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E ngiferrótin hefur verið notuð í lækningaskyni í ár-þúsund í Kína við margs konar kvillum svo sem gigt og við álagsmeiðsli. Túrmerikrótin er náskyld engiferrótinni og er notuð í bæði kínverskum og indverskum náttúrulækningum en hún er bólgueyðandi. Báðar ræturnar eru notaðar í hinum indversku Ayurveda-fræðum við verkjum og bólgum vegna meiðsla, slitum, tognun og fleiru. Þessar jurtir sameina bólgueyð-andi og hitandi áhrif. Hitunar-áhrifin bæta blóðrás (slæm blóðrás getur magnað verki) og tryggja að næringarefni berist fljótt til svæðisins og meiðslin 

grói hratt og vel. Bromelain er samheiti yfir ensím úr ananas-plöntunni og hefur bæði góð áhrif á meltingu og bólgur. 
EINSTÖK ANDOXUN Túrmerik eða kúrkúmín, virka efnið í túrmerik, hefur einstök andoxunaráhrif, verndar liðina, minnkar magn histamíns og eyk-ur náttúr l

GRÆÐIR OG EYKUR BLÓÐFLÆÐIEngifer hefur blóðþynnandi áhrif og er mjög gott fyrir blóðflæði og þrengsli í æðum. Einnig getur það dregið úr bólgum, jafnað blóðsykur og minnkað morgun-ógleði og velgju. Að auki hefur engifer einstök áhrif á ónæmis-kerfið. Bromelain er græðandi,hefur einstakleg

UNDRAGÓÐ BLANDA VIÐ BÓLGUM OG MEIÐSLUMGENGUR VEL KYNNIR  Einstök blanda sem byggð er á árþúsunda gömlum 

austurlenskum lækningahefðum. Blandan hefur reynst sérstaklega vel við 

bólgum í liðamótum og til að græða meiðsl, m.a. íþróttameiðsl og áverka. 

ENGIFER, TÚRMERIK OG BROMELAIN ER GOTT VIÐ: • Bólgum í líkamanum• Bólgum í liðamótum s.s. slitgigt og liðagigt
• Slæmu blóðflæði• Meltingarvanda

• Íþróttameiðslum, tognunum og verkjum• Mjög græðandi

ÚTSÖLUSTAÐIR: Lyfja, Lyf og heilsa, flest önnur apótek, Heilsuhúsið, Fjarðarkaup og 

Hagkaup. Nánari upplýsingar á www.gengurvel.is.

PILSIÐ Á SÉR LANGA SÖGULendaskýla er fyrsta tegund fatnaðar sem 
vitað er um að maðurinn hafi klæðst. Pilsið 
kemur þar á eftir.
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SKOÐUN Steingrímur J. Sig-
fússon segir efnahagslífið 
hafa batnað jafnt og þétt. 27

MENNING Stjórnar þjóðar-
hljómsveit Kanada í Hörp-
unni. 48

LÍFIÐ Dansarinn Erna 
Ómarsd óttir sýnir vídeó-
verk í Pompidou-safninu. 58

SPORT Stelpurnar okkar 
mæta Dönum í mikilvægum 
leik á Laugardalsvelli. 54
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Bolungarvík 10°  NV 2
Akureyri 8°  N 2
Egilsstaðir 11°  NV 7
Kirkjubæjarkl. 13°  N 2
Reykjavík 13°  NV 2

Léttskýjað    víða um landið í dag og hiti 
8-16 stig, hlýjast inn til landsins S- og 
V-lands. Yfirleitt hægviðri en strekkingur 
við Austfirði.  4

ÖRYGGISMÁL Vinna við sérstakt 
hættumat vegna eldsumbrota í 
Bárðarbungu hófst árið 2012 en er 
ólokið og því liggur viðbragðsáætl-
un fyrir flóð í Jökulsá á Fjöllum 
ekki enn fyrir.

Vinna við heildarhættumat 
fyrir eldgos á Íslandi stendur yfir, 
en verkefnið hófst 2011. Unnið 
er eftir forgangsröðun svæða og 
þeim skipt upp í fimm flokka eftir 
því hversu hættuleg þau gætu 
reynst. Bárðarbunga er flokkuð í 
efsta flokki, ásamt Heklu, Kötlu, 
Grímsvötnum og Reykjanesi. 

Atburðarásin í Bárðarbungu 
er framhald óróa sem hófst 
strax 2007 og minnir um margt á 
aðdraganda eldgossins í Eyjafjalla-
jökli, að sögn jarðvísindamanns á 
Veðurstofu Íslands. Skjálftahrinan 
bendir einnig eindregið  til svæðis-
bundinnar aukningar á kvikufram-
leiðslu undir öllum norðvestanverð-
um Vatnajökli, að hans sögn.

  - shá / sjá síðu 8

Óróinn hófst árið 2007:

Hættumat ekki 
enn fullklárað

MIÐBORGIN Samkvæmt skrá 
Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins 
hefur yfirgefnum húsum í miðbæ 
Reykjavíkur fækkað um 74 pró-
sent. Árangurinn má meðal ann-
ars rekja til átaks sem slökkvilið-
ið réðst í árið 2009. 

„Þegar við höfum tekið skoðun-
arferðir höfum við jafnframt haft 
samband við skráða eigendur og 
bent þeim á hvað betur mætti fara. 
Ef menn hlíta því ekki að loka hús-
unum þannig að þau séu mannheld 
þá er þeim lokað á þeirra kostnað,“ 
segir Ólafur R. Magnússon, deild-
arstjóri  á forvarnarsviði Slökkvi-
liðsins á höfuðborgarsvæðinu. 

Hann segir að mikil hætta geti 
stafað af yfirgefnum húsum í mið-

borginni. Þangað leiti fólk sem 
ekki á í önnur hús að venda og 
jafnframt geti börn farið sér að 
voða í húsunum. 

Lögreglan hefur ákveðið að 

kortleggja betur yfirgefin hús og 
dópgreni í miðborginni. Tilefnið er 
bruni í húsi á Grettisgötu á mánu-
dag. Markmið skráningarinnar er 
að loka húsunum betur.  - ssb / sjá síðu 6

Hreysin upprætt 
með harðri stefnu
Átak sem Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins réðst í gegn yfirgefnum húsum fækkaði 
þeim um tæp 75 prósent á fimm árum. Kapp er lagt á að gera húsin innbrotsheld. 

Það er 
verið að 

reyna að leita 
leiða til að 
tryggja að 

svona komi 
ekki upp 

aftur. 
Kristján Ólafur Guðnason, 
aðstoðaryfirlögregluþjónn

Ef menn 
hlíta því ekki 

að loka hús-
unum þannig 

að þau séu 
mannheld þá 
er þeim lokað 

á þeirra kostnað. 
Ólafur R. Magnússon, 

deildarstjóri hjá slökkviliðinu

Ísland verði aðlaðandi
Starfshópur á vegum fjármálaráðu-
neytisins kannar nú möguleikann á 
því að gera Ísland samkeppnishæft í 
skipaskráningu á alþjóðavettvangi. 4
Beint á Vestfirði  Skipstjóri Árna 
Friðrikssonar vinnur hörðum 
höndum í frítíma sínum. 2
Hafa í hótunum  Vígamenn í Írak 
hóta að taka annan blaðamann af 
lífi. 10
Fjölgar í Árbæ og Grafarholti 
 Nemendum fjölgar langmest í 
skólum í Árbæ og Grafarholti en 
þeim fækkar í Grafarvogi og á 
Kjalarnesi. 18

KÖRFUBOLTI Íslenska karlalands-
liðið í körfubolta stendur á barmi 
þess að komast í lokakeppni stór-
móts í fyrsta sinn í sögunni eftir 
magnaðan sigur á Bretum, 71-69, 
í Koparkassanum í London í gær.

Jón Arnór Stefánsson stóð 
undir væntingum eftir endur-
komu og spilaði frábærlega líkt 
og Hörður Axel Vilhjálmsson, en 
Ísland er nú búið að tryggja sér 
annað sætið í riðlinum. 

Strákarnir okkar eru komnir 
með annan fótinn á 
EM 2015, en þeir 
þurfa að vera 
ansi óheppn-
ir með úrslit í 
öðrum leikjum 
undankeppn-
innar til að fá 
ekki farseðil-
inn á EM.
- óój / 
sjá síðu 52

Með annan fótinn á EM:

Sögulegur sigur 
á Bretum

NEYTENDUR Það kostar að meðal-
tali tæpar átta þúsund krónur 
að kaupa inn fyrir barn í 1. bekk 
grunnskóla og tæpar 16 þúsund 
krónur fyrir barn í 8. bekk, sam-
kvæmt könnun Fréttablaðsins á 
innkaupalistum grunnskóla lands-
ins. Kostnaðurinn getur farið upp 
í 30 þúsund  

Ekki er reiknaður með kostnað-

ur við skólatösku, pennaveski og 
annað sem fylgir skólagöngunni.

Ef eingöngu grunnskólar í 
Reykjavík eru bornir saman 
kemur í ljós að ríflega 
helmings munur 
er á verði 
innkaup-
anna.  
Ragnar 

Þorsteinsson, sviðsstjóri skóla- og 
frístundasviðs Reykjavíkurborg-
ar, segir afar erfitt fyrir sveitar-
félagið að staðla námsgögn. „Skól-
arnir vinna að sama markmiði en 
nota mismunandi leiðir til þess. 
Sumir skólar nota námsgögnin 
sem keypt eru að hausti allan vet-
urinn, aðrir aðeins hálfan vetur,“ 
segir Ragnar.  - ebg / sjá síðu 20 

Kostar að meðaltali 16 þúsund krónur að senda unglinginn í áttunda bekk:

Getur kostað 30 þúsund krónur

  HART BARIST Leikur Stjörnunnar og Inter Milano í 4. umferð undankeppni Evrópudeildarinnar endaði með 3-0 sigri Inter. Þetta 
var fyrri leikur liðanna en seinni leikurinn fer fram í Mílanó. Hér sést ein skærasta stjarna Inter, Nemanja Vidic, á Laugardalsvelli 
í gær. Seinni leikurinn fer fram 28. ágúst í Mílanó. FRÉTTALBAÐIÐ/VILHELM
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  Mér 
finnst eins og 

maður verði 
að borga 

eitthvað til 
baka en ég átti 
svo góða æsku 

á Bíldudal. 
Guðmundur Bjarnason,

skipstjóri á Árna Friðrikssyni

Smiðjuvegi 2, Kóp - S. 554 0400

 2 brennarar úr ryðfríu stáli

  4ra brennara

MANNLÍF Þegar Guðmundur 
Bjarnason, skipstjóri á hafrann-
sóknarskipinu Árna Friðrikssyni, 
kom úr makrílleiðangri lagði hann 
fljótlega í annan sjóleiðangur af 
allt öðrum toga.

