist Dunckel fyrir tilstilli sameiginlegrar vinkonu í París. 

„Við höfum verið að semja í kannski eitt og hálft ár. Þetta hefur 
verið langt ferli, en skemmtilegt,“ segir Barði og bætir við: „Planið 
er núna að gefa út fjögurra laga smáskífu í febrúar og breiðskífu á 
næsta ári.“  - ósk

Gefa út fyrsta 
tónlistarmyndbandið 
Samstarf Barða Jóhannssonar og JB Dunckel úr Air 
er komið á fullt. Frumsýna nýtt myndband á Vísi.

GOTT SAMSTARF   JB DUNCKEL OG BARÐI JÓHANNSSON.       MYND/JEANEEN LUND

Hljómsveitin Skepna kemur 
fram á Dillon í kvöld. Tríóið 
er skipað Halli Ingólfssyni, 
söngvara og gítarleikara, 
Herði Inga Stefánssyni bassa-
leikara og Birgi Jónssyni 
trommara. Að sögn meðlima 
Skepnu er markmið hennar 
að skapa hrátt og kraftmikið 
rokk sem fjallar um líf fólks 
í dag. Húsið verður opnað 
kl. 21 en tónleikarnir hefjast 
klukkustund síðar. 

➜ Fyrsta tón-
listarmyndband 
hljómsveitarinnar 
Starwalker verður 
frumsýnt á Vísi 
í dag. Myndband-
ið var tekið upp 
hér á landi. 

2013-2014

SaLuRiNn.iS. MiðaSaLa 5700 400

Tónleikarnir hefjast kl. 12:15 og eru hálftíma langir. 
Miðaverð kr. 1.000.  7 tónleikar í áskrift á kr. 6.000.

Kaffi og te í boði fyrir tónleikagesti.

9. október kl. 12:15
Á leið til Kína
Guðrún Birgisdóttir, 
Martial Nardeau og 
Selma Guðmundsdóttir
 

13. nóvember kl. 12:15
Tuttugu 
ungverskir fingur
Aladár Rácz og 
Peter Máté

11. desember kl. 12:15
Ferðalag á aðventu
Bjarni Thor Kristinsson 
og Ástríður Alda 
Sigurðardóttir

15. janúar kl. 12:15
Íslenski Flautukórinn 
í léttum leik
Íslenski flautukórinn
 

12. febrúar kl. 12:15
Gítar í aldanna rás
Kristinn Árnason

12. mars kl. 12:15
Páll Óskar og Monika
Páll Óskar Hjálmtýsson 
og Monika Abendroth
 

2. apríl kl. 12:15
Gestir frá Finnlandi
Tanja Savijoki, 
Ilmo Ranta og 
Eeva Rysä

LÍTtU Inn í sAlInN 
Í HÁDeGiNu
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Nýsjálenska söngkonan og laga-
höfundurinn Lorde er yngsti sóló-
tónlistarmaðurinn sem kemst á 
topp bandaríska Billboard-vin-
sældalistans í 26 ár.

Hún situr nú í efsta sæti listans 
með lagið Royals eftir að hafa 
velt Miley Cyrus úr sessi. Lorde 
er sextán ára en verður sautján 
ára 7. nóvember. Árið 1987 komst 
Tiffany á toppinn með lagið I 
Think We´re Alone Now. Þá var 
hún sextán ára og eins mánaðar 
gömul.Yngsti sólótónlistarmað-
urinn sem komist hefur á toppinn 
er Stevie Wonder sem var aðeins 
þrettán ára þegar hann fór á topp-
inn með Fingertips Pt 2 árið 1963.

Lorde er sú 
yngsta í 26 ár

LORDE  Lagið Royals með Lorde nýtur 
mikilla vinsælda. NORDICPHOTOS/GETTY

Hljómsveitirnar Stilluppsteypa 
og Rafsteinn koma fram á Undir-
öldunni í Hörpu í dag. Undiraldan 
er tónleikaröð Hörpu í samstarfi 
við 12 Tóna.

Rafsteinn er skipuð myndlist-
armanninum Hafsteini Michael 
Guðmundssyni og leikur hann 
dimma raftónlist. Stilluppsteypa 
er skipuð Sigtryggi Berg Sig-
marssyni og Helga Thorssyni. 
Tvíeykið hefur verið þekkt í 
neðanjarðartónlistarsenu Íslands 
frá því um miðjan tíunda áratug 
síðustu aldar. Sveitin leikur til-
raunakennda raftónlist. 

Tónleikarnir hefjast klukkan 
17.30 í Kaldalóni og er aðgangur 
ókeypis. 

Raft ónlist 
í Hörpu

STILLUPPSTEYPA  Sigtryggur Berg 
Sigmarsson er annar hluti tvíeykisins 
Stilluppsteypu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Við erum búin að vera að undirbúa þetta 
lengi og erum spennt fyrir kvöldinu,“ segir 
Guðmundur Óskar, bassaleikari hljóm-
sveitarinnar Hjaltalín sem flytur tónlist 
sína á frumsýningu myndarinnar Days of 
Gray í Gamla bíói í kvöld. Frumsýningin 
er óvenjuleg að því leyti að kvikmyndin 
sem um ræðir er þögul, og tónlist Hjaltalín 
kemur í stað samtala.

Þetta er fyrsta kvikmynd bandaríska 
leikstjórans Ani Simon-Kennedy í fullri 
lengd en hvatinn að gerð hennar var ein-
mitt tónlist Hjaltalín, sem leikstjórinn sá á 
tónleikum í Tékklandi. 

„Þetta er dálítið sérstakt verkefni vegna 

þess að þetta eru í rauninni bara áttatíu 
mínútur af tónlist – það er líka svo gaman 
hvernig samstarfið kom til. Þetta er ekki 
hefðbundin gerð tónlistar við kvikmyndir 
heldur semur leikstjórinn handritið eftir 
að hafa séð okkur spila,“ útskýrir Guð-
mundur. 

„Um leið og var búið að skjóta myndina, í 
fyrra, tókum við tíu daga þar sem við gerð-
um þessa tónlist og kláruðum myndina.“

Hjaltalín setti upp forsýningu á verk-
inu á Iceland Airwaves í fyrra sem ein-
hverjir hafa eflaust séð. „Síðan þá er búið 
að breyta myndinni aðeins og svo vantar 
tvo meðlimi hljómsveitarinnar sem eru í 

útlöndum, þau Rebekku og Viktor,“ bætir 
hann við. „Þannig að við þurfum að sníða 
okkur stakk eftir vexti, og fáum til að 
mynda Bjarna Frímann inn sem staðgengil 
Viktors á fiðlu.

Svo er að koma út plata með þessari 
tónlist í haust. Við höfum valið lög úr 
myndinni og sungið yfir önnur,“ segir 
Guðmundur.
Days of Gray gerist í fjarlægri framtíð 
og segir frá einstakri vináttu drengs og 
stúlku. Myndin er laus við öll samtöl og 
því leikur tónlist hljómsveitarinnar veiga-
mikið hlutverk í henni. 
  - ósk

Lifandi tónlist í bíósalnum á RIFF í kvöld
Tónlist Hjaltalín verður fl utt í stað samtala í hinni þöglu Days of Gray sem frumsýnd er á RIFF í kvöld.

SPILA UNDIR ÞÖGLA KVIKMYND  Sigríður 
Thorlacius og Guðmundur Óskar eru bæði í hljóm-
sveitinni Hjaltalín.  MYND/ÁLFHEIÐUR ERLA GUÐMUNDSDÓTTIR
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Reykjavík
International
Film
Festival 26. SEPT. - 6. OKT. 2013

BÍÓ ★★★ ★★

The Pirate Bay: 
Away From the Keyboard
Leikstjóri: Simon Klose
RIFF-HÁTÍÐIN

Í þessari heimildarmynd er 
skyggnst á bak við tjöldin í 
umdeildu dómsmáli gegn stofn-
endum sænsku deilisíðunnar Pirate 
Bay vegna höfundarréttarbrota.

Þegar myndin var gerð var 
Pirate Bay tífalt umsvifameiri 
deilisíða en þegar Napster var 
hvað vinsælust. Hakkarinn Gott-
frid, talsmaðurinn Peter og tölvu-
njörðurinn Fredrik voru hund-
eltir af stóru kvikmyndaverunum 
í Hollywood sem töldu á sér brotið. 
Þeir þrjóskuðust við og neituðu að 
loka síðunni.

Myndin er sögð frá sjónarhóli 
sjóræningjastrákanna þó svo að 
leikstjórinn geri lítið aukalega til 
að réttlæta þeirra málstað. Mynda-

vélin er meira eins og fluga á vegg 
og er áhugavert að fylgjast með 
skipulagsleysi „glæpamannanna“ 
og hversu litlir hugsjónamenn þeir 
virðast vera.

Myndin heldur athyglinni ágæt-
lega. Vissulega hefði verið gaman 
að heyra einhvern áhrifamann frá 
Hollywood rakka drengina niður 
eða heyra þá sjálfa vera brjálaða 
út í „gráðugu“ kvikmyndaverin. 
En þetta er einfaldlega ekki  þannig 
mynd, heldur rólegheitaferðalag í 
gegnum sérstætt dómsmál. 

 Freyr Bjarnason

NIÐURSTAÐA: Fluga á vegg í formi 
myndavélar fylgist með þrjóskum 
strákum í sjóræningjaleik.

Strákar í sjóræningjaleik 
GOTTFRID
 Tölvuhakk-
arinn Gott-
frid tekst 
á við erfitt 
dómsmál í 
myndinni.