Ferðinni var heitið að Krosseyri 
í Arnarfirði til að kanna flak báts-
ins Kára BA sem legið hefur þar í 
árafjöld í fjörunni. Þangað liggur 
enginn vegur svo ekki er hægt að 
fara nema sjóleiðina.

Báturinn, sem smíðaður var árið 
1939, reyndist hins vegar alveg 
ónýtur en nú hyggjast Guðmundur 
og félagar hans í Arnfirðingafélag-
inu ná vélinni úr honum og koma 
henni til Bíldudals þar sem hún 
verður höfð til sýnis. „Við ætlum 
að freista þess að fara í annan leið-
angur helgina 6. til 7. september og 
ná vélinni,“ segir Guðmundur. „Við 

eigum reyndar eftir að tala við 
yfirvöld en okkur þætti best fara 
á því að hafa vélina fyrir framan 
smiðjuna á Bíldudal.“

Skipstjóranum virðist renna 
blóðið til skyldunnar. „Mér finnst 
eins og maður verði að borga eitt-
hvað til baka en ég átti svo góða 
æsku á Bíldudal,“ segir hann.

Vélin er af gerðinni Unimunktel 
og talið er að hún sé sú eina sinnar 
tegundar hér á landi. 

Kári var lengst af í eigu Jóns 
heitins Jóhannessonar sem er 
mörgum Bílddælingum eftir-
minnilegur meðal annars fyrir 
þær sakir að hann talaði við bátinn 
og gat látið vélarræfilinn heyra 
það ef hik var á honum.

Árið 1990 keypti Kristján Páls-
son bátinn og setti hann í fjöruna 
á Krosseyri.

Krosseyri er við Geirþjófsfjörð 
í Arnarfirði en eins og sögufróðir 
vita ól Gísli Súrsson þar manninn 
síðari hluta ævi sinnar þar til hann 
hoppaði helsærður fram af klett-
inum Einhamri í botni fjarðarins.

 jse@frettabladid.is

Úr rannsóknarskipi 
í bátsflak í eyðifirði
Skipstjóri hafrannsóknarskipsins Árna Friðrikssonar slakar ekki á eftir makrílleið-
angur heldur flengist um eyðifjörð í Arnarfirði til að reyna að bjarga bátsflaki. Ekki 
er hægt að komast á vettvang nema siglandi og ekkert reynist tækt nema vélin.  

VÉLIN HEFUR LÁTIÐ Á SJÁ   Árið 1990 keypti Kristján Pálsson bátinn og setti hann í fjöruna á Krosseyri við Geirþjófsfjörð í 
Arnarfirði. Það er á sama stað og Gísli Súrsson ól manninn á gamalsaldri. AÐSEND MYND

LANDSBYGGÐIN Mishittnir kylf-
ingar hafa valdið því að rúður 
brotna í húsum í nágrenni við 
golfvöllinn við Hótel Örk í Hvera-
gerði. Íbúar segja að þetta valdi 
truflunum að því er fréttavefur-
inn sunnlenska.is greinir frá. 

„Það brotnaði rúða hjá okkur í 
sumar,“ segir Sandra Sigurðar-
dóttir hjá sunnlenska.is en hún 
býr ásamt fjölskyldu sinni í húsi 
skammt frá vellinum. Hún segir 
að töluvert af golfkúlum hafi 
lent á þaki hússins og á pallinum. 
Sandra óttast að golfkúlurnar 
geti meitt börn sem eru að leik úti 
við.  - jme

Kylfingar slá út af vellinum:

Hafa áhyggjur 
af öryggi barna 

Þórey Dögg, hefur þú séð eldri 
borgara í bænum?
„Nei, þeir eru ekki í bænum. Þeir 
eru allir heima að biðja.“
Mikið mæddi á Þóreyju Dögg Jónsdóttur, 
framkvæmdastjóra Ellimálaráðs Reykja-
víkurprófastsdæma, þegar tilkynnt var að 
bænalestri yrði hætt hjá RÚV. Fór svo að sú 
ákvörðun var dregin til baka.

VEIÐI „Þetta er sýnd veiði en ekki 
gefin,“ sagði Arne Sólmundsson, 
varaformaður Skotveiðifélags 
Íslands (Skotvís), þegar hann var 
að fara að koma sér fyrir í laut með 
skotvopn og kaffibrúsa til að sitja 
fyrir heiðagæsum á Hrunamanna-
afrétti. 

Það kann að hljóma auðvelt að 
veiða heiðagæs þegar rætt er um 
fjölda hennar en Elvar Árni Lund, 
formaður Skotvís, segir að í stofn-
inum séu á bilinu 300 til 350 þúsund 
fuglar og hann fari vaxandi.

Nóg er einnig af grágæs en Elvar 
Árni segir að um hundrað þúsund 
séu í stofninum og að hann sé í 
nokkru jafnvægi. Grágæsin er mun 
auðveldari bráð en hún heldur sig 
á láglendi og í ræktuðu landi. Þar 
lætur heiðagæsin hins vegar ekki sá 
sig fyrr en hún er orðin þreytt á vos-
búð uppi á heiðum en þá leggur hún 
í fárra daga láglendisferð.

Það er því gott hljóð í veiðimönn-
um en í ofanálag er útlit fyrir góða 
tíð í rjúpnaveiðum því sést hefur til 
rjúpunnar í feitum flokkum. - jse

Gæsaveiðitímabilið hófst í gær og gæsastofnar eru í miklum hæðum:

Veiðimenn komnir upp á heiði

GÆSIR Á FLUGI   Grágæsir mega nú vara 
sig því veiðimenn hafa vopnbúist og 
svo er setið fyrir heiðagæsum við vötn, 
polla og lækjarbakka til heiða.
 MYND/ARNÓR ÞÓRIR SIGFÚSSON

LÖGREGLUMÁL „Lögreglumenn 
þurfa á hverjum einasta degi að 
leita upplýsinga í LÖKE. Það er 
hætt við því að ef farið yrði í að 
láta einstaka lögreglumenn gera 
grein fyrir uppflettingum sínum 
allt að sjö ár aftur í tímann yrði 
fátt um svör,“ segir Snorri Magn-
ússon, formaður Landssambands 
lögreglumanna. 

Lögreglumaður sem nú sætir 
ákæru fyrir óeðlilegar uppflett-
ingar í LÖKE-kerfinu er fyrsti 
lögreglumaðurinn sem ákærður 
er fyrir slíkt athæfi hér á landi. 
Hann er grunaður um að hafa flett 
upp nöfnum 45 kvenna í kerfinu og 
deilt upplýsingum um einn karl-

mann sem hann 
fletti upp. Málið 
gegn honum var 
þingfest í Hér-
aðsdómi Reykja-
víkur í vikunni, 
þar sem hann 
nei t að i  s ök .  
Snorri segir að 
LÖKE-málið hafi 
valdið talsverð-
um urg á meðal 
lögreglumanna. 

„Það er ljóst að ef málatilbúnað-
ur ríkissaksóknara leiðir til sak-
fellingar þá mun það hafa talsverð 
áhrif á það hvernig lögreglumenn 
nýta sér LÖKE. Áhrif sem jafnvel 

gætu haft afar neikvæð áhrif á það 
hvort, hvernig og hve mörg mál 
lögregla nær að upplýsa í framtíð-
inni,“ segir hann.

Snorri gerir jafnframt athuga-
semdir við þann ákærulið sem 
snýr að deilingu upplýsinga um 
þrettán ára pilt sem lögreglumað-
urinn hafði afskipti af. „Dreifing 
upplýsinganna fólst í því, eftir því 
sem ég best veit, að hann sagði 
vinum sínum frá því hvað fyrir 
hann kom í vinnunni. Það er nokk-
uð undarlegt að það skuli teljast 
saknæmt að fórnarlamb líkams-
árásar skuli ákært fyrir það að 
segja vinum sínum frá því hver 
réðst á hann.“  - ssb

Formaður lögreglumanna er ósáttur við ákæru í LÖKE-málinu svokallaða:

Sakfelling hefði neikvæð áhrif 

SNORRI MAGN-
ÚSSON  formaður 
Landssambands 
lögreglumanna  

JAPAN Lögreglumenn leita að fólki sem saknað er eftir að aurflóð lenti 
á íbúðahverfi í Hírósíma í vesturhluta Japans í gær. Samkvæmt heim-
ildum AFP-fréttastofunnar fórust á fjórða tug manna í aurflóðinu og 
minnst níu var saknað.

Shinzo Abe, forsætisráðherra Japans, var í sumarfríi þegar hörm-
ungarnar dundu yfir. Þegar hann heyrði af þeim flýtti hann sér heim 
til þess að undirbúa björgunaraðgerðir.  - jhh

Aurflóð valda miklum hörmungum í borginni Hírósíma: 

Tugir manna fórust í aurflóðum

BJÖRGUNARSTARF   Fjöldi lögreglumanna tók þátt í björgunarstarfinu í Hírósíma. 
Forsætisráðherrann sneri heim úr sumarfríi vegna slyssins. NORDICPHOTOS/AFP.  

IÐNAÐUR Samtök iðnaðarins 
fagna hugmyndum fjármálaráð-
herra um að einfalda skattkerfið 
og fella niður vörugjöld.

Samtökin hafa margítrekað 
bent á að innheimtukerfi vöru-
gjalda af matvælum, sykurskatts-
ins svonefnda, er geysilega flókið 
og kostnaðarsamt bæði fyrir 
framleiðendur og hið opinbera.

Samtökin minna á að sam-
kvæmt fæðuframboðstölum 
hefur sykurneysla jafnt og þétt 
dregist saman frá því að byrjað 
var að taka saman tölur um það 
og er um 5 kílóum minni á mann 
á ári en hún var um 1960.  - jme

Sykurneyslan hefur minnkað:

Fagna afnámi 
sykurskatts

VEÐUR Gestir Menningarnætur í 
Reykjavík mega eiga von á nokk-
urri vætu seint um laugardags-
kvöldið. Útlit er þó fyrir þurrt 
veður framan af degi og ættu því 
þátttakendur Reykjavíkurmara-
þonsins að sleppa nokkuð vel.
Samkvæmt spá Veðurstofu 
Íslands verður einnig nokkur 
gola um daginn. Útlit er fyrir all-
sólríkt veður um land allt í dag, 
allavega á Suður- og Vesturlandi 
en jafnvel norðan og austan til 
líka. - bá

Hlauparar fá þurrt veður:

Rigning á 
Menningarnótt

SPURNING DAGSINS



Skráningarhátíð 
Latabæjarhlaupsins 
í dag og á morgun

Reykjavíkurmaraþon  
Íslandsbanka 23. ágúst

Hittumst á skráningarhátíðinni í Laugardalshöll 
Latabæjarhlaupið, 23. ágúst, er ætlað börnum 8 ára og yngri. Í dag  
og á morgun er skráningar hátíð í Laugardalshöll kl. 14-19 þar sem  
hægt er að skrá börn til þátttöku og sækja um leið boli og hlaupagögn.