„Það sem mér finnst merki-
legt er hvað þetta tengir saman 
marga póla í lífinu. Þetta fer 
víða og þannig getur fólk séð 
hverjir eru að gera myndlist og 
svo kemur listin til með að fara á 
staði þar sem hún er ekki venju-
lega á boðstólum,“ segir Lind 
Völundar dóttir, einn aðstandenda 
 almanaksins List í 365 daga.

Almanakið kom út í fyrsta 
sinn í september og spannar 
almanaks árið 2014.

Dagatalið inniheldur verk 
365 myndlistarmanna, hönn-
uða, skálda, ljósmyndara, kvik-
myndagerðarmanna og fleiri 
listamanna sem allir eru tengdir 
íslensku listalífi á einn eða annan 
hátt. Hverjum listamanni verður 
úthlutað einni síðu, eða einum 
degi, í almanakinu þar sem verk 
hans er til sýnis. 

List í 365 daga má líkja við list-
viðburð sem stendur allan ársins 
hring, þar sem hægt er að njóta 
þess að hafa daglega nýtt lista-
verk fyrir augum.

Markmiðið er að sýna þá 
grósku og gerjun sem á sér stað 

í skapandi greinum hér á landi. 
Stefnt er að því gera útgáfu 

almanaksins að árlegum við-
burði.   - ósk

365 verk á jafnmörgum dögum
Verk 365 íslenskra listamanna verða hluti af dagatali er nefnist List í 365 daga.

LISTVIÐBURÐUR SEM STENDUR ALLAN ÁRSINS HRING  Lind Völundardóttir er 
ein þeirra sem stendur að baki dagatalinu. Hún segir hugmyndina skemmtilega að 
því leytinu til að með þessum hætti fari list á staði þar sem hún er venjulega ekki á 
boðstólum.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

➜ 365 listamenn og -konur 
taka þátt í verkefninu. 

„Við höfðum báðar gefið upp barn-
æskudrauminn um að vera söng-
konur og fórum í leiklistina,“ segir 
Jóhanna Vala Höskuldsdóttir, 
annar stofnenda hljóm sveitarinnar 
Evu. Hún skipar sveitina ásamt 
Sigríði Eir Zophoníasardóttur. 

„Við kynntumst í Listaháskól-
anum og fundum eiginlega tón-
listina okkar þar á óvæntan hátt 
í gegnum verkfæri leikhússins. 
Sem konur og lesbíur í nútíma-
samfélagi höfum við margt til 
málanna að leggja og ákváðum að 
prófa að tjá okkur í gegnum tón-
listina,“ bætir Vala við.

Meðlimir Evu hafa tekið að sér 
nokkur verkefni innan leiklistar-
innar á næstunni. „Við erum tón-
listarstjórar í afmælisuppfærslu 

Leikfélags Akureyrar á Gullna 
hliðinu og svo erum við líka að 
þróa söngleik fyrir Borgarleik-
húsið,“ segir Jóhanna Vala. 

Báðar áttu þær kærustu að nafni 
Eva þegar sveitin var stofnuð og 
varð það nafn því fyrir valinu 
þegar nefna átti sveitina.

Þær leggja metnað í að semja 
tónlist og texta um litlu hlutina í 
lífinu. „Við viljum setja litlu hlut-
ina í stærra samhengi eins og til 
dæmis viðbein og nef,“ útskýrir 
Jóhanna Vala, en vinsælasta lag 
sveitarinnar heitir einmitt Viðbein 
og er ástarlag.

Þær koma fram á tónleikum á 
Rosenberg þann 9. október næst-
komandi ásamt góðum gestum.

 - glp

Tjá sig með tónlist
Dúettinn Eva semur söngleik fyrir Borgarleikhúsið 
og tónlist fyrir afmælisuppfærslu á Gullna hliðinu.

TJÁNING MEÐ TÓNLIST    Jóhanna Vala Höskuldsdóttir og Sigríður Eir Zophoníasar-
dóttir skipa hljómsveitina Evu. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Njóttu Findus kanilsnúða með 
fjölskyldu, vinum og vinnufélögum til 

að efla fjölskyldu- og vinabönd.

Í meira en áratug hefur "kanelbulledagen" verið haldinn hátíðlegur þann 
4. október í Svíþjóð. Hugmyndin er að láta gott af sér leiða og er það 
einnig markmið okkar nú. Við munum því halda upp á kanilsnúðadaginn 
hér á landi í samstarfi við Findus, sem framleiðir ekta sænska kanilsnúða.

Rokksveitirnar The Dead Weather 
og The Raconteurs ætla báðar að 
gefa út ný lög hjá útgáfufyrirtæki 
Jacks White, Third Man Records.

White er meðlimur í báðum 
sveitunum. 

Tvö lög frá The Dead  Weath er, 
Open Up (That´s Enough) og 
Rough Detective, koma út á smá-
skífum áður en breiðskífa lítur 
dagsins ljós árið 2015. Það  verður 
fyrsta breiðskífa sveitarinnar 
síðan Sea of Cowards kom út árið 
2010.

The Raconteurs ætlar að gefa út 
tónleikaplötuna Live at The Ryman 
Auditorium. Hún var tekin upp 

í Nashville árið 2011 og hefur að 
geyma þrettán lög. 

White með nýtt efni
Ný útgáfa frá The Dead Weather og The Raconteurs.

THE DEAD WEATHER  Rokksveitin með 
Jack White og félögum gefur út stóra 
plötu árið 2015.  NORDICPHOTOS/GETTY



STOMP

er aðalstyrktaraðili Hörpu

Miðasala á midi.is og harpa.is www.harpa.is/stomp

„Sannir sviðstöfrar“ 
  Sunday Telegraph

    Eldborg — sýnt í desember
Harpa kynnir STOMP í samstarfi við Stomp Productions  
og Glynis Henderson Productions 
Sýningin sameinar leikhús, dans og hryntónlist og hefur farið sigurför 
um heiminn. Býðst Íslendingum nú tækifæri til að sjá þetta magnaða 
sjónarspil hér á landi — ferskara og hraðara en nokkru sinni! 
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BAKÞANKAR 
Kolbeins Tuma
Daðasonar

LÍFIÐ tekur stöðugum breytingum. 
Sumum fagnar maður en aðrar koma 
manni í opna skjöldu. Það er oft ekki fyrr 
en við breytingar sem fólk áttar sig á 
öllu því góða sem það hefur í langan tíma 
tekið sem sjálfsögðum hlut.

ÞETTA ættu til dæmis sumir sem 
ljúka skólagöngu og ráða sig í vinnu 
að kannast við. Bölvaður próflest-
ur og verkefnavinna á bak og burt. 
Loksins fara peningar að streyma inn 
á bankabókina en ekki út af henni. 
Kvöldin fara í að sinna tómstundum 

en ekki heimalærdómi. Svo líður tím-
inn.

„EN hvað það var nú ljúft að geta 
sofið út á mánudögum og þurfa 
bara að mæta í skólann annan 
hvern föstudag,“ rifjar maður 
upp eftir hálft ár í 9-5 starfi. 
„Hvað ég vildi að það væri 
eitthvert sýnidæmi sem ég 
gæti skoðað,“ hugsar annar 
og klórar sér í hausnum. 

Skólinn var ekki svo slæmur 
eftir allt saman.

MAÐUR er ómeðvitað í 

áskrift að hraustum líkama og góðri 
heilsu þar til veikindi ber að garði. Viku-
legar heimsóknir til lækna og sjúkraþjálf-
ara með ábendingum um breytta hegðun 
í lækningaskyni fá þig til að hugsa hvað 
þú nýttir tímann í áður. Að geta gengið 
upp stiga eftir stiga, farið út að skokka, 
ekið bíl þótt umferð sé þung, hjólað þótt 
blási á móti, farið á klósettið og lokið þér 
af á innan við mínútu, borðað skúffuköku 
með kaffinu og fengið þér sósu á steikina. 
Sjálfsagðir hlutir hjá flestum en alls ekki 
öllum.

SÖMULEIÐIS hafa eflaust margir tekið 
maka sínum sem sjálfsögðum hlut. Látið 
vera að hrósa honum fyrir „sjálfsagða“ 
hluti eins og frábæran kvöldverð eða 
falleg augu, fyrir að svæfa börnin þegar 
vinna þurfti fram eftir og fara fyrr heim 
úr matarboði til að leysa barnapíuna af 
hólmi.

Á hverjum einasta degi hefur maður svo 
margt til að vera þakklátur fyrir. Hluti 
sem gætu breyst á augabragði. Þeir sem 
þetta lesa þurfa væntanlega ekki nema að 
líta í kringum sig í nokkrar sekúndur, þar 
sem þeir sitja, til að finna eitthvað sem 
þeir kunna svo sannarlega vel að meta.

Tekið sem sjálfsögðum hlut

Leikkonan Amanda Bynes er sögð 
á batavegi eftir að hafa verið nauð-
ungarvistuð á geðdeild fyrr í sumar. 
Bynes var greind með geðklofa og 
geðhvörf og mun dvelja á spítala til 
ársins 2015.

Bynes var handekin og nauð-
ungarvistuð á geðdeild eftir að 
hafa kveikt bál í innkeyrslu húss 
í Thousand Oaks í Kaliforníu, en 
leikkonan er uppalin í bænum. 
Hún hafði áður verið handtek-
in fyrir að kasta hasspípu, sem 
búin var til úr gleri, út um glugga 

á blokkaríbúð sinni í New York. 
„Amanda nýtur nú sérfræðiþekk-
ingar og aðstoðar lækna á UCLA-
háskólasjúkrahúsinu í Los Angeles. 
Henni vegnar vel og tekur stöðug-
um framförum,“ sagði í tilkynningu 
sem foreldrar Bynes sendu til fjöl-
miðla fyrir stuttu.  
Bynes hóf leiklistarferil sinn aðeins 
sjö ára gömul. Hún kom meðal ann-
ars fram í sjónvarpsþáttunum Fig-
ure It Out og What I Like About You. 
Að auki stýrði hún gamanþættinum 
The Amanda Show.