Allar nánari upplýsingar eru á marathon.is

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook
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Ræst út í fjórum hópum

TM
 &

 ©
 2

01
3 

 L
az

yT
ow

n 
En

te
rta

in
m

en
t. 

A 
Ti

m
e W

ar
ne

r c
om

pa
ny

. A
ll r

ig
ht

s r
es

er
ve

d.

Endamark í 
Sóleyjargötu

Rástími frá kl. 13.353.353
í Bjarkargötu
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Ræst út í fjórum hópum
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VIÐSKIPTI Jón 
Sigurðsson, 
fyrrverandi for-
stjóri FL Group, 
var kjörinn í 
stjórn N1 í gær, 
en tveir voru í 
framboði. Jón 
er fæddur árið 
1978 og starfar í 

dag sem starfsmaður sérhæfðra 
fjárfestinga hjá GAM Manage-
ment hf. 

Hann starfaði hjá FL Group á 
árunum 2005-2010 og sem for-
stjóri félagsins frá lokum ársins 
2007. Hann er með stúdentspróf 
frá Verzlunarskóla Íslands og 
B.Sc. próf í viðskiptafræði frá 
Háskólanum í Reykjavík. - jhh

SJÁVARÚTVEGUR Einungis tvö skip 
sem uppfylla kröfur um kaupskip 
eru á íslensku skipaskránni þrátt 
fyrir að árið 2007 hafi lögum 
verið breytt í því skyni að stuðla 
að skráningu kaupskipa á Íslandi.

Starfshópur á vegum fjár-
málaráðuneytisins kannar nú 
hvort útfæra megi lagaumhverfi 
í kringum skráningu kaupskipa á 
Íslandi með þeim hætti að Ísland 
verði samkeppnishæft á alþjóða-
vettvangi á sviði kaupskipaút-
gerðar.

Hann tók til starfa í þessum 
mánuði og mun ljúka störfum í 
desember næstkomandi. Sam-
kvæmt upplýsingum frá fjár-
mála- og efnahagsráðuneytinu 
skal starfshópurinn sérstaklega 
beina sjónum sínum að því hvern-
ig umhverfi fyrir skráningu 
skipa hérlendis er fyrir skip sem 
koma að starfsemi vegna olíu-
leitar á landgrunni Íslands. Ekki 
fékkst svar við því hjá fjármála-
ráðuneytinu hversu miklar fjár-
hæðir fælust í þeim ávinningi 
fyrir ríkissjóð ef íslenski kaup-
skipaflotinn fengist á íslensku 
skipaskrána.

Eins og komið hefur fram í fjöl-
miðlum hugðist Fáfnir Offshore 
skrá skip sitt í Fjarðabyggð en 
síðar komist að því að slíkt gerði 
það að verkum að skipið yrði ekki 
samkeppnishæft við nágranna-
þjóðir eins og Færeyinga. 

Steingrímur Erlingsson, fram-
kvæmdastjóri Fáfnis Offshore, 
sagði í samtali við Fréttablaðið að 
hann fagnaði því að yfirvöld hefðu 
hafið þessa vinnu.

Færeyingar eru einmitt að 
skjóta okkur ref fyrir rass í 

 þessum efnum en þar í landi eru 
til dæmis Samskipafleyin Arnar-
fell og Helgafell skráð.

„Almennt séð eru Samskip fylgj-
andi því að gera skráningar kaup-
skipa mögulegar á Íslandi,“ segir 
Anna Guðný Aradóttir, forstöðu-
maður markaðs- og samskipta-
deildar Samskipa. 

Ólafur William Hand, upp-
lýsingafulltrúi Eimskipafélags 
Íslands, hefur einnig lýst álíka 
viðhorfi í fjölmiðlum fyrir hönd 
Eimskips.

Poseidon og Neptune, rann-
sóknarskip frá fyrirtækinu Nept-
une, eru hins vegar skráð hér á 
landi.  jse@frettabladid.is 

Reyna að laða skip 
á íslenska skipaskrá
Starfshópur á vegum fjármálaráðuneytisins kannar nú möguleikann á því að gera 
Ísland samkeppnishæft á alþjóðavettvangi í skipaskráningu. Áhersla er lögð á að 
kanna möguleika á skráningu þeirra skipa sem vinna og aðstoða við olíuleit hér. 

HELGAFELL Á HEIMSTÍMI  Það væri ekki eftir reglubókinni að segja að Helgafellið 
væri hér á leið til heimahafnar því skipið er skráð í Þórshöfn. Nú er verið að reyna 
að lokka það, sem og önnur skip, til íslenskrar heimahafnar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Nokkur dæmi um skráningu 
skipa í eigu Íslendinga:

Í Færeyjum
Arnarfell, Samskip
Helgafell, Samskip

Á Kýpur
Akrafell, Samskip 

Í Antígva og Barbúda
Brúarfoss, Eimskip
Lagarfoss, Eimskip
Dettifoss, Eimskip

Á Íslandi
Poseidon, Neptune
Neptune, Neptune

SKRÁNINGARLÖND

Skóóggarhlííðð 18 • Sími 5955 100000 
www.heimsmsferdirdir.is 

Skíði
 Frá kr.

105.900
Skihotel Speiereck 
m/hálfu fæði
Netverð á mann frá kr. 105.900 
m.v. 2 fullorðna og 2 börn í herbergi.
Netverð á mann frá kr. 128.900 
m.v. 2 fullorðna í herbergi.
10. janúar í 7 nætur. B
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Allt að15.000 kr. bókunarafsláttur til 26. ágúst 2014valdir gististaðir, valdar dagsetningar.

 m/bókunarafslætti

STJÓRNMÁL 
Atvinnuvega- 
og nýsköpun-
arráðuneytið 
hefur kynnt 
drög að þings-
ályktunartillögu 
um lagningu 
raflína. Kemur 
þingsályktunar-
tillagan í kjölfar 
breytinga á raf-

orkulögum og lögum um Orku-
stofnun sem hefur verið kynnt 
í ríkisstjórn. Í drögunum er að 
finna tilmæli um hvernig skuli 
haga undirbúningi að lagningu 
nýrra raflína. 

Þingsályktunin tekur einnig til 
þess að afnema vörugjöld á raf-
línum til að jafna út kostnað milli 
raflínukosta, hvort sem þeir eru 
settir í jörð eða loftlínur. Einnig 
verður farið í öflugar rannsóknir 
á þjóðhagslegri hagkvæmni þess 
að raflínum verði fundinn staður 
í jörðu.  - sa

Vilja rannsaka jarðstrengi:

Ályktun kynnt 
almenningi

RAGNHEIÐUR 
ELÍN ÁRNA-
DÓTTIR

ÚKRAÍNA, AP Úkraínuher hefur að 
stórum hluta endurheimt borgina 
Luhansk úr höndum uppreisnar-
manna. Einnig hefur Úkraínu-
her tekist að umkringja að mestu 
borgina Donetsk, sem uppreisn-
armenn hafa haft á valdi sínu 
mánuðum saman.

Hörð átök í Donetsk síðustu 
dagana hafa kostað tugi manna 
lífið. Síðasta vetur bjó ein millj-
ón manns í borginni, en um þriðj-
ungur þeirra er flúinn.

Sameinuðu þjóðirnar segja að 

átökin í austanverðri Úkraínu, 
sem hófust um miðjan apríl, 
hafi kostað meira en tvö þúsund 
manns lífið. Um það bil 340 þús-
und manns hafi flúið að heiman.

Angela Merkel Þýskalands-
kanslari hefur nú, ásamt 
Frank-Walt er Steinmeier utanrík-
isráðherra sínum, tekið forystu 
í því að reyna að miðla málum 
milli Úkraínustjórnar og Rússa, 
sem Úkraínustjórn sakar um að 
aðstoða uppreisnarmenn ljóst og 
leynt. - gb

Átökin í austanverðri Úkraínu hafa kostað tugi manna lífið síðustu daga:

Luhansk að mestu endurheimt

RÚSSNESKA BÍLALESTIN  Bílalestin, 
sem Rússar segja að flytji hjálpargögn 
til Úkraínu, hefur dögum saman beðið 
við landamærin. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Einn stjórnarmaður kjörinn:

Jón náði kjöri 
í stjórn N1

JÓN SIGURÐSSON

VIÐSKIPTI Sala á Carlsberg hefur 
minnkað að undanförnu vegna 
minni neyslu á bjór í Rússlandi 
og Úkraínu. Í afkomutilkynn-
ingu frá Carlsberg, sem BBC vísar 
til, segir að neysla á bjór í Rúss-
landi hafi minnkað um 6-7% vegna 
óhagstæðra efnahagsaðstæðna og 
neysla í Úkraínu um 10% vegna 
átakanna í Austur-Evrópu.

Carlsberg segir í tilkynningu 
að afkoma félagsins á árinu verði 
kannski minni vegna minni sölu 
á svæðinu. „Í Austur-Evrópu eru 
okkar menn að vinna þrekvirki 
við að ná tökum á því ástandi sem 
skapast vegna breyttra markaðsað-
stæðna,“ segir Jorgen Buhl Ras-
mussen, forstjóri Carlsberg.  - jhh

STJÓRNMÁL Karl Garðarsson, 
þingmaður Framsóknarflokksins, 
leggst gegn hækkun virðisauka-
skatts á matvæli við einföldun 
virðisaukaskattskerfisins og vill 
þess í stað fækka undanþágum 
með því til dæmis að leggja skatt-
inn á ferðaþjónustuna.