Amanda Bynes á batavegi
Leikkonan var greind með geðklofa og geðhvörf. Hún dvelur nú á sjúkrahúsi.

VEGNAR VEL  Amanda Bynes nýtur 
aðstoðar lækna við UCLA-háskólasjúkra-
húsið í Los Angeles og heilsast vel. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

ABOUT TIME 6, 9
TÚRBÓ - ÍSL 3:50, 6
RUNNER RUNNER 8, 10
DIANA 8
AULINN ÉG 2 - ÍSL 3:50 3D
AULINN ÉG 2 - ÍSL 3:50 2D
DESPICABLE ME 2 - ENS 6 2D
MALAVITA 10:30

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

ÍSL OG ENS TAL

5%

 VEGNA FJÖLDA ÁSKORANA HALDA VINSÆLUSTU KVIKMYNDIRNAR 
Á EFFI ÁFRAM Í SÝNINGUM Í BÍÓ PARADÍS!!

SJÁ SÝNINGARTÍMA Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

KVIKMYNDATÓNLEIKAR 
DAYS OF GRAY OG HJALTALÍN  
21.00 – Gamla bíó

Sérstök frumsýning á íslensk-bandarísku 
kvikmyndinni Days of Gray (eftir Ani 
Simon-Kennedy). Myndin var að öllu leyti tekin 
upp hér á landi. Hún er þögul, en hin vinsæla 
hljómsveit Hjaltalín samdi nýja tónlist við hana. 
Hljómsveitin mun í þetta eina skipti flytja 
tónlistina við myndina. Þetta er einstök 
kvikmynda- og tónlistarupplifun sem engin ætti 
að láta framhjá sér fara.

DAGSKRÁ
FÖSTUDAGUR
4. OKTÓBER

TÍMI STAÐUR  MYND
13.00        Tjarnarbíó Valentínusarvegur
14.00 Norræna húsið Leiðangur á enda veraldar
14.30 Hótel Borg Málþing: Efnahagshrunið og kvikmyndin
15.00 Tjarnarbíó Íslenskar stuttmyndir 1
16.00 Norræna húsið Framtíðin ástin mín
16.30 Hótel Borg Málþing: Sjórán á internetinu
17.00 Tjarnarbíó Indverskt sumar Q&A
 Háskólabíó 1 Við erum bestar!
 Háskólabíó 2 Hljóðbrjótur
 Háskólabíó 3 Spagettísaga Q&A
18.00 Norræna húsið Bylting
 Háskólabíó 4 Barnablús Q&A
19:00 Tjarnarbíó Æska til spillis
 Háskólabíó 1 Ungfrú ofbeldi Q&A
 Háskólabíó 2 Nakin Lulu Q&A
 Háskólabíó 3 Muu-maðurinn  Q&A
20.00 Norræna húsið Hvarfpunktur Q&A
 Háskólabíó 4 Kaldavatn Q&A
20.15 Háskólabíó 4 Peter Brook – Línudans  Q&A
21.00 Háskólabíó 1 Tommi á býlinu
 Háskólabíó 2 Betlehem
 Háskólabíó 3 Aðeins elskendur eftirlifandi
 Gamla bíó Tónleikar: Days of Gray og Hjaltalín
21.15 Tjarnarbíó Loforð Pandóru
22.00 Norræna húsið Virðast ókunnugir
 Háskólabíó 4 Gullbúrið
23.00 Háskólabíó 1 Les Apaches
 Háskólabíó 2 Sóðaleg stríð
23.15 Háskólabíó 1 Við erum það sem við erum

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI
KEFLAVÍK

JOBLO.COM

T.V. - BÍÓVEFURINN/S&HT V BÍÓVEFURINN/S&HT V BT V - BÍÓÍÓVEFURIÍÓVEFURINN/S&HNN/S&H

A.O.S NEW YORK TIMES

BOSTON GLOBEOS O G O

EMPIRE

BÍÓVEFURINNBÍÓVEFURINN

THE HOLLYWOOD REPORTER 

JOBLO.COM

NEW YORK OBSERVER

ENTERTAINMENT WEEKLY 

VARIETY

LOS ANGELES TIMES

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

RUNNER RUNNER    KL. 6 - 8 - 10                            
DIANA                        KL. 8           / MALAVITA        KL. 10   
AULINN ÉG 2 3D        KL. 6      

ABOUT TIME  KL. 8 - 10.40
TÚRBÓ 3D ÍSL.TAL  KL. 3.30 - 5.40
TÚRBÓ 2D ÍSL.TAL  KL. 3.30 - 5.40
RUNNER RUNNER  KL. 8 - 10
RUNNER RUNNER LÚXUS  KL. 10
HROSS Í OSS  KL. 4 - 6 - 8
HROSS Í OSS LÚXUS  KL. 4 - 6 - 8
AULINN ÉG 2 2D  KL. 3.30 - 5.45
BLUE JASMIN  KL. 8
ELYSIUM  KL. 10.15
2 GUNS  KL. 10.15 

“EIN BESTA  
MYND ÁRSINS!”
- T.V., BÍÓVEFURINN/S&H

„STERK MYND SEM SPYR 
ÁLEITINNA SPURNINGA“
-S.B.H., MBL 

RIFF Í HÁSKÓLABÍÓ 
UPPLÝSINGAR UM 
SÝNINGARTÍMA Á RIFF.IS

“ÞESSI MYND ER MEÐ BETRI 
MYNDUM SEM ÉG HEF SÉÐ. PÚNKTUR. 
ÞAÐ ER EKKI SLEGIN FEILNÓTA.”
- MIKAEL TORFASON

“ÞESSI MYND ER MEÐ BETRI

“SKEMMTILEGASTA ÍSLENSKA 
KVIKMYND SEM ÉG HEF SÉÐ LENGI!”
- BERGSTEINN SIGURÐSSON, 
DJÖFLAEYJAN RÚV

FRÁ HÖ FUNDUM SHREK OG MADAGASCAR
FRÁBÆR TEKNIMYND UM SNIGIL SEM VILL VERÐA 
KAPPASKSTURSHETJA!



KOMIN Í BÍÓ

The Hollywood Reporter 

Entertainment Weekly

Jobio.com

Variety

100/100

Los Angeles Times

100/100

Klárlega ein besta 
mynd ársins!

MAGNAÐUR 
ÞRILLER
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OLÍS DEILDIN 2013 
ÚRSLIT Í GÆR
HK - ÍR  23-30 (10-15)
HK - Mörk (skot): Leó Snær Pétursson 7 (10), 
Atli Karl Bachmann 5 (12), Jóhann Reynir 
Gunnlaugsson 4/1 (11/2), Andri Þór Helgason 2 
(2), Davíð Ágústsson 2 (3), Tryggvi Þór Tryggvason 
1 (1), Sigurður Már Guðmundsson 1 (2), Eyþór 
Már Magnússon 1 (4), Óðinn Þór Ríkharðsson (2), 
Garðar Svansson (4),

Varin skot: Björn Ingi Friðþjófsson 13 (43/2, 
30%),

Hraðaupphlaup: 2 (Leó Snær Pétursson, Jóhann 
Reynir Gunnlaugsson )

Fiskuð víti: 2 (Leó Snær Pétursson 1, Atli Karl 
Bachmann 1, )

ÍR - Mörk (skot): Björgvin Hólmgeirsson 11 (16), 
Sturla Ásgeirsson 8/2 (11/2), Sigurjón Friðbjörn 
Björnsson 3 (6), Arnar Birkir Hálfdánsson 2 
(3), Guðni Már Kristinsson 2 (3), Jón Kristinn 
Björgvinsson 1 (1), Kristinn Björgúlfsson 1 (1), 
Daníel Ingi Guðmundsson 1 (2), Jón Heiðar 
Gunnarsson 1 (3), Aron Örn Ægisson (1),

Varin skot: Kristófer Fannar Guðmundsson 15/1 
(25/2, 60%), Arnór Freyr Stefánsson 7 (20, 35%),

Hraðaupphlaup: 7 (Björgvin Hólmgeirsson, Sturla 
Ásgeirsson 3, Sigurjón Friðbjörn Björnsson, Guðni 
Már Kristinsson 2)

Fiskuð víti: 2 (Björgvin Hólmgeirsson 1, Davíð 
Georgsson 1, )

VALUR - FRAM  25-26 (13-13)
Valur - Mörk (skot): Geir Guðmundsson 9 (13), 
Elvar Friðriksson 5/2 (8/3), Þorgrímur Smári 
Ólafsson 4 (8), Guðmundur Hólmar Helgason 3 
(4), Bjartur Guðmundsson 2 (2), Atli Már Báruson 
1 (3), Finnur Ingi Stefánsson 1 (3), Ásbjörn 
Stefánsson (1), Vignir Stefánsson (2),

Varin skot: Lárus Helgi Ólafsson 14 (39/2, 36%), 
Stephen Nielsen (1, 0%),

Hraðaupphlaup: 2 ( Bjartur Guðmundsson 1, Atli 
Már Báruson 1, )

Fiskuð víti: 3 (Geir Guðmundsson, Ægir Hrafn 
Jónsson, Orri Freyr Gíslason)

Fram - Mörk (skot): Garðar B. Sigurjónsson 8/1 
(9/1), Sigurður Örn Þorsteinsson 5 (8), Stefán 
Darri Þórsson 5/1 (8/2), Ólafur Magnússon 3 
(5), Stefán Baldvin Stefánsson 2 (4), Arnar Freyr 
Ársælsson 1 (1), Sveinn Þorgeirsson 1 (3), Sigfús 
Páll Sigfússon 1 (3),

Varin skot: Svavar Már Ólafsson 11 (17, 65%), 
Stephen Nielsen 6 (25/2, 24%),

Hraðaupphlaup: 3 ( Ólafur Magnússon, Arnar 
Freyr Ársælsson, Sveinn Þorgeirsson)

Fiskuð víti: 3 (Garðar B. Sigurjónsson 2, Sigfús 
Páll Sigfússon 1,)

Dómarar: Gísli Hlynur Jóhannsson og Hafsteinn 
Ingibergsson

HAUKAR - FH  SJÁ ÚRSLITIN Á VÍSI
Leiknum var ekki lokið þegar Fréttablaðið fór í 
prentun í gærkvöldi en það er hægt að finna allt 
um leikinn inn á visir.is. 

MEISTARAKEPPNI KKÍ 
GRINDAVÍK-STJARNAN  105-96 (46-40)

Grindavík: Sigurður Gunnar Þorsteinsson 28/8 
frák., Jóhann Árni Ólafsson 19, Hilmir Kristjáns-
son 17, Þorleifur Ólafsson 14, Jón Axel Guð-
mundsson 9/9 stoðs. Ólafur Ólafsson 6/5 frák./7 
stoðs., Ómar Sævarsson 6, Kendall Timmons 3, 
Björn Brynjólfss. 2, Daníel Guðmundsson 1. 

Stjarnan: Nasir Robinson 32, Marvin Valdimarss. 
18, Justin Shouse 16/8 stoðs. Dagur Kár Jónsson 
12/5 stoðs., Sæmundur Valdimarsson 8, Fannar 
Helgas. 7, Kjartan Kjartanss. 2, Kristinn Jónass. 1. 

Grindavík varð meistari meistaranna þriðja 
árið í röð. 

Fáðu þér áskrift
512 5100 | stod2.is

Hefst í kvöld kl. 19:20 
Nýr og ferskur þáttur með Unni Eggerts

FÓTBOLTI „Þetta fyllir mann stolti 
og það er þvílíkur heiður að vera 
valinn af leikmönnum deildarinn-
ar. Ég er virkilega ánægður þessa 
stundina,“ sagði Björn Daníel 
Sverrisson í lokahófi KSÍ í gær. 
Annað árið í röð skoraði miðju-
maðurinn níu mörk í deildinni og 
er án nokkurs vafa vel að verð-
laununum kominn.

„Framan af móti fannst mér 
ég spila virkilega vel. Svo dal-
aði frammistaðan hjá mér seinni 
hlutann eins og hjá öllu liðinu. 
En í heildina er þetta langbesta 
tímabilið mitt,“ segir FH-ing-
urinn. Hann segir verðlaunin 
fínar sárabætur fyrst Íslands-
meistaratitillinn vannst ekki. 
Björn Daníel vonast þó til að lyfta 
þeim stóra með FH áður en hann 
leggur skóna á hilluna. Það verður 
við 32 ára aldurinn að hans sögn.

„Ég held ég nenni ekki að verða 
orðinn alltof gamall og menn fara 
að hugsa: „Djöfull er hann orðinn 
lélegur.“ Ég ætla að hætta á meðan 
ég get eitthvað,“ sagði miðjumað-
urinn 23 ára léttur.

Björn Daníel samdi við norska 
félagið Viking í sumar. Með liðinu 
leikur Jón Daði Böðvarsson líkt og 
Indriði Sigurðsson, sem er fyrir-
liði liðsins. Björn Daníel og Indriði 
ræddu saman í kringum undirrit-
un samningsins í sumar en síðan 
hefur miðjumaðurinn ekkert heyrt 
í hinum örvfætta kollega sínum.

„Ég þarf ekkert að heyra í 
honum fyrr en tveimur til þrem-
ur dögum áður en ég held utan svo 
hann sæki mig örugglega á flug-
völlinn,“ sagði Björn Daníel létt-
ur. Hann verður í Noregi í nokkrar 
vikur  síðar í mánuðinum en flytur 
svo í janúar.

Ekki viss með eiginmanninn
„Þetta er alveg ólýsanlegt og ég 
er ofboðslega þakklát fyrir þetta 
val,“ sagði Harpa Þorsteinsdóttir. 
Sjaldan hefur valið á leikmanni 
ársins verið jafnaugljóst enda var 
Harpa í sérflokki í Stjörnuliði sem 
vann alla deildarleiki ársins. Hún 
viðurkenndi að valið hefði ekki 
komið sér á óvart.

„Fjölmiðlar hafa verið duglegir 
að nefna mig. Maður er samt auð-
vitað aldrei 100 prósent viss,“ 
segir Harpa sem skoraði 28 mörk 
í deildinni í sumar. Hún spilaði 
alla leiki Stjörnunnar nema einn í 
sumar, undanúrslitaleikinn í bik-
arnum gegn Þór/KA sem tapaðist. 
Það var engin tilviljun. 

Þorlákur Árnason, þjálfari 
Stjörnunnar, lét af störfum í gær 
eftir farsælt þriggja ára starf með 
kvennaliðið. Harpa segir mikla 
eftirsjá að honum.

„Láki er frábær þjálfari og 
hefur gert ótrúlega hluti fyrir 
bæði liðið og mig,“ sagði Harpa. 
Hún treystir á að vandað verði til 
verka við val á eftirmanni. Svo 
vel vill til að Harpa er gift knatt-
spyrnuþjálfara. Sá heitir Jóhann-
es Karl Sigursteinsson og þjálfaði 
Hörpu á sínum tíma hjá Breiða-
bliki. Ætlar Harpa að hvetja hann 
til að sækja um starfið?

„Nei, ég efast um það,“ sagði 
Harpa og hló. „Ég læt það allavega 
vera í bili.“  kolbeinntumi@frettabladid.is

Ætla að hætta 32 ára
Björn Daníel Sverrisson úr FH og Harpa Þorsteinsdóttir úr Stjörnunni voru valin 
bestu leikmenn Pepsi-deildar karla og kvenna af leikmönnum deildarinnar.

BEST  Harpa og Björn Daníel spiluðu bæði með uppeldisfélögum sínum í sumar.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Svona fór valið fram
Það voru leikmenn í Pepsi-deildum karla og kvenna sem völdu bestu 

leikmenn, efnilegustu leikmenn og bestu dómara. Kosið var að lokinni 
lokaumferðinni í deildunum. Tuttugu leikmenn hjá hverju liði höfðu at-
kvæðisrétt og voru heimtur góðar að sögn forsvarsmanna KSÍ. Guðmunda 
Brynja Óladóttir úr Selfossi og Arnór Ingvi Traustason úr Keflavík voru 
kjörin efnilegustu leikmennirnir. Gunnar Jarl Jónsson var kjörinn besti 
dómarinn karlamegin og Ívar Orri Kristjánsson kvennamegin.
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HANDBOLTI Rakel Dögg Bragadóttir, 
leikmaður Stjörnunnar í Olísdeild 
kvenna, hefur verið í skoðun hjá 
læknum og sjúkraþjálfurum undan-
farið. Rakel kennir sér meins 
í hægri öxlinni og spilaði 
ekkert í öruggum sigri á FH 
í síðustu viku.

„Skotöxlin hefur verið 
að angra mig í byrjun 
tímabils,“ segir Rakel 
Dögg. Meiðslin eiga sér 
forsögu en hún þurfti 
að gangast undir upp-
skurð á sömu öxl árið 
2006.

„Um leið og verkirnir koma hef 
ég verið að hvíla og haldið þessu í 
lágmarki,“ segir Rakel, sem vonast til 
þess að sleppa við aðgerð. 

„Það á að reyna að sprauta mig til 
þess að hjálpa til við batann,“ segir 
Garðbæingurinn. Um mikla blóðtöku 
er að ræða enda Rakel landsliðskona 
sem getur spilað hvort sem er stöðu 

leikstjórnanda eða vinstri skyttu. 
Stjarnan ætlar sér stóra hluti 
í vetur og hefur unnið sigur í 

fyrstu tveimur leikjum liðsins.
„Ef sprauturnar virka ekki 

held ég að aðgerð sé óum-
flýjanleg.“  - ktd

Vonast til að sleppa við aðgerð
FÓTBOLTI Garðar Bergmann Gunnlaugsson verður ekki í vandræðum með að 
finna sér nýtt félag fari svo að hann yfirgefi herbúðir ÍA.

Eins og Fréttablaðið greindi frá í gær þá hefur stjórn knattspyrnudeildar ÍA 
greint Garðari frá því að þjónustu hans sé ekki lengur óskað hjá félaginu.

„Það kom fyrirspurn frá Bandaríkjunum í gær. Það eru nokkur lið að 
leita að leikmanni eins og mér,“ sagði Garðar en hann vildi ekki gefa upp 
hvaða lið væri um að ræða. Hann segist þó vera spenntur fyrir því að fara til 
Bandaríkjanna.

„Ég er alveg til í að skoða þennan möguleika. Mig hefur alltaf langað að 
prófa að búa í Bandaríkjunum. Það hefur alltaf heillað mig og því gæti þetta 
verið spennandi möguleiki.“

Garðar segist vonast til þess að kíkja út á félögin á næstu vikum. Hvað með 
áhuga hér heima?