Í drögum að fjárlagafrumvarpi 
sem kynnt voru í  þingflokkum 
stjórnarflokkanna í gær er gert 
ráð fyrir breytingum á virðisauka-
skattskerfinu þannig að skatturinn 
færi úr 7 prósentum á matvæli upp 
í tíu til fimmtán prósent. - hmp

Vill ekki hækka matarskatt:

Leggja skattinn 
á ferðaþjónustu

FORSTJÓRINN  Jorgen Rasmussen segir 
að fyrirtækið reyni að laga starfsemina 
að breytingum.  NordicPhotos/afp

Minna drukkið á átakasvæði:

Bjórsala minni 
vegna átaka

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, 
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is 

FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kkolbeins@365.is,
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

SVONA ERUM VIÐ

Vordís Eiríksdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

BJARTVIÐRI FRAM AÐ HELGI  á mestöllu landinu en þá þykknar heldur upp um 
V-vert landið. Hiti er áfram 8-16 stig að degi til og hlýjast verður ýmist á S- eða V-landi. 
Þurrt að mestu en vænta má smá vætu á V-landinu um helgina.
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LAUGARDAGUR

Á MORGUN

7.986 refir voru skráðir í 
veiðiskýrslur árið 

2012, sem er mun meira en mörg 
ár þar á undan. Árið 1996 voru þeir 
3.535.

BANDARÍKIN Egypsk stjórnvöld 
hafa hvatt bandarísk yfirvöld til 
að sýna stillingu í átökum sínum 
við mótmælendur í bandaríska 
bænum Ferguson í Missouri-ríki.
Yfirlýsing Egypta þykir í meira 
lagi sérstök þar sem egypsk 
stjórnvöld þiggi um 1,5 milljarða 
Bandaríkjadala í fjárhagsaðstoð 
frá Bandaríkjunum á ári hverju.

Egypsk stjórnvöld segjast hafa 
fylgst með stigmagnandi mót-
mælum dag frá degi og það valdi 
áhyggjum. - aí

Undarleg yfirlýsing Egypta:

Vilja að yfirvöld 
sýni stillingu
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  Sum 
húsin eru 

án rafmagns. 
Ef fólk hefur 
ekki í önnur 

hús að 
venda þá 

getur skapast hætta þegar 
reynt er að kynda með 

öðrum hætti. 
Ólafur R. Magnússon, deildarstjóri hjá 

Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins

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

Reykjavík Kletthálsi 7.

Reykjanesbær Fuglavík 18.

Plastparket Ný lína
8,3 mm 
þykkt

Fösuð Eik Country1.890pr.m2Eik Natur Planki1.790pr.m2

Dökk Eik Planki, fasað1.8901 890pr.m2

Eik Planki, fasað1.890pr.m2

8,3 mm 
þykkt

Hvíttaður planki,H ítt ð l ki
fasað 121,5x168 cm 

Ath: Plastparket > Víða kallað 
harðparket með samþykki 
„neytanda” eftirlits!

8,3 mm 
þykkt

8,3 mm 
þykkt

8,3 mm 
þykkt

1.890pr.m2

KRISTJÁN ÓLAFUR 
GUÐNASON 

Upplýsingar um 
staðsetningu 
húsanna og 
myndir af þeim 
eru fengnar frá 
Slökkviliði höfuð-
borgarsvæðisins. 
Úttektin var 
unnin árið 2013.

MIÐBORGIN Lögregla hyggst 
bregðast við brunanum á Grett-
isgötu fyrr í vikunni með því að 
skrásetja markvisst yfirgefin hús 
og dópgreni. Mikil mildi þykir að 
ekki fór verr en þrír menn voru í 
húsinu þegar það brann og kom-
ust þeir út af sjálfsdáðum. 

„Þetta hefur í raun ekki verið 
ofarlega á baugi hjá okkur og 
ekki verið litið á þetta sem sér-
stakt vandamál,“ segir Kristján 

Ólafur Guðnason aðstoðar-
yfirlögregluþjónn. Hann 
segir að við brunann hafi 
lögreglan vaknað upp við 
vondan draum. Bregðast 
verði við svo slys verði 
ekki á fólki.

Markmið lista lögregl-
unnar er að húsunum verði 
lokað með tryggilegum 
hætti og þau gerð innbrots-
held. Kristján segir að haft verði 
samband við eigendur húsanna en 
í mörgum tilfellum eru það bank-
ar og fjármálastofnanir. „Það er 
verið að reyna að leita leiða núna 
til að tryggja að svona komi ekki 
upp aftur,“ segir hann. Kristján 
gerir ekki ráð fyrir að það muni 

taka langan tíma að taka 
upplýsingarnar saman. 

Slökkvilið höfuðborg-
arsvæðisins hefur tekið 
saman lista yfir yfirgef-
in hús um nokkurra ára 
skeið. Athygli vekur að 
þeim hefur fækkað ört 
á síðastliðnum árum. Á 
lista slökkviliðsins árið 
2009 voru 42 hús en árið 

2013 voru þau aðeins ellefu tals-
ins. Það er fækkun um tæp 75 
prósent. 

Ólafur R. Magnússon, deildar-
stjóri á forvarnarsviði Slökkvi-
liðsins á höfuðborgarsvæðinu, 
segir að ástæðu fækkunarinn-
ar megi rekja til þess að mörg 

þeirra húsa sem voru yfirgefin 
hafi verið rifin. Einnig hafi hús 
verið tekin aftur í notkun. „Okkar 
aðkoma að þessu er að tryggja að 
óviðkomandi fari sér ekki að voða 
þarna inni. Sum húsin eru án raf-
magns. Ef fólk hefur ekki í önnur 
hús að venda þá getur skapast 
hætta þegar reynt er að kynda 
með öðrum hætti.“ 

Árið 2009 réðst slökkviliðið 
í átak með það að markmiði að 
loka yfirgefnum húsum. Eig-
endum þeirra var þá gerð grein 
fyrir því að loka yrði húsunum 
tryggilega ellegar yrði það gert 
á kostnað þeirra sjálfra. Verk-
efninu var fylgt stíft eftir og 
þótti takast vel. 

Kortleggja dópgreni í miðbænum
Bruninn á Grettisgötu á mánudag hefur orðið til þess að lögreglan hyggst skrásetja þau hús sem hústökufólk hefur lagt undir sig. Slökkvilið 
bendir á að mikil eldhætta stafi af yfirgefnum húsum. Yfirgefnum húsum í miðbænum hefur fækkað um rúm sjötíu prósent á fimm árum.

HREYSIN Í 
MIÐBORGINNI 
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Reykjavíkurtjörn

Laugavegur 33 Kjallari hússins er 
yfirgefinn og lokaður en búið er á efri 
hæð þess. 

Vatnsstígur 5 Húsið vakti mikla 
athygli þegar hústökufólk tók það yfir 
árið 2009 í pólitískri aðgerð. 

3.9.2013 

Hverfisgata 28 Húsið stendur við 
mörk Hjartagarðsins. Þar er nú í bygg-
ingu hótel. 

3.9.2

Hverfisgata 34 Eldur kom upp í hús-
inu og talið er að kveikt hafi verið í. Vitað 
er að útigangsfólk leitaði þar skjóls. 

Veghúsastígur 1 Samkvæmt 
upplýsingum slökkviliðs er mikið rusl 
innandyra og húsið ekki í góðu standi. 

Laugavegur 33b Slökkvilið telur 
lokun á húsinu vera í lagi. Enginn eigi að 
komast þarna inn. 

Barónsstígur 28 Mikið rusl er innandyra 
í húsinu og það almennt í slæmu ástandi. 
Óskað hefur verið eftir leyfi til að rífa húsið. 

Frakkastígur 16 Árið 2006 og 2008 
var sótt um leyfi til að rífa húsið og byggja 
nýtt á lóðinni. Lengst af var þar hljóð-
færaverslunin Rín. 

Bergstaðastræti 12 Húsið er á 
minjaskrá og því má ekki rífa það. Húsið 
er í mikilli niðurníslu. 

Hverfisgata 61 Deiliskipulag gerir 
ráð fyrir því að rífa megi húsið og byggja 
þar nýtt.

Tryggvagata 10 Kveikt var í húsinu 
árið 2009. Maður hlaut tveggja ára 
fangelsisdóm fyrir íkveikjuna.

Snærós
Sindradóttir
snaeros@frettabladid.is

Upplýsingar um 
staðsetningu 
húsanna og 
myndir af þeim 
eru fengnar frá 
Slökkviliði höfuð-
borgarsvæðisins. 
Úttektin var 
unnin árið 2013.
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Límstifti

15kr

Teygju-TT
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178kr

Stílabók 
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Milliblöð 
númeruð A-4 

10 í pakka

89kr

TrélitirTT

88kr

Netapoki
A-6

1149 rrkr

Netapoki
A-5

249kr

Netapoki
A-4

269kr

Merkifánar

99kr

Nánari upplýsingar 
um skólaleikinn á 

hagkaup.is

Viltu vinna
ipad?!

TússlitirTT

199kr

TalnagrindTT

1.289kr

Skrift 1
æfingabók
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Vinna við sérstakt hættumat vegna 
eldsumbrota í Bárðarbungu hófst 
árið 2012 en er ólokið og því ligg-
ur viðbragðsáætlun ekki fyrir. 
Umbrotin í Vatnajökli frá því um 
helgi eru framhald jarðskjálfta-
hrinu sem hófst fyrir allmörgum 
árum. 

Lýkur í haust
Sigrún Karlsdóttir, náttúruvárstjóri 
Veðurstofunnar, segir að vinna við 
hættumat fyrir eldgos á Íslandi 
standi yfir, en hún hófst 2011. Vinn-
an sé afar umfangsmikil og flókin, 
og horft til næstu 15 til 20 ára þang-
að til henni er að fullu lokið. Hættu-
mat og viðbragðs áætlun vegna 
Bárðarbungu liggur ekki fyrir enn 
sem komið er. „Í fyrsta áfanga verk-
efnisins hefur verið unnið að því að 
taka saman yfirlit um alla þá þekk-
ingu sem liggur fyrir um eldstöðv-
ar á Íslandi. Þeirri vinnu lýkur 
nú haust, og er hún mikilvægur 
grunnur fyrir allt hættumatið. Við-
bragðsáætlanir eru síðan byggðar 
á hættumatinu, sem heyrir undir 
Almannavarnir að vinna. Í hættu-
matinu fyrir eldgos á Íslandi þarf 
m.a. að skoða hættu á jökulhlaup-
um sem geta orðið samfara elds-
umbrotum undir jökli. Við erum á 
lokametrunum fyrir Öræfajökul, 
og slíkt mat hefur verið gert fyrir 
Markarfljótsaura. Síðan er næsta 
skref að huga að Jökulsá á Fjöllum,“ 
segir Sigrún.