„Það hafa víst einhver tvö lið haft samband og verið að spyrja um stöðu 
mína. Bjarki bróðir minn er með þau mál á sinni könnu og ég er því ekkert að 
stressa mig á því.“    - hbg

Áhugi á Garðari frá Bandaríkjunum

GARÐAR GUNNLAUGS  Skoraði 4 mörk 
í Pepsi-deildinni 2013.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL



169.990
Panasonic TXL42E6

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

GLÆSILEG HÖNNUN
Tækið er glæsilega hannað með örþunnum ramma 
utan um skarpan LED skjá. Vandað, umhverfisvænt 
og í orkuflokki A+

Framúrskarandi myndgæði
100Hz Backlight Blinking tryggir flöktlausa
mynd og Vreal Smart örgjörvinn gerir
alla myndvinnslu óaðfinnanlega.

Viera Connect WiFi snjallsjónvarp
Með nýjustu Panasonic tækni er boðið upp á allt það besta
í samhæfni við net og tölvur. Með „My Home Screen“
getur notandinn aðlagað að sínum þörfum hvað birtist á

skjánum. Swipe & Share 2.0 gerir svo einfalt að senda 
myndir og myndbönd frá spjaldtölvum og snjallsímum yfir á 
tækið og Microsoft Smooth Streaming technology hámarkar 
gæði efnis sem náð er í gegnum netið.

„It offers excellent picture quality with good 
upscaling, deep black levels and natural colors, 
and packages it up in an atrractively slim 
design“ cnet – Editors choice

SNJALLSJÓNVARP FRÁ
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HANDBOLTI Alexander Petersson, leikmaður Rhein-
Neckar Löwen, þurfti að gangast undir skurðað-
gerð á öxl í byrjun sumars til að ráða bót á þrálátum 
axlarmeiðslum. Þessi örvhenta skytta hefur undan-
farin ár þurft að leika þrátt fyrir meiðslin og hann 
hefur ýmist verið sárþjáður eða mjög vel deyfður. 
Alexander tók því þá ákvörðun að fara í nauðsyn-
lega aðgerð í byrjun júní. 

Alexander leikur ásamt Rúnari Kárasyni og Stef-
áni Rafni Sigurmannssyni undir stjórn Guðmundar 
Guðmundssonar hjá Rhein-Neckar Löwen en skytt-
an hefur farið nokkuð vel af stað með ljónunum á 
tímabilinu.

„Aðgerðin sjálf gekk vel og var ég frekar fljótur 
að komast af stað en því miður eru enn þá verk-
ir sem valda því að ég get ekki náð fullum krafti í 
skotin,“ segir Alexander. 

„Það er alltaf erfitt að segja til um það hvort 
maður eigi eftir að ná sér að fullu eftir aðgerð á 
skothendi, en ég verð að vona það besta,“ segir 
Alexander. Hann lék ekki með íslenska landsliðinu 
á HM á Spáni í janúar vegna meiðslanna en hann 
hefur verið einn mikilvægasti leikmaður íslenska 
landsliðsins undanfarin ár. 

Hefði sennilega átt að hvílast
„Síðustu tvö tímabil hafa verið upp og niður, alltaf 
verkir en misjafnlega miklir. Það voru tímar þar 
sem ég hefði sennilega betur átt að taka hvíld.“

Þýska deildin fer vel af stað en meistararnir í 
Kiel hafa fullt hús stiga og lærisveinar Guðmundar 
Guðmundssonar í Rhein-Neckar Löwen hafa ekki 
enn tapað leik og gert eitt jafntefli. Það má því fast-
lega búast við því að Alexander og félagar eigi eftir 
að vera í toppbaráttu í vetur. 

„Við getum hæglega farið alla leið á þessu tíma-
bili en það eru fjögur önnur lið sem gætu það einn-
ig, deildin verður spennandi.“

Íslenska landsliðið tekur þátt á Evrópumótinu í 

handknattleik sem fram fer í Danmörku í janúar á 
næsta ári. Íslenska liðið hefur undanfarinn áratug 
verið með eitt besta handboltalið í Evrópu. 

„Það eru spennandi tímar fram undan með lands-
liðinu en mikil vinna, þá sérstaklega fyrir Aron 
Kristjánsson [landsliðsþjálfara]. Ef allir eru að 
mestu meiðslalausir og í góðu formi er allt mögu-
legt. Því miður fá margir leikmenn ekki margar 
spilamínútur í liðunum sínum sem er visst áhyggju-
efni að mínu mati. EM er mjög sterkt mót og þetta 
verður erfitt verkefni en við höfum oft sýnt að það 
eflir okkur bara.“     stefanp@365.is

Er enn með verki
Alexander Petersson kom fl jótt til baka eft ir aðgerð á öxl í sumar en hann er 
ekki með fullan skotkraft  og getur því ekki beitt sér að fullu.  Alexander hefur 
áhyggjur af litlum spilatíma landsliðsmanna í atvinnumennsku. 

BJARTSÝNN  Alexander setur stefnuna á að ná sér að fullu 
eftir aðgerð á öxl.  NORDICPHOTOS/GETTY

KÖRFUBOLTI Helena Sverrisdótt-
ir er á sínu fyrsta tímabili með 
ungverska liðinu DVTK Miskolc. 
Fyrstu skrefin með liðinu ætla þó 
ekki að vera nógu þægileg.

„Ég er búin að vera með smá 
tognun í kálfanum núna í nokkrar 
vikur. Um leið og ég hvíli smá 
lagast þetta, en þetta virðist 
ekki vera orðið 100 prósent því 
ég tognaði í gær,“ sagði Helena 
Sverrisdóttir, leikmaður DVTK 
Miskolc, sem meiddist í leik liðsins 
á miðvikudagskvöldið. Miskolc-
liðið vann sannfærandi útisigur, 
93-56, á ungverska liðinu Cegledi 
EKK í Mið-Evrópu deildinni.

„Ég var að koma frá læknum og 
það er ekkert slitið heldur tognun 
í vöðvanum. Þannig ég verð bara 
að taka því rólega næstu daga 
og vinna með sjúkraþjálfara og 
vonandi tekur það ekki of langan 
tíma. Ég hvíli allavega yfir helgina 
og missi af leik á laugardaginn en 
vonandi verður það eini leikurinn 

sem ég missi af,“ segir Helena. 
Helena skoraði 11 stig á fyrstu 

fimm mínútum leiksins en kom 
ekkert meira við sögu í leiknum.

Tímabilið hefur farið vel af stað 
hjá Helenu og félögum.

„Við höfum unnið báða leikina 
okkar í MEL-deildinni þannig að 
það er flott. Það er enn þá mánuð-
ur í Eurocup-deildina, en þangað til 
eru um tveir leikir í viku í deild-
inni hjá okkur. Við vorum svolítið 
upp og niður á undirbúningstíma-
bilinu en erum að spila betur með 
hverjum leiknum þannig að það er 
jákvætt.“

Helena býr í Miskolc í Ungverja-
landi en þar búa um 170.000 manns.

„Mér líður bara nokkuð vel, þetta 
er lítil iðnaðarborg þar sem nánast 
allt er í göngufæri. Liðsfélagarn-
ir eru hressir og fólkið í kringum 
klúbbinn mjög hjálpsamt. Þjálfar-
inn talar mjög takmarkaða ensku 
sem veldur oft ákveðnum misskiln-
ingi.“   - sáp

Helena glímir við meiðsli í kálfa
Takmörkuð enskukunnátta þjálfarans veldur oft  ákveðnum misskilningi

KOMIN TIL UNGVERJALANDS  Helena 
Sverrisdóttir er fremsta körfuboltakona 
landsins og hefur verið það í mörg ár.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Auglýsing um breytingar á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
eru hér með auglýstar tillögur að breytingum á 
deiliskipulagi í Reykjavík.

Fossaleynir 19 - 23
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Fossaleynismýri 
vegna lóðarinnar nr. 19-23 við Fossaleyni. Í breytingunni 
felst stækkun lóðar til vesturs, nýtingarhlutfall verður 
aukið úr 0,45 í 0,70, byggingaráföngum er fjölgað úr 
fjórum í fimm, bygging á tveimur hæðum á norðurhluta 
lóðar er gerð fyrir bílastæði starfsmanna og innkeyrslum 
er fjölgað úr þremur í fjórar. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Laugavegur 66 - 68
Tillaga að breytingu á skilmálum deiliskipulags  
reits 1.174.2 vegna lóðar nr. 66-68 við Laugaveg. Í 
breytingunni, sem nær eingöngu til texta um notkun/
starfsemi í skilmálum, er m.a. gert ráð fyrir verslun í  þeim 
hluta sem snýr að Laugavegi en verslun og þjónustu 
annars staðar á jarðhæð. Á efri hæðum er síðan gert 
ráð fyrir íbúðum og/eða gistirýmum og annarri þjónustu.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í þjónustuveri Reykja-
víkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka 
daga kl. 8:20 – 16:15 frá 4. október 2013 til og 
með 15. nóvember 2013. Einnig má sjá tillögurnar 
á vefsíðunni, www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja 
sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér 
tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við 
tillögurnar skal skila skriflega til  skipulagsfulltrúa 
eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi 
síðar en 15. nóvember 2013. Vinsamlegast notið 
uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir 
með tölvupósti.

Reykjavík 4. október 2013
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

– fyrir lifandi heimili –
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2 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.
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AÐEINS

10.514
KRÓNUR

ALICIA Svefnsófi B 163 D 83 H 78 cm. Dýnustærð 130x199 cm. 
Litir: Rautt, dökkgrátt, grænt, svart, ljósgrátt og rósótt slitsterkt áklæði. 

ALICIA Svefnsófi

Save the Children á ÍslandiSaveSaveSavevee thethethethett ChiCCCChCC ldrenn



Kortið gildir í líkamsrækt, hóptíma og sund í  
Sundlaug Kópavogs og líkamsrækt og sund í Salalaug.

Sundlaug Kópavogs / sími 570 0470

Íþróttamiðstöð Versalir / sími 570 0480

www.acticgym.is

Aðgangur að hóptímum er innfalinn í verði korts

Í LÍKAMSRÆKT OG SUND 

Á AÐEINS 33.990 KR.

 

EINGREIÐSLA
ÁRSKORT

• 4x10 þol / styrkur
• Zumba
• Spinning
• Jóga, powerjoga
• Core
• Flottar konur
• Morgunpuð
• Hádegispuð
• Morgunhressing
• Stöðvarþjálfun

Nýtt! Hóptímar
í Sundlaug Kópavogs

Tækjakennsla með þjálfara innifalin í verði korts

Tilboð gildir 
til 7. okt



AAðððeeinnsss 22.9999090 k kr
á mánuði

=Skjk á n 4.99 kr. ár mááánuði

FYLGIR
áskrift

að Stöð 2

Tryggðu 
þér áskrift 
á stod3.is



FJÖLSKYLDUSKEMMTUN

Í KRINGLUNNI
Á MORGUN KL. 13:30

+

Stöð 3 og Krakkastöðin verða með frábæra skemmtun fyrir krakkana á 

Blómatorginu Kringlunni á morgun laugardag. Þar mæta góðir gestir 

sem ætla að skemmta krökkunum frá klukkan 13:30 til klukkan 15:00.

• Friðrik Dór mætir með 
 glaðasta hund í heimi
• Solla stirða
• Bjarni töframaður

Dagskrá kl. 13:30 til 15:00
• Unnur Eggerts
• DanceCenter
• Andlitsmálning

ððri• Friðrik Dór mri
glaglaðastgla sta hust
SSolla stir• S irðair

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

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

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 Kaninn 

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁR EINN

17.55 Strákarnir
18.25 Friends  
18.45 Seinfeld
19.10 Modern Family  
19.35 Two and a Half Men  (15:24) 
20.00 Það var lagið
21.10 A Touch of Frost  (4:4) 
22.55 Twenty Four  (4:24) 
23.40 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia  (8:10) 
00.05 Það var lagið  
01.10 A Touch of Frost
02.55 Twenty Four  
03.40 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia
04.05 Tónlistarmyndbönd

13.30 Íslandsmótið í handbolta
15.00 Íslenski boltinn
15.40 Ástareldur (Sturm der Liebe)
17.20 Unnar og vinur
17.43 Valdi og Grímsi
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Fagur fiskur
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Útsvar (Fjarðabyggð - Norður-
þing) Spurningakeppni sveitarfélaga. Í 
þessum þætti keppa lið Fjarðabyggðar 
og Norðurþings. Umsjónarmenn eru Sig-
mar Guðmundsson og Þóra Arnórsdóttir 
og spurningahöfundur og dómari er Stef-
án Pálsson.
21.10 Lewis–  Smánarblettur (Lewis VI. 
The Indelible Stain) Bresk sakamálamynd 
þar sem Lewis lögreglufulltrúi í Oxford 
glímir við dularfullt sakamál. 
22.45 Byrjendur (Beginners) Ungur 
maður er sleginn út af laginu þegar 
pabbi hans tilkynnir honum að hann sé 
með krabbamein og auk þess kominn út 
úr skápnum. 
00.30 Úrvalssveitin (Tropa de Elite)
02.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Mör-
gæsirnar frá Madagaskar  07.46 Doddi 
litli og Eyrnastór 07.55 Sumardalsmyllan 
 08.00 Könnuðurinn Dóra  08.23 Svamp-
ur Sveinsson  08.45 Latibær  08.55 Ras-
mus Klumpur og félagar  09.00 Ævin-
týri Tinna  09.22 Ofurhundurinn Krypto 
 09.43 Skoppa og Skrítla 09.55 UKI  10.00 
Strumparnir  10.25 Lukku Láki  10.49 
Hvellur keppnisbíll 11.00 Áfram Diego, 
áfram!  11.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar  11.46 Doddi litli og Eyrnastór 
 11.55 Sumardalsmyllan  12.00 Könnuð-
urinn Dóra 12.23 Svampur Sveinsson 
 12.45 Latibær 12.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  13.00 Ævintýri Tinna  13.22 
Ofurhundurinn Krypto  13.43 Skoppa og 
Skrítla 13.55 UKI  14.00 Strumparnir 
 14.25 Lukku Láki 14.49 Hvellur keppn-
isbíll 15.00 Áfram Diego, áfram! 15.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  15.46 
Doddi litli og Eyrnastór  15.55 Sum-
ardalsmyllan  16.00 Könnuðurinn Dóra 
 16.23 Svampur Sveinsson  16.45 Lati-
bær  16.55 Rasmus Klumpur og félagar 
 17.00 Ævintýri Tinna  17.22 Ofurhund-
urinn Krypto  17.43 Skoppa og Skrítla 
17.55 UKI  18.00 Strumparnir  18.25 
Lukku Láki  18.49 Hvellur keppnisbíll 
 19.00 Georg forvitni 2. Eltu apann

Stöð 2 kl. 19.45
Logi í beinni

Laufl éttur og skemmtilegur þáttur í 
umsjá Loga Bergmann þar sem bráð-
skemmtilegir viðmælendur mæta 
í bland við tónlistaratriði ásamt 

öðrum óvæntum uppákomum. 
Óhætt er að segja að þáttur-

inn er hin fullkomna upp-
skrift  að skemmtun 

fyrir alla fj öl-
skylduna.

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.55 Secret Street Crew 
17.45 Dr. Phil
18.25 Happy Endings
18.50 Minute To Win It Einstakur 
skemmtiþáttur undir stjórn þúsundþjala-
smiðsins Guy Fieri.
19.35 America‘s Funniest Home 
Videos (43:44) Bráðskemmtilegur fjöl-
skylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin 
myndbrot sem venjulegar fjölskyldur 
hafa fest á filmu. 
20.00 The Biggest Loser (15:19) 
Skemmtilegir þættir þar sem fólk sem er 
orðið hættulega þungt snýr við blaðinu 
og kemur sér í form á ný. 
21.30 The Voice (2:13) Spennandi söng-
þættir þar sem röddin ein sker úr um 
framtíð söngvarans. Heimsþekktar popp-
stjörnur skipa sem fyrr dómnefndina en 
Christina Aguilera og Cee Lo Green snúa 
nú aftur eftir hlé. 
00.00 Flashpoint (16:18) Spennandi 
þáttaröð um sérsveit lögreglunnar sem 
er kölluð út þegar hættu ber að höndum. 
00.45 Excused
01.10 Bachelor Pad 
03.10 Pepsi MAX tónlist

06.00 Eurosport 07.00 Alfred Dunhill Links 
Championship 10.00 Presidents Cup 2013 
15.40 Champions Tour - Highlights 16.35 Inside 
the PGA Tour 17.00 Presidents Cup   22.00 
Presidents Cup 2013 03.00 Eurosport

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Malcolm in the Middle  
08.30 Ellen  
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  
10.15 Fairly Legal
11.00 Drop Dead Diva  
11.50 The Mentalist  
12.35 Nágrannar  
13.00 Extreme Makeover. Home 
Edition
13.40 Our Family Wedding  
15.20 Scooby-Doo! 
15.45 Waybuloo
16.05 Skógardýrið Húgó  
16.25 Ellen  (59:170)
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan  (8:22)
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður  
19.20 Popp og kók
19.45 Logi í beinni
20.35 Hello Ladies  (1:8) Frábærir gam-
anþættir með Steve Merchant í hlut-
verki fremur klaufalegs Breta sem flytur 
til Los Angeles með það að markmiði að 
finna draumakærustuna þar. 
21.05 Wallander  
22.35 Lockout  Spennumynd frá 2012 
með Guy Pearce og Maggie Grace í aðal-
hlutverkum. Myndin gerist í náinni fram-
tíð í fangelsi sem svífur á braut um 
jörðu. 
00.10 Streets of Blood  
01.50 Death Defying Acts  
03.25 Rogue
04.55 Smother

11.50 Mr. Popper‘s Penguins  
13.25 La Delicatesse  
15.10 It‘s Kind of a Funny Story
16.50 Mr. Popper‘s Penguins  
18.25 La Delicatesse  
20.15 It‘s Kind of a Funny Story
22.00 Ted  
23.45 Seeking Justice  
01.30 Mercury Rising
03.20 Ted  

07.00 AZ Alkmaar – Paok Salonika
14.45 Swansea – St. Gallen  
16.30 Anzhi Makh‘kala – Tottenham  
18.15 AZ Alkmaar – Paok Salonika
20.00 Meistaradeild Evrópu – frétta-
þáttur  
20.30 La Liga Report
21.00 Evrópudeildarmörkin
21.55 Spænsku mörkin
22.30 Euro Fight Night  Útsending frá 
Euro Fight Night í Dublin á Írlandi þar 
sem sex Íslendingar börðust á sterku 
móti í blönduðum bardagalistum.
00.15 Anzhi Makh‘kala – Tottenham  
01.55 Kórea 2013 – Æfing # 3  Bein 
útsending
04.50 Formúla 1 2013 – Tímataka 
 Bein útsending

16.40 Fulham – Cardiff
18.20 Man. Utd. – WBA
20.00 Match Pack
20.30 Premier League World
21.00 Enska úrvalsdeildin – upphitun
21.30 Football League Show
22.00 Aston Villa – Man. City
23.40 Enska úrvalsdeildin – upphitun  
00.10 Messan  
01.20 Tottenham – Chelsea  

16.50 Jamie‘s American Road Trip  
17.40 Raising Hope  
18.05 Don‘t Trust the B*** in Apt 23  
18.30 Funny or Die  
19.00 The Great Escape  
19.40 Smash  (4:17) 
20.25 Super Fun Night  (1:13)
20.50 The X-Factor US  (8:26)
21.35 Hunted  (3:10)  
22.35 Strike back  (4:10) 
23.20 Cougar Town
23.45 The Great Escape  
00.25 Smash  
01.10 Super Fun Night
01.35 The X-Factor US  
02.20 Strike back  
03.10 Hunted  
04.10 Tónlistarmyndbönd

Útsvar
SJÓNVARPIÐ KL. 20.00 Spurninga-
keppni sveitarfélaga. Í þessum þætti 
keppa lið Fjarðabyggðar og Norðurþings. 
Umsjónarmenn eru Sigmar Guðmunds-
son og Þóra Arnórsdóttir og spurninga-
höfundur og dómari er Stefán Pálsson.