Gagnrýnivert?
Spurð hvort það sé ekki gagnrýni-
vert í ljósi atburða síðustu daga að 

hættumat og þá viðbragðs áætlun 
liggi ekki fyrir, segir Sigrún það 
mikilvægasta að vinnan sé hafin. 
Hins vegar sé framgangur og staða 
verkefna háð því fjármagni sem sé 
til verka hverju sinni. Æskilegast 
væri að hættumat lægi fyrir um alla 
náttúruvá á Íslandi, á sama grunni 
og unnið hefur verið vegna ofan-
flóða. Vinna við hættumat hefur 
fram til þessa tekið mið af þeim 
atburðum í náttúrunni sem verða, 
og því hafi hættumat fyrir Mýrdals-
jökul verið klárað á árunum 2002 til 
2005 eftir jarðhræringar þar.

Unnið er eftir forgangsröðun 
svæða og þeim skipt upp í fimm 
flokka eftir því hversu hættuleg 
þau gætu reynst. Bárðarbunga er 

flokkuð í efsta flokki, ásamt Heklu, 
Kötlu, Grímsvötnum og Reykjanesi. 

Sigrún tekur fram að Veðurstof-
an vinni samkvæmt viðbragðs-
áætlunum sem stofnunin hefur sett 
sér varðandi náttúruvá sem þessa 
og tekur hún á því lagalega hlut-
verki sem stofnuninni ber að sinna. 
Allt hafi gengið vel og samskipti við 
samstarfsstofnanir og hagsmuna-
aðila verið til mikillar fyrirmyndar. 

Framhald frá 2007
Kristín Vogfjörð, rannsóknastjóri 
hjá Veðurstofunni, hefur haft með 
höndum rannsóknir á Bárðar-
bungueldstöðinni um árabil. Hún 
segir engan vafa leika á því að óró-
inn á svæðinu undanfarna daga 

sé ekki upphaf heldur framhald 
atburðarásar á svæðinu, en árið 
2010 mældust snarpir jarðskjálft-
ar þar í maí. Í þeirri hrinu mæld-
ust um 900 jarðskjálftar, sem und-
irstrikar hversu umfangsmikil 
umbrotin eru nú með allt að 4.000 
jarðskjálfta á rúmum fjórum sólar-
hringum. 

„Ég hef stundað rannsóknir á 
Bárðarbungu undanfarin ár, vegna 
FUTURVOLC, stórs rannsóknar-
verkefnis sem er í fullum gagni. Ég 
lagði frá upphafi áherslu á að mælar 
yrðu settir upp við Bárðarbungu því 
mér fannst það líklegasta eldfjall-
ið til að gera eitthvað – ef það yrði 
ekki Hekla. Virkni allra eldstöðva í 
Vatnajökli tók að vaxa, eins og sást 

á fjölda jarðskjálfta, strax frá 2007, 
jafnvel 2005. Svo gaus í Grímsvötn-
um 2011 og þá datt virknin í öllum 
eldstöðvunum niður. Hún byrj-
aði svo fljótlega að vaxa aftur, og 
virknin í Bárðarbungu tók að vaxa 
hraðar en annars staðar. Virknin 
hefur margfaldast núna en aukning 
í skjálftavirkni hefur staðið lengi,“ 
segir Kristín.

Aukin skjálftavirkni bendir til 
svæðisbundinnar aukningar á 
kvikuframleiðslu undir öllum norð-
vestanverðum Vatnajökli, að sögn 
Kristínar og þess vegna var fyrir 
löngu búið að undirbúa fjölgun 
mælitækja á jöklinum, sem hefur 
reynst afar dýrmætt síðustu daga. 

 svavar@frettabladid.is

  Í hættu-
matinu fyrir 

eldgos á 
Íslandi þarf 

m.a. að skoða 
hættu á 

jökulhlaupum 
sem geta orðið samfara 

eldsumbrotum undir jökli. 
Við erum á lokametrunum 

fyrir Öræfajökul og slíkt 
mat hefur verið gert fyrir 

Markarfljótsaura. Síðan er 
næsta skref að huga að 

Jökulsá á Fjöllum.
Sigrún Karlsdóttir náttúruvárstjóri

Hættumat Bárðarbungu í vinnslu
Vinna við sérstakt hættumat fyrir Bárðarbungu hófst 2012 en er enn ólokið. Eldstöðin er í flokki með Heklu, Kötlu og Grímsvötnum sem 
hættulegustu eldfjöllin. Um 900 skjálftar voru mældir við Bárðarbungu árið 2010 og umbrotin nú því framhald mun stærri atburðarásar. 

Stöðug virkni var í norðvestanverðum Vatnajökli í gær eins og dagana 
á undan, og var aðalvirknin norðaustur af Bárðarbungu. Mörg hundruð 
skjálftar mældust, en dýpi flestra skjálftanna svipað og verið hefur. 
Stærstu skjálftarnir sem mældust í gær voru 3,3 í sjálfri öskju Bárðar-
bungu, en hann var aðeins á rúmlega þriggja kílómetra dýpi en langflestir 
skjálftarnir hafa mælst á fimm til tíu kílómetra dýpi. Fleiri skjálftar frá 2,7 
til 3 að stærð mældust í gær.

Rýming gekk vel
Ríkislögreglustjóri lýsti yfir hættustigi á mánudag eftir að lögreglustjór-
arnir á Húsavík og Seyðisfirði ákváðu að rýma þyrfti hálendið norðan 
Dyngjujökuls vegna jarðhræringanna. Í framhaldinu var Samhæfingarstöð-
in í Skógarhlíð virkjuð og var hún fullmönnuð. Rýming svæðisins gekk vel 
og eftir miðnætti var búið að rýma Kverkfjöll, Dreka og Herðubreiðarlindir. 
Þeir sem fara inn á svæðið þurfa að hafa sérstakt leyfi Almannavarna til 
þess.

Fjöldahjálparmiðstöð opnuð
Aðgerðastjórn á vegum Rauða krossins tók til starfa á Húsavík á mánudag 
auk þess sem fjöldahjálparmiðstöð var opnuð við Mývatn. Þar leituðu sex 
ferðamenn, sem víkja þurftu af hálendinu, húsaskjóls í fyrrinótt en Rauði 
krossinn er einnig tilbúinn með slíkar stöðvar á Húsavík og Kópaskeri.

Stórt kvikufljót neðanjarðar
Í fréttatíma Stöðvar 2 ræddi Kristján Már Unnarsson 
við Freystein Sigmundsson, jarðeðlisfræðing á Jarð-
vísindastofnun Háskóla Íslands, sem segir að kvikan 
sem streymir úr iðrum Bárðarbungu sé að umfangi 
áþekk flæði hálfrar Þjórsár og hefur þegar myndað 25 
kílómetra langan berggang undir Vatnajökli. Streymi 
kvikunnar inn í bergganginn jafngildir hálfu meðal-
rennsli Þjórsár eða Ölfusár. Magn kvikunnar getur verið 
um 60 til 90 milljónir rúmmetra á þessum dögum 

sem liðnir eru frá því umbrotin hófust. Þetta er álíka og 
þriðjungur af því sem kom upp úr Heimaeyjargosinu á 

fimm mánuðum.
Þegar Freysteinn er spurður hvernig hann meti hættuna á gosi á næstu 

dögum svarar hann að á meðan vísbendingar séu um hratt kvikustreymi 
undir eldstöðvakerfinu sé eðlilegt að hafa varann á. Þessari atburðarás 
geti þó einnig lokið án eldgoss.

Stöðug skjálftavirkni einn daginn enn

UM BORÐ  TF-SIF fór í eftirlits- og vísindaflug yfir lokaða svæðinu í gær. Mælingar voru gerðar á jöklinum og mannaferðir kann-
aðar.  MYND/LHG

Kristín Vogfjörð, rannsóknastjóri hjá Veðurstofu Íslands, vann að vöktun 
jarðskjálftahrinunnar í aðdraganda eldgossins í Eyja-
fjallajökli. Árið 1991 var vöktunarkerfi sett upp en 
árið 1992 varð fyrst vart við skjálfta á miklu dýpi. „En 
kvikuinnskotin komu 1994, 1996 og 1999. Þeir skiptu 
tugum eða fáeinum hundruðum. Þegar þessi hrina 
byrjaði og skjálftarnir voru orðnir þúsund, þá hugsaði 
ég að þetta væri eins og í Eyjafjallajökli. Þegar hrinan í 
aðdraganda gossins í Eyjafjallajökli hófst þá voru þetta 
þúsundir skjálfta en ekki nokkur hundruð. Þetta er 
þannig atburður í Bárðarbungu, en þetta er allt stöðugt 
og engar vísbendingar um að kvikan séu að leita upp 

sem endar í eldgosi. En svona gríðarlegt magn af kviku getur alltaf leitað 
upp og við þurfum að vera vakandi fyrir því,“ segir Kristín. 

Minnir á aðdragandann í Eyjafjallajökli

KRISTÍN 
VOGFJÖRÐ

FREYSTEINN 
SIGMUNDSSON
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VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
Framleiðum dýnur og rúm fyrir hótel og gistiheimili

FAGLEG RÁÐGJÖF OG
FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu
faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!

· SUMARÚTSALA ·
30-50% AFSLÁTTUR

Ítölsk hágæða sófasett

Rýmingarsa
la

65% afslá
ttur af sý

ningarsó
fum

ÍRAK, AP Vígamennirnir, sem tóku 
bandaríska blaðamanninn James 
Foley af lífi, kalla sig riddara og 
segjast þjóna íslamska kalífadæm-
inu í Írak og Sýrlandi.

Þeir hóta því að taka annan 
bandarískan blaðamann, Steven 
Sodloff, af lífi hætti bandaríski 
herinn ekki árásum sínum í norð-
anverðu Írak.

Samtökin Íslamskt ríki, sem 
hafa náð stórum svæðum í Írak og 
Sýrlandi á sitt vald, hafa lagt mikla 
áherslu á að nota sér vefmiðla til að 
koma málstað sínum á framfæri og 
afla sér liðsmanna víða um heim. 
Birting myndbandsins af aftöku 
James Foley er liður í þeirri bar-
áttu, en það virðist hafa náð nokk-
urri útbreiðslu þótt það hafi verið 
snarlega tekið niður af Youtube-
vefnum og lokað á það á Twitter.

Frá 8. ágúst síðastliðnum hafa 
Bandaríkin gert meira en 80 loft-
árásir á liðsmenn eða herbúnað 
Íslamska ríkisins. Meðal annars 
hefur sprengjum verið varpað 
á eftirlitsstöðvar, farartæki og 
vopnabúr samtakanna.

Bandaríkjamenn hafa einn-
ig útvegað hersveitum Kúrda í 
norðanverðu Írak vopn til þess að 
verjast sókn vígasveita Íslamska 

Vígamenn hóta að taka 
annan blaðamann af lífi
Myndbandið af aftöku James Foley var snarlega tekið út af Youtube og lokað á það á Twitter en virðist samt 
hafa borist víða. Um tuttugu blaðamanna er saknað í Sýrlandi, en Íslamskt ríki drepur fólk af minnsta tilefni.