The Voice
SKJÁR EINN KL. 21.30 Spennandi 
söngþættir þar sem röddin ein sker úr 
um framtíð söngvarans. Heimsþekktar 
poppstjörnur skipa sem fyrr dómnefnd-
ina en Christina Aguilera og Cee Lo 
Green snúa nú aft ur eft ir hlé.

The X-Factor US
STÖÐ 3 KL. 20.50 Einn vinsælasti 
skemmtiþáttur veraldar þar sem efni-
legir söngvarar fá tækifæri til að slá í 
gegn. Simon Cowell fer fyrir dómnefnd-
inni en með honum við dómaraborðið 
sitja söngkonurnar Demi Lovato, Kelly 
Rowland og Paulina Rubio.

20.00 Hrafnaþing 21.00 Úrsus og félagar 21.30 
Eldað með Holta 

Bylgjan kl. 16.00
Reykjavík síðdegis
Þorgeir Ástvaldsson, Kristófer Helga-
son og Bragi Guðmundsson færa þér 
fréttir og fróðleik á hverjum virkum 
degi. Það er fátt sem drengirnir láta 
fram hjá sér fara og 
þeir fylgjast vel með 
málefnum líðandi 
stundar og enn 
betur með því sem 
þú hefur að segja 
eða vilt koma á 
framfæri.

Í KVÖLD

BÆJARLIND 16  - KÓPAVOGUR  - SÍMI 553 7100  -  WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 12 - 18   LAUGARDAGA 11 - 16

BREYTIST Í RÚM Á 
AUGABRAGÐI

EXTRA ÞYKK OG 
GÓÐ SPRINGDÝNA
SV EFNBREIDD 1
140X200 CM

RÚMFATAGEYMS LA 

SUPREME Deluxe
TILBOÐ

KR. 149.900

KR. 135.900

KR. 179.900

Debonair

Upend

Í Ú Á
SUPREME Deluxe K

áður kr. 169.800

Svefnbreidd 130x200
Þykk og góð springdýna

Svefnbreidd 140x190 Þykk og góð springdýna



RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is

FAGLEG
RÁÐGJÖF OG
FRÍ LEGU-
GREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu 
 legugreininguna, og fáðu
faglega ráðgjöf um val á 
 heilsu dýnum, án skuldbindinga!

20-50% afsláttur
af öllum heilsurúmum

LAGERHRE INSUN
Á ARINELDSTÆÐUM

EINUNGIS 3 VERÐ!

19.900,-
29.900,-
39.900,-

CLASSIC - rafstillanlegt
Einbreið heilsurúm á verði frá 190.049,-
Tvíbreið heilsurúm á verði frá 346.995,-

DRAUMEY
Einbreið heilsurúm á verði frá 70.224,-
Tvíbreið heilsurúm á verði frá 129.360,-

ROYAL - rafstillanlegt
Einbreið heilsurúm á verði frá 302.391,-
Tvíbreið heilsurúm á verði frá 566.991,-

Frí heimsending á hjónarúmum eða tökum gamla rúmið upp í nýtt!
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„Það er hörku dagskrá fram undan 
hjá okkur. Hópurinn hefur dvalið 
um nokkurra vikna skeið í Berg-
en og hefur verið að æfa stíft,“ 
segir Rakel Garðarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Vesturports. Leik-
hópurinn frumsýnir The Heart 
of Robin Hood, eða Hróa hött, í 
Bergen á laugardag. 

Sýningin hlaut einróma lof 
gagnrýnenda þegar hún var sett 
upp í fyrra með breskum leikur-
um hjá The Royal Shakespeare 
Company. „Okkur hefur gengið 
rosalega vel með þessa sýningu og 
við hlökkum til að sjá hvaða við-
tökur við fáum hjá frændum okkar 
í Noregi.“ 

Sýningin í Bergen er á norsku, 
með norskum leikurum og tónlist-
armönnum. Gísli Örn Garðarsson 
leikstýrir verkinu, meðleikstjóri 

og danshöfundur er Selma Björns-
dóttir, leikmyndahönnuður er 
Börkur Jónsson, Högni Egilsson 
semur tónlistina og Björn Helga-
son er ljósahönnuður sýningar-
innar.

„Við erum að setja verkið upp 
í einu sögufrægasta leikhúsi 
Noregs, Ibsenleikhúsinu, Den 
Nationale Scene,“ útskýrir Rakel.

Sýningin er leikgerð Davids 
Farr eftir sögu Hróa hattar, einn-
ar þekktustu þjóðsagnapersónu 
Englands, sem rændi frá þeim 
ríku og gaf hinum fátæku.

Eftir sýningar í Bergen heldur 
leikhópurinn vestur um haf og 
setur upp sýningu í leikhúsinu 
The American Repertory Theater, 
en það var á lista Time Magazine 
yfir þrjú bestu leikhúsin í Banda-
ríkjunum árið 2003.  - ósk

Vesturport með Hróa hött í útrás
Setur upp Hróa hött í Bergen og í Boston í Massachusetts-fylki.

AF ÆFINGU Í BERGEN  Gísli Örn 
Garðarsson leikstýrir Hróa hetti eftir 
leikgerð Davids Farr. MYND/ÚR EINKASAFNI

„Ef það bilar klósett er píparinn 
ekki að fara að gera við það fyrir 
kaffi og kleinur. Við viljum virðingu 
fyrir starfi okkar og að tónlistar-
menn fái greitt fyrir vinnu sína eins 
og aðrir,“ segir Björn Th. Árnason, 
formaður Félags íslenskra hljóm-
listarmanna, um kjaramál tónlist-
armanna. Töluvert hefur verið um 
það að skemmtistaðir og veitingahús 
á Íslandi óski eftir tónlistarmönn-
um til að koma fram launalaust eða 
bjóða laun í formi veitinga. 

„Við reynum að hjálpa en það er 
erfitt að gera eitthvað í þessu, oft 

eru þetta ekki meðlimir stéttar-
félagsins, heldur mest í grasrót-
inni.“

Alltof algengt er að tónlistarmenn 
fái ekki greidd réttmæt laun fyrir 
vinnu sína og mæti fordómum þegar 
talað er um tónlistarmenn sem 
starfsstétt. „Við fáum oft ekki mikið 
kredit fyrir sjálfboðastörf okkar, 
þegar við komum fram á styrktar-
tónleikum og öðrum góðgerðarvið-
burðum,“ segir Björn að lokum og 
hvetur tónlistarmenn til að hugsa sig 
um áður en þeir gerast sjálfboðalið-
ar á skemmtistöðum. - glp

Tónlist er atvinna en ekki sjálfb oðastarf
Félag íslenskra hljómlistarmanna leggur sitt af mörkum til að sporna gegn brotum á tónlistarmönnum.

EKKI SJÁLFBOÐALIÐAR  Tónlist er 
atvinnugrein, segir Björn Th. Árnason, 
formaður FÍH. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

SAMNINGUR FÍH 
VIÐ SAMBAND 
VEITINGA- OG GISTIHÚSA

40.300 krónur 
greiðist tónlistarmanni 
að lágmarki komi hann einn fram. 

26.000 krónur 
á meðlim ef um fjögurra 
manna hljómsveit er að ræða. 
Tölurnar miðast við um það bil tveggja 
klukkustunda langa vinnu. 

SPENNANDI  
OG RÍKULEGA  

MYNDSKREYTT

Fiskikóngurinn

Stærð 30/40

Sogavegi 3 
fiskikongurinn.is
s. 587 7755

„Þetta er dönsk efnavöruverslun 
og hún selur allt sem þarf í púð-
ann: strokkana, fyllinguna og 
leiðbeiningar. Það var stelpa sem 
hafði samband og lét mig vita af 
þessu. Í kjölfarið hafði ég sam-
band við forsvarsmenn verslun-
arinnar en fékk mjög skrítin svör 
frá þeim,“ segir vöruhönnuðurinn 
Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir 
um stuld dönsku keðjunnar Stoff 
& Stil á hönnun hennar, Notknot-
púðanum. 

Aðspurð kveðst Ragnheiður 
Ösp lítið geta gert í málinu og það 
þótt höfundarrétturinn tilheyri 
henni. „Ég fékk þau svör að þau 
hefðu fengið þessa hugmynd árið 
2011, sama ár og ég kynnti púð-
ana á Hönnunarmars. Þeirra vara 
kom þó ekki í verslanir fyrr en 
jólin 2012 sem mér þykir skrítið. 
Ég gæti fengið mér lögfræðing 
og farið í mál en svo er spurning 
hvort maður hafi tíma og orku í 
slíkt. Þetta er stórt og rótgróið fyr-
irtæki og líklegt að þau geti snúið 
sig út úr þessu með því að gera 
smávægilegar breytingar á hönn-
uninni,“ útskýrir Ragnheiður Ösp. 

Hönnuðurinn hefur lent í álíka 
máli áður, þá í gegnum vefversl-
unina Etsy. „Þar getur fólk selt 
eigið handverk og sumir hafa 
reynt að selja púða eins og mína. 
En aðstandendur Etsy eru mjög 
strangir með slíkt og hafa yfir-
leitt hent viðkomandi út um leið.“

Í fyrra sagði Fréttablaðið frá því 
að dönsk hönnunarstofa sem nefn-
ist Lop Furniture hefði framleitt 
kolla sem þóttu furðu líkir Fuzzy-
kollinum sem hannaður var árið 
1970 af Sigurði Má Helgasyni. Að 
auki hafa eftirlíkingar af Hoch die 
Tassen-bollum Hrafnkels Birgis-
sonar og skegghúfu Víkur Prjóns-
dóttur skotið upp kollinum.
Spurð hvað sé til ráða segir Ragn-
heiður Ösp að það geti reynst 
litlum hönnunarfyrirtækjum erfitt 

að verja sig gegn stuldi því það sé 
einfaldlega of dýrt. „Það er hægt 
að kaupa einkaréttinn á vörunni, 
sérstaklega ef notuð er óhefðbund-
in aðferð við framleiðslu hennar, 

en það kostar nokkur hundrað þús-
und krónur og nýir hönnuðir eiga 
erfitt með að reiða slíka upphæð 
fram,“ segir hún að lokum.  
 sara@frettabladid.is

Dönsk verslun selur 
eft irlíkingar Notknot
Danska verslunarkeðjan Stoff  & Stil selur uppskrift  og efnivið í púða sem líkjast 
mjög Notknot-púða vöruhönnuðarins Ragnheiðar Aspar Sigurðardóttur.

HERMT EFTIR  Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir er hönnuður Notknot-púðanna. Danska 
verslunin Stoff & Stil selur efnivið í eftirlíkingar á púðanum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR BIRKISSON

➜ Notknot-púðarn-
ir hafa notið mikilla 
vinsælda hér á landi. 
Púðarnir hafa einnig 
selst vel í Skandinavíu 
og eru nú einnig fáan-
legir í Bandaríkjunum 
og Ástralíu. 

„Það er ekkert planað nema það 
að við erum með opnunarpartí á 
laugardaginn í Hrími á milli 13 og 
15. Fyrir utan það er ekkert planað 
nema að vera við saumavélarnar.“ 
Heiðdís Inga Hilmarsdóttir, annar af hönn-
uðum bleiku þverslaufunnar.  

HELGIN
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 Næg bílastæði og kaffi á könnunni

FYRIRSÆTUMORÐIN – KILJA
FELULEIKUR – KILJA
SJÖUNDI HIMINN – KILJA

Verð: 
1.990 kr.

PRINSESSA Í BLEIKU
PRINSESSA Í FRAMBOÐI
ÁSTFANGIN PRINSESSA

Verð: 
1.990 kr.

Gildir til 6. október 2013
Gildir aðeins á Risalagersölu Forlagsins, FISKISLÓÐ 39, 101 Reykjavík

1.000 kr.

Ávísunin gildir sem 1.000 kr. afsláttur ef keyptar eru bækur 

fyrir 5.000 kr. eða meira. Ekki er heimilt að nota fleiri en eina 

ávísun í hverri sölufærslu.

RISALAGERSALA FORLAGSINS STENDUR TIL  OG MEÐ 6.  OKTÓBER 2013

LOKADAGAR ADAGAR 

Allt að   

       90%
 afsláttur

R i s a l age r s a l a  Fo r l ags in s  ·  F i s k i s l óð  39  ·  101  Reyk j av í k  ·  fo r l ag id@fo r l ag id . i s  ·  Opið  a l la  daga  k l .  1 0 –1 9 

Yfir 3500  
titlar frá öllum 

helstu útgefendum 
landsins!

Ótrúleg 
tilboð! Ekki  

gleyma 
ávísuninni!

Gjafir 
fyrir öll 

tækifæri!

Bækur frá 

99 kr.

FIMBULKALDUR – KILJA
FRIÐLAUS – KILJA
FÓRNARDAUÐI – KILJA

Verð: 
2.990 kr.L e e  C h i l d - p a k k i    

J a m e s  P a t t e r s o n - p a k k i  

P r i n s e s s u p a k k i

ÖRLÖG – KILJA
GEMSINN – KILJA
EYMD – KILJA

Verð: 
990 kr.S t e p h e n  K i n g - p a k k i

LÆRÐU
HERRAMENN

Verð: 
990 kr.

STRÁKABÓKIN 

Verð:  
990 kr.

STELPUBÓKIN 

Verð:  
990 kr.

 AÐ TEIKNA 
MENN

STÓRHÆTTULEGA 
STRÁKABÓKIN

STÓRSKEMMTILEGA 
STELPUBÓKIN

ABARAT – INNBUNDIN

Verð: 99 kr.



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Tæplega 900 þúsund krónur safnast 

vegna Gillz-dóms
2 Garðar: Geri bara eins og Grétar 

Sigfi nnur
3 Rökin um fl ugvöllinn í Vatnsmýri 

standast alla skoðun!
4 Ekkert að kynlífslausum samböndum
5 Sást þú ljósleitan jeppa við Rauðhóla 

21. september?

Björk heillaði Grikkina
Gríski sendiherrann á Íslandi hélt 
veislu í Hannesarholti á miðviku-
dagskvöld. Tilefnið var RIFF-kvik-
myndahátíðin en grískar myndir eru 
í forgrunni hennar í ár. Alexandros 

Avranas, leikstjóri Miss 
Violence, var á meðal 

gesta sem og tón-
listarkonan Björk, 
sem vakti óskipta 

athygli Grikkj-
anna. Skemmt-
unin hélt svo 
áfram á Kalda, 

þar sem Björk 
tók að sér að 

þeyta skífum. 
Grísku 
leikstjór-
arnir sitja svo 
málfund á 
Borginni í dag 
ásamt þremur 
íslenskum 

leikstjórum.  
 - sm

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Leggur grunn að góðum degiwww.betrabak.is

D Ý N U R  O G  K O D D A R

K
YNN INGART I LBO

Ð

20%
AFSLÁTTUR

FYRIR ÞÍNAR BESTU STUNDIR!

TEMPUR® 
HEILSUDÝNUR

TEMPUR SPRING heilsurúmC&J STILLANLEGT með Tempur Cloud

D Ý N U R  O G  K O D D A R D Ý N U R  O G  K O D D A R
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Aðeins

21.003
kr. á mán.
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Aðeins

51.763
kr. á mán.

TEMPUR SPRING 

Verðdæmi 160x200 cm

Dýna, botn og lappir

Verð frá kr. 302.000

Kr. 241.600 á tilboðsverði

Þú sparar kr. 60.400

Aukahlutur á  

mynd gafl.

Fæst einnig  

í stærðunum

180x200 cm

180x210 cm

192x203 cm

Fæst einnig  

í stærðunum

2x90x200 cm

2x90x210 cm

2x100x200 cm

120x200 cm

140x200 cm

C&J STILLANLEGT 

með Tempur Cloud dýnu

Verðdæmi 2x80x200 cm

Verð kr. 747.800

Kr. 598.240 á kynningarverði

Þú sparar kr. 149.560

Með fjarstýringu

TEMPUR CLOUD HEILSUDÝNA

Verðdæmi 80x200 cm

Verð kr. 183.900 

Kr. 147.120 á kynningarverði 

Þú sparar kr. 36.780

TEMPUR CLOUD heilsudýna

Fæst einnig  

í stærðunum

90x200 cm

90x210 cm

100x200 cm

120x200 cm

140x200 cm

160x200 cm

152x200 cm

180x200 cm

180x210 cm

192x203 cm
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Aðeins

12.845
kr. á mán.

D Ý N U R  O G  K O D D A R

Nýjar
TEMPUR®

Cloud og
Original

Ný 
TEMPUR® 

Cloud

Ný 
TEMPUR® 

Cloud

RISAlagersala Forlagsins
er á Fiskislóð 39

90%
afsláttur

Allt að  

Yfir  
3500
titlar

Andrea Maack 
til Rússlands
Myndlistarkonan og ilmhönnuðurinn 
Andrea Maack hefur hlotið mikla 
athygli utan landsteinanna, en hún 
selur ilmvötnin sín meðal annars 
í Danmörku, Bretlandi, Dubai, á 
Ítalíu, Spáni, Frakklandi og nú síðast 
í höfuðborg Rússlands, Moskvu. 
Þá hafa erlendir fjölmiðlar ekki 
látið sitt eftir liggja í umfjöllun um 
Andreu, en hún fékk meðal annars 
umfjöllun á sjónvarpsrás Elle ekki alls 
fyrir löngu, í rússneska Vogue og nú 
síðast í tímaritinu 
Wallpaper, svo 
eitthvað sé 
nefnt. Andrea 
er nú búsett 
á Ítalíu þar 
sem hún 
undirbýr 
nýja ilm-
vatnslínu.
  - ósk
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