JAMES FOLEY  Banda-
ríski blaðamaðurinn 
sem vígasveitir öfga-
manna tóku af lífi í Írak.
NORDICPHOTOS/AFP

ARGENTÍNA, AP Argentínustjórn 
ætlar að fara hjáleið til þess að 
greiða lánardrottnum sínum 
afborganir, sem dómsmál í Banda-
ríkjunum hefur komið í veg fyrir 
að hægt væri að greiða. 

Í stað þess að greiða skuldirnar 
með milligöngu bandaríska bank-
ans Bank of New York verður arg-
entínski seðlabankinn látinn sjá 
um greiðslurnar milliliðalaust. - gb

Argentína fer hjáleið:

Ætlar að borga

BANDARÍKIN, AP Mótmælin í 
Ferguson í Missouri héldu áfram 
í gær, þótt eitthvað hafi dregið úr 
þeim síðustu daga. 

Hópur manna hafði safnast 
saman fyrir utan dómshúsið þar 
sem hafnar eru vitnaleiðslur fyrir 
ákærukviðdómi, sem á að taka 
afstöðu til þess hvort ákæra eigi 
lögreglumanninn sem skaut hinn 
átján ára gamla Michael Brown 
fyrir tæpum hálfum mánuði. - gb

Ólgan í Ferguson:

Mótmælin 
halda áfram

MÓTMÆLI Í FERGUSON  Yfirvöld hafa 
brugðist hart við mótmælum undan-
farið. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Guðsteinn 
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

 ríkisins. Bretar, Frakkar og Þjóð-
verjar hafa einnig sagst ætla að 
senda vopn til Kúrda.

Kúrdar hafa á síðustu dögum náð 
að snúa vörn í sókn og náð aftur á 
sitt vald Mosul-stíflunni og fleiri 
svæðum sem Íslamska ríkið hafði 
náð á sitt vald.

Vígasveitir Íslamska ríkisins 
hafa sýnt miskunnarlausa grimmd 
gagnvart öllum, sem ekki vilja lúta 

í einu og öllu afar ströngum reglum 
þeirra um hegðun og hugarfar. 
Liðsmenn samtakanna víla ekki 
fyrir sér að drepa fólk af minnsta 
tilefni.

Talið er að í nágrannaríkinu Sýr-
landi, þar sem samtökin Íslamskt 
ríki hafa einnig nokkuð stórt svæði 
á sínu valdi, sé um það bil tuttugu 
fréttamanna saknað. Ýmist eru 
þeir í haldi öfgamanna sem hóta að 

drepa þá eða þeim hefur verið rænt 
af hópum vígamanna sem vilja fá 
lausnargjald fyrir að sleppa þeim.

Alþjóðlegir fjölmiðlar hafa 
forðast að fjalla mikið um þetta, 
þótt einsdæmi sé að svo mörgum 
fréttamönnum hafi verið rænt á 
átakasvæðum. Óttast er að mikil 
umfjöllun geti torveldað mönnum 
að semja um lausn fréttamann-
anna.

➜ Frá 8. ágúst 
síðastliðnum hafa 
Bandaríkin gert 
meira en 80 loft-
árásir á liðsmenn 
eða herbúnað 
Íslamska ríkisins. 
Sprengjum hefur 
verið varpað á eft-
irlitsstöðvar, farar-
tæki og vopnabúr 
samtakanna.
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Valitor er stuðningsaðili 
Ferðafélags Íslands.
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Í ferðinni í Heiðmörk á laugardag verða sveppir tíndir og 
þátttakendur fræddir um verkun þeirra. Jafnframt verður farið 
yfir hvaða sveppi má borða og hverjir eru eitraðir. 

Silke Werth, nýdoktor við Líf- og umhverfisvísindastofnun, og 
Gísli Már Gíslason, prófessor við Líf- og umhverfisvísindadeild, 
leiða gönguna. Lagt verður af stað frá Öskju, náttúrufræðahúsi 
Háskóla Íslands, kl. 11. Hægt verður að sameinast þar í bíla. 
Gert er ráð fyrir að ferðin taki um það bil þrjár klukkustundir að 
akstrinum í Heiðmörk meðtöldum. Ferðin er farin í samvinnu við 
Ferðafélag barnanna. 

Sveppaferð í Heiðmörk 23. ágúst kl.11 
 

Háskóli Íslands og Ferðafélag Íslands halda áfram samstarfi sínu um fræðandi 
gönguferðir sem hófust á aldarafmæli skólans 2011. Reynsla og þekking 
fararstjóra Ferðafélagsins og þekking kennara og vísindamanna Háskóla 
Íslands blandast saman í áhugaverðum gönguferðum um höfuðborgarsvæðið 
og næsta nágrenni þess. Þátttaka er ókeypis og allir eru velkomnir.

ÁSTAND 
HEIMSINS

1 4

2 5
3 6

EYÐILEGGING Á GASA  Þrír menn sitja fyrir framan gjörónýtan strætisvagn 
innan um allsherjareyðilegginguna á Gasa eftir loftárásir Ísraela. Í gær var 

gerð loftárás á hús yfirmanns hersveita Hamas á Gasasvæðinu og létu þar eiginkona 
hans og barn lífið. NORDICPHOTOSO/AFP

SKRIÐUFÖLL Í JAPAN  Tugir manna létu lífið þegar aurskriður féllu yfir 
úthverfi borgarinnar Hiroshima í Japan árla dags í gær. Miklar rigningar hafa 

verið á þessum slóðum undanfarið. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

AÐ VEIÐUM Í PERÚ  Veiðimenn söfnuðust saman á bátum sínum í gærmorgun í höfn smábæjar-
ins Ancon í Perú. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HÁTT UPPI Í MOSKVU  Verkamaður þessi var sendur til að taka niður Úkraínufána, sem mótmælend-
ur höfðu dregið að hún efst á háhýsi frá Stalínstímanum í Moskvu. Hann stóðst ekki mátið að smella 

af einni sjálfsmynd áður en hann hélt niður aftur með fánann. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FLÓÐ Í ARIZONA  Slökkviliðsmenn komu konu til bjargar, sem sat föst í bifreið sinni í flóðum í borginni Tucson í Arizona í 
Bandaríkjunum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HERNAÐARAÐGERÐIR VEGNA EBÓLU Í LÍBERÍU  Hersveitir Líberíu hafa 
verið sendar til þess að einangra fátækrahverfi í borginni Monróvíu, í von um 

að hindra útbreiðslu ebóluveirunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

1

2
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4
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iPhone 5c 
Phone 5c er vandaður og hraður sími með öflugum 
A6 örgjörva og ótrúlega góðri myndavél sem gefur 
skýrar og bjartar myndir. 

Gefðu lífinu smá lit og skelltu þér á iPhone 5c.

Verð 89.890.- 

iPhone 5s 
Hraðasti  iPhone síminn hingað til. 

iPhone 5s er með fingrafaralesara sem hægt er 
að nota til að opna símann eða kaupa á App 
Store og enn betri myndavél. 

Verð 109.890.- 



Sequel hliðartöskur 13-15”

Fartölvutöskur sem passa vel 
fyrir fartölvuna, spjaldtölvuna
og aukahluti.

Verð 13.990.- 25
Afsláttur í ágúst

Skullcandy heyrnartól 
Margar gerðir, margir litir.  

Office skólaútgáfa
Inniheldur eitt leyfi fyrir Word, 
Excel og PowerPoint. 

Verð 24.990.-

Verslanir á Laugavegi 182 og í Smáralind  ·  sími 512 1300  ·  epli.is

11" verð frá 159.990.- 
 

13" verð frá 179.990.- 

Apple TV
Varpaðu myndefni og tónlist úr 
iPhone, iPad og tölvunni þinni 
þráðlaust í sjónvarpið. 
Verð 16.990.-

Skullcandy Uprock heyrnartól 
fylgja MacBook Air á meðan 
birgðir endast.



Pango fyrir iPad mini 
Góð hlíf úr leðurlíki með 
stillanlegum fæti fyrir iPad.

Verð 6.990.- 

Moko fyrir iPad Air 
Góð hlíf úr hágæða leðri
með stillanlegum fæti 
og handgripi.

Verð 9.990.- 

Dux fyrir iPad 
Í hæsta gæðaflokki þegar um 
vörn er að ræða fyrir iPad.
Er með stillanlegum fæti.

Verð 10.990.- 

Drifter Bacpack 15” 
Drifter bakpokinn er með
vasana á réttum stöðum.

Verð 19.990.- 

PlugBug
Tengist við Apple straumbreyta
og gerir þér kleift að hlaða
fleiri en eitt tæki í einu.

Verð 8.990.- 

Mophie Power Stations 

Hraðvirkar og öflugar aukarafhlöður 
fyrir síma og önnur USB tæki.

Verð frá 8.990.- 

BookBook fyrir iPad mini 
Handgert leðurhulstur fyrir 
iPad, þannig að engin tvö 
eru eins.

Verð 14.990.- 

Speck - iGuy  
Krakkarnir elska þessa hlíf/vörn
frá Speck. Frábær vörn fyrir 
iPad Air og iPad mini.

Verð frá 4.990.- 

Relays
Ein allra þægilegustu sport 
heyrnartólin.

Verð 12.990.- 

Joy Factory - vatnshelt 

Frábært hulstur sem þolir mikið 
og veitir einstaka vörn á góðu verði.

Verð 6.990.- 

Wacom Intuos Pen  
Trackpad og teikniflötur, með 
penna. Uppgötvaðu nýjar leiðir 
til að teikna með Intuos 
teikniborðinu.

Verð 16.990.- 

Jax
Ótrúlega tær hljómur með 
djúpum bassa.

Verð 6.990.-

Tracks
Frábær heyrnartól á 
hóflegu verði.

Verð 14.990.-

Tracks Air
Þráðlaus hágæða heyrnartól, sem
einnig er hægt að nota með snúru.

Verð 39.990.-

Sling Sleeve taska
Nett og handhæg taska
frá Incase fyrir fartölvuna.

Verð 9.990.-

Knomo Troon
Frábær fartölvu- og/eða 
spjaldtölvutaska frá Knomo.

Verð 14.990.-



Stórlækkuð verð

Þráðlaus hátalari með 
AirPlay og PlayDirect 
tækni til að spila 
þráðlaust, jafnvel án 
WiFi nets.  

Verð 99.990.- 

Nýjasti hátalarinn frá Libra-
tone. Glæsileg hönnun, tær 
og hreinn hljómur. 
AirPlay og PlayDirect tækni 
til að spila þráðlaust, jafnvel 
án WiFi nets.  

Verð 94.990.- 

Magnaður hátalari með ótrúlegum hljómgæðum 
sem hægt er að hengja upp á vegg (veggfesting 
fylgir) eða leggja á borð eða gólf. AirPlay og Play-
Direct tækni til að spila þráðlaust, jafnvel án WiFi nets.  

Verð 219.990.- 

Verslanir á Laugavegi 182 og í Smáralind  ·  sími 512 1300  ·  epli.is

13" verð frá 239.990.- 

MacBook Pro Retina

15" verð frá 359.990.- 

13" verð  199.990.-  

MacBook Pro

LOUNGE

LIVELOOP ZIPP

Léttur og einfaldur hátalari 
með innbyggðri rafhlöðu. 
AirPlay og PlayDirect tækni 
til að spila þráðlaust, jafnvel 
án WiFi nets. 

.Verð 84.990.- 

Skullcandy Uprock heyrnartól 
fylgja MacBook Pro á meðan 
birgðir endast.

Skullc
fylgja 
birgði

Skullcandy Hesh heyrnartól fylgja 
MacBook Pro Retina (2014 
módel) meðan birgðir endast.
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

SKÓLAMÁL Rösklega 13.700 börn 
hefja nám í grunnskólum Reykja-
víkurborgar í næstu viku. Grunn-
skólabörnum í borginni hefur fjölg-
að um rúmlega 200 frá síðasta 
skólaári sem er í samræmi við spár 
borgaryfirvalda um fjölda nemenda 
í grunnskólum borgarinnar á skóla-
árinu. 

Ef litið er til einstakra skóla-
hverfa fjölgar nemendum mest í 
grunnskólum í Árbæ/Grafarholti, 
þar fjölgar um 136 nemendur. Í 
Vesturbænum fjölgar grunnskóla-
nemendum um 50, í Breiðholti um 
40, Í Laugardal/Háaleiti er fjölg-
unin 20 og í Miðborg/Hlíðum fjölg-
ar um 14. Eina hverfi borgarinnar 
þar sem nemendum fækkar frá því 
í fyrra er Grafarvogur/Kjalarnes, 
þar fækkar nemendum um rúmlega 
40 sem er framhald af þróun sem 
hefur verið í gangi undanfarin ár. 

Nærri 3.600 umsóknir hafa bor-
ist um frístundaheimili, 100 færri 
en borgaryfirvöld bjuggust við. 
Auk þess hafa borist tæplega 110 
umsóknir um frístundaklúbba fyrir 
fötluð börn. 

Í gær var búið að samþykkja að 
taka 1.846 börn inn á frístunda-
heimili og 21 í frístundaklúbba og 
er unnið að því þessa dagana að 
taka börnin inn. Talið er að eftir 
helgi verði 900 börn á biðlista eftir 
frístundaheimili. Staðan er mjög 
mismunandi eftir hverfum. Um 

helgina á að vera búið að samþykkja 
umsóknir allra barna í skólahverf-
unum í Grafarvogi/Kjalarnesi, Mið-
borg/Hlíðum og Laugardal/Háaleiti. 

Staðan verður hins vegar ekki 
eins góð í Vesturbænum og Breið-
holti, þar verða um 40 prósent barna 
enn á bið og enn fleiri í Árbæ/Graf-
arholti, eða um 60 prósent. 

Eftir er að manna 125 stöður í 
leik- og grunnskólum borgarinnar. 
Þær eru langflestar í leikskólunum 
eða 87, á frístundaheimilunum vant-
ar 63 til starfa og 46 í grunnskólum 
borgarinnar. 

Ef þetta er skoðað aðeins nánar 
kemur í ljós að í leikskólum þarf að 
ráða í tíu stöðugildi deildarstjóra, 47 
leikskólakennara vantar og þá þarf 
að ráða 20 stuðningsfulltrúa og 9 í 
afleysingar. 

Eftir er að fylla 63 stöðugildi á 
frístundaheimilum. Þar af vantar 
18 í störf með fötluðum börnum 
og ungmennum. Yfirleitt er um að 
ræða 50 prósent störf.

Í grunnskólum vantar um 11 
stöðugildi kennara, þar af tvö 
stöðugildi umsjónarkennara, um 19 
stöðugildi skólaliða og 10 stöðugildi 
stuðningsfulltrúa. 

Á sama tíma í fyrra voru 75 stöðu-
gildi ómönnuð í leikskólum borgar-
innar, 23 í grunnskólunum og 120 
starfsmenn vantaði í 60 stöðugildi 
á frístundaheimilum. 

 johanna@frettabladid.is

Fjölgar um 200 í grunnskól-
um Reykjavíkurborgar 
Nemendum fjölgar langmest í skólum í Árbæ og Grafarholti en þeim fækkar í Grafarvogi og á Kjalarnesi. Enn 
vantar ellefu grunnskólakennara til starfa í borginni, þá á eftir að ráða 19 skólaliða og 10 stuðningsfulltrúa.  

SKÓLARNIR BYRJA  Það færist líf í skóla borgarinnar þegar kennsla hefst í grunn-
skólum í næstu viku. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

SKÓLAMÁL Starfsfólk í leikskólum 
á Íslandi hefur aldrei verið fleira 
en í desember 2013 að því er fram 
kemur í nýbirtum tölum Hagstofu 
Íslands. Þá störfuðu 5.800 manns 
í 5.199 stöðugildum í 256 leikskól-
um, tæplega þrjú prósent fleiri 
en árið áður. Á sama tíma sóttu 
19.700 börn leikskóla á Íslandi og 
hafa aldrei verið fleiri. Leikskóla-
börnum fjölgaði um 98 frá des-
ember 2012, eða um hálft prósent.  
Rúmlega 83  prósent barna á aldr-
inum 1-5 ára voru skráð í leikskóla 
og hefur það hlutfall ekki verið 
hærra í Íslandssögunni. - jme

Starfsfólk aldrei verið fleira:

Átta af hverjum 
tíu á leikskóla

Í LEIKSKÓLA  Nær öll börn í Reykjavík 
fara í leikskóla.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LÖGGÆSLA Grunnskólar eru að 
hefja göngu sína og því búist við 
stóraukinni umferð á næstunni.

Lögregla hvetur ökumenn til að 
taka tillit til þessa þegar dagurinn 
er skipulagður.

Lögregla ætlar næstu daga að 
auka sýnilegt eftirlit á stofn æðum 
höfuðborgarsvæðisins, en einnig 
í íbúðahverfum og í nágrenni við 
grunnskóla.  - jme

Talið að umferð aukist mikið:

Lögregla eykur 
umferðareftirlit 

STÖÐUR Í GRUNN- OG LEIKSKÓLUM 
SEM ÞARF AÐ RÁÐA Í
Stöðugildi 
sem ráða 
þarf í

Árbær
Grafarholt Breiðholt

Grafar-
vogur-

Kjalarnes

Laugar-
dalur-

Háaleiti
Miðborg-

Hlíðar
Vestur-

bær Alls

Leikskólar 13,2 27 10,5 13,5 11 12 87

Grunnskólar 14,8 11,5 8,4 2,3 7 2,3 46,1

Frístunda-
heimili 12,5 9,5 8 33 0 12 62,5
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Ísafirði - Hafnarstræti 2

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36

Hallarmúla 4
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VILDARAFSLÁTTUR AF  
ÖLLUM SKÓLATÖSKUM Í DAG! 

199
Vildarverð

áður 459 kr.
kr.

99
Vildarverð

áður 219 kr.
kr.

Allar skólatöskur á 30% Vildarafslætti í Pennanum Eymundsson í dag!

Teygjumappa   A4 plast 

Tússpenni, 0,4mm

Blýantur Mars ergosoft

Finndu þinn skólalista og kláraðu innkaupin
á vefnum okkar. Veldu að sækja í verslun
okkar Hallarmúla 4 eða fá pakkann sendan 
heim að dyrum.

KLÁRAÐU SKÓLAINNKAUPIN 
Í ÖRFÁUM SMELLUM Á

www.eymundsson.is/skoli

www.eymundsson.is/skoli

EYMUNDSSON.IS
1
2
3

Svæði

Skóli

Bekkur

VILDARAFSLÁTTUR
30%

VILDARAFSLÁTTUR
30%

KOMDU NÚNA
OG GERÐU 
FRÁBÆR KAUP!

149
Vildarverð

áður 299 kr.
kr.
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enga stjórn á, kemur ekki á óvart 
að allt á listunum sé sett í pakkann. 
En foreldrar þurfa að vera vakandi 
fyrir þessu og fara í gegnum gamla 
dótið áður en það kaupir allt nýtt.“ 

Í þessari viku hefjast flestir grunn-
skólar landsins og lítur út fyrir að 
skólabyrjun kosti barnafjölskyld-
ur skildinginn. Samkvæmt könn-
un Fréttablaðsins á innkaupalist-
um grunnskóla landsins kostar að 
meðaltali tæpar átta þúsund krón-
ur að kaupa inn fyrir barn í 1. 
bekk og tæpar 16 þúsund krónur 
fyrir barn í 8. bekk. Þá er ekki tek-
inn með kostnaður við skólatösku, 
pennaveski, íþróttaföt og annað sem 
fylgir skólagöngunni.

En það er misjafnlega dýrt fyrir 
foreldra að kaupa inn skólavörur 
eftir því hvaða skóla barnið fer í. 
Samkvæmt sölusíðunni Hópkaup, 
þar sem innkaupalistar allra skóla 
sem gera slíkan lista eru aðgengi-
legir, er gífurlegur munur á listun-
um. Námsgögn fyrir barn í 1. bekk 
kosta allt frá rúmum þrjú þúsund 
krónum upp í tæpar fjórtán þúsund 

krónur. Sumir skólar bjóða upp á 
magnkaup fyrir foreldra og þá bæt-
ist sá kostnaður við þessa tölu.

Í 8. bekk er ríflega  fjórfaldur 
munur á ódýrasta listanum og þeim 
dýrasta. Ódýrast er fyrir börn 
í Grunnskólanum á Þingeyri að 
kaupa inn fyrir skólann, eða einung-
is 6.945 krónur. Skólastjórinn þar í 
bæ, Stefanía Ásmundsdóttir, segir 
sveitarfélagið veita börnunum styrk 
til að kaupa námsgögn og því þurfi 
þau lítið að borga sjálf. Samkvæmt 
Heimkaupum er dýrast að kaupa 
inn fyrir nám í Hrafnagilsskóla á 
Akureyri, eða tæpar þrjátíu þús-
und krónur. Hrund Hlöðversdótt-
ir, skólastjóri þar, segir innkaupa-
listann á Heimkaupum gefa upp of 
mikið magn af hverri vöru, í ein-
hverjum tilfellum hreinlega rangar 
vörur eða óþarflega dýrar útgáfur 
af vörunum. 

Ef eingöngu grunnskólar í 
Reykjavík eru bornir saman kemur 
í ljós að ríflega helmings munur er 
á verði innkaupalistanna. Ódýrast 

er að hefja nám í 8. bekk í Austur-
bæjarskóla, eða rúmar tíu þúsund 
krónur, en um 22 þúsund í Ing-
unnarskóla. Ragnar Þorsteinsson, 
sviðsstjóri skóla-og frístundasviðs 
Reykjavíkurborgar, segir afar erfitt 
fyrir sveitarfélagið að staðla náms-
gögn fyrir sveitarfélagið. „Skólarn-
ir vinna að sama markmiði en nota 
mismunandi leiðir til þess. Sumir 
skólar nota námsgögnin sem keypt 
eru að hausti allan veturinn, aðrir 
aðeins hálfan vetur. Við höfum ekki 
farið út í að staðla þetta kerfi en 
biðjum skólastjóra að reyna að stilla 
þessu í hóf og hvetja foreldra til að 
nýta gömul gögn frá fyrri vetrum.“

Ragnar bætir við að gagnrýna 
megi að listarnir séu kallaðir inn-
kaupalistar enda þurfi ekki endilega 
að kaupa allt á þeim. „Þetta er listi 
yfir námsgögn sem þurfa að vera til 
staðar. Með því að nota orðið inn-
kaupalisti er hætta á að fólk kaupi 
hluti sem það þarf ekki. Þegar það 
kemur að viðskiptum við fyrirtæki 
sem selja vörurnar, sem við höfum 

Lista með verðsamanburði 
á öllum grunnskólum landsins 

má fi nna á visir.is

visir.is

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

Amerískir með klakavél

án klakavélar 

kr. 179.900
með klakavél  

kr. 399.900

KYNNINGARVERÐ

Fimmtán ódýrustu innkaupalistarnir
Skóli Kr.
Grunnskólinn á Þingeyri 6.945
Grunnskóli Fjallabyggðar - Ólafsfirði 9.587
Naustaskóli 9.766
Grunnskólinn á Ísafirði 10.198
Austurbæjarskóli  10.410
Brúarásskóli 10.565
Norðlingaskóli  10.753
Grunnskóli Djúpavogs 10.885
Egilsstaðaskóli 11.433
Grunnskóli Hornafjarðar 11.553
Hólabrekkuskóli  11.756
Seyðisfjarðarskóli 12.048
Grunnskóli Húnaþings vestra  12.182
Grunnskóli Reyðarfjarðar 12.351
Suðurhlíðarskóli  12.582

  Sveitarfélagið 
ráðstafar til hvers 
nemanda upphæð fyrir 
ritföngum og stílabók-
um sem á að duga út 
árið. Þannig að nem-
endur þurfa sjálfir að 
kaupa mjög lítið fyrir 
skólann. Við þökkum 
sveitarfélaginu þessa 
aðstoð enda skapar hún 
jafnvægi og allir mæta 
jafnir í skólann. 
Stefanía Ásmundsdóttir, skólastjóri 
Grunnskólans á Þingeyri

  Í fyrsta lagi eru rangar 
upplýsingar á lista Heimkaupa. 
Þar eru vörur sem eru ekki 
sam   kvæmt okkar inn -
kaupalista. Við fáum verðið 
niður í 13.300 ef við lagfærum 
listann. Í öðru lagi setjum við 
allt  á innkaupalistann, en 
hvetjum börnin til að passa vel 
upp á dótið sitt og nýta aftur ár 
eftir ár, þannig að fæstir ættu 
að þurfa að kaupa allt á 
listanum. 
Hrund Hlöðversdóttir, 
skólastjóri Hrafnagilsskóla

INNKAUPALISTI 8. BEKKJAR Á LANDSVÍSU SKV. INNKAUPALISTUM SKÓLANNA Á SÖLUSÍÐUNNI HEIMKAUP Meira en helm-
ings verðmunur 
á milli skóla í 
Reykjavík

LÆGSTA VERÐIÐ
AUSTURBÆJARSKÓLI

10.410 kr. 
HÆSTA VERÐIÐ
INGUNNARSKÓLI

22.000 kr. 
MEÐALVERÐ 
Í REYKJAVÍK 

15.496 kr. 
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Fimmtán dýrustu innkaupalistarnir 
Skóli Kr.
Snælandsskóli 18.608
Akurskóli 18.624
Langholtsskóli 18.800
Grundaskóli  19.120
Þelamerkurskóli 19.252
Grunnskóli Seltjarnarness 19.741
Dalskóli 19.774
Valsársskóli 19.775
Ölduselskóli 19.913
Grunnskólinn í Sandgerði  20.397
Dalvíkurskóli 20.629
Seljaskóli 21.107
Ingunnarskóli  22.000
Holtaskóli 22.456
Hrafnagilsskóli 29.095

Margfaldur verðmunur á milli skóla
Samkvæmt innkaupalistum grunnskóla landsins á sölusíðunni Heimkaup kostar frá sjö þúsund krónum upp í tæpar þrjátíu þúsund að byrja 
í 8. bekk. Ríflega helmings munur er á innkaupalistum í Reykjavík, innan sama sveitarfélags. Ódýrast fyrir foreldra í Austurbæjarskóla.

UNDIRBÚNINGUR FYRIR SKÓLA  Kostnaður vegna námsgagna, ritfanga og fylgihluta 
getur hlaupið á tugþúsundum. Í könnun Fréttablaðsins var kostnaður vegna skóla-
taska, pennaveskja og annars skólabúnaðs ekki tekinn með í dæmið. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

Ein bestu kaup Kristjáns Freys Hall-
dórssonar, bóksala og tónlistarmanns, 
er kaffiskeið sem hann keypti sér í 
París. 

„Þetta var skeið til að moka kaffi 
upp úr pokum og hún var með klemmu 
áfastri til að loka pokunum. Ég var af-
skaplega ánægður með þessa skeið en 
hún brotnaði fyrir ekki löngu. Ég sakna 
hennar alltaf og hún poppar alltaf upp í 
hausnum þegar ég fæ mér kaffi,“ segir 
Kristján Freyr. 

Einnig nefnir hann iPod sem hann 
keypti af Simon Angell, gítarleikara 
Patrick Watson, í Kanada. „Hann var 

troðfullur af tónlist og það er margt þar 
sem ég hefði aldrei ratað á nema ég 
hefði keypt þennan iPod.“ 

Hlynsíróp sem hann keypti líka í Kan-
ada þegar hann fór þangað með hljóm-
sveitinni Prins Póló kemst sömuleiðis á 
listann. „Það er ekki langt síðan ég fékk 
mér síðustu skeiðina af sírópinu ofan í 
teið mitt.“

Ein verstu kaupin segir hann vera 
Tivoli-græjur. „Það er ekki hægt að 
tengja plötuspilara við þetta og svo 
hefur útvarpið aldrei virkað nógu vel.“ 

Önnur slæm kaup voru platan Bad 
Moon Rising með Sonic Youth. „Þessi 

plata er alveg ömurleg. Ég er mikill 
aðdáandi Sonic Youth en hef fengið 
það vottað að hún þykir ein versta 
plata sveitarinnar.“

Flauelsbuxur sem hann keypti 
í Kringlunni komast einnig á 
listann yfir verstu kaupin. 
„Ég beygði mig í buxunum 
í Máli og menningu, troð-
fullri af framhaldsskóla-
nemendum, og þær 
rifnuðu frá mitti niður á 
hné. Ég hef aldrei keypt 
mér flauelsbuxur í 
Kringlunni síðan.“

NEYTANDINN  Kristján Freyr Halldórsson, bóksali og tónlistarmaður

Kaffiskeið frá París og rifnar flauelsbuxur

Erla Björg 
Gunnarsdóttir
erlabjorg@365.is

Stjórn Smáís hefur óskað eftir því 
að félagið verði tekið til gjaldþrota-
skipta, að því er fram kom í kvöld-
fréttum RÚV í gær. Samtökin voru 
stofnuð árið 1992 til þess að gæta 
hagsmuna eigenda höfundaréttar-
varins efnis, bæði myndefnis og 
tónlistar. Gjaldþrotabeiðni hefur 
verið lögð fram í Héraðsdómi 
Reykjavíkur. Greint var frá því í 
fjölmiðlum fyrr í sumar að Snæ-
björn Steingrímsson, fyrrverandi 
framkvæmdastjóri, hefði dregið 
sér fé. - jhh

Fjárdráttur veldur vanda:

Smáís fer fram á 
gjaldþrotaskipti

Aðeins fimm fyrirtæki af 12 voru 
með allar verðmerkingar í lagi, 
þegar Neytendastofa kannaði 
ástandið á Akureyri á dögunum.

Neytendastofa heimsótti fjögur 
bakarí og var aðeins eitt bakarí 
með verðmerkingarnar í lagi. Hjá 
Brauðgerð Axels,  Kristjánsbakaríi 
og hjá Bakaríinu við brúna voru 
gerðar athugasemdir bæði við 
verðmerkingar í kæli og ýmsar 
vörur í borði, eftir því sem fram 
kemur í frétt á vef Neytendastofu.

Verðmerkingar voru skoðaðar í 
fimm apótekum. Gerð var athuga-
semd við Lyf og heilsu í Hrísa-
lundi og á Glerártorgi. Í Lyfjum 
og heilsu í Hrísalundi var snyrti-
vörustandur óverðmerktur, gler-
augnastandur og ýmsar vörur við 
kassa. Í Lyfjum og heilsu á Gler-
ártorgi vantaði verð á gleraugna-
stand, gos í kæli og á ýmsar vörur 
við kassa.

Farið var á tvær hársnyrti-
stofur og athugað hvort verðskrá 
yfir alla þjónustu væri sýnileg og 
einnig hvort söluvörur væru verð-
merktar. Gerð var athugasemd við 
hársnyrtistofuna Hárkompuna þar 

sem hvorki var sýnileg verðskrá 
né söluvörur verðmerktar. Efna-
laugin Hreint út var heimsótt og 
athugað var hvort verðskrá yfir 
alla helstu þjónustu væri til sýnis. 
Í ljós kom að svo var ekki. - jhh

Fyrirtæki fá falleinkunn eftir að Neytendastofa kannaði stöðuna á Akureyri:

Aðeins fimm verðmerktu rétt
AKUREYRI 
 Neytenda-
stofa gerði 
könnun á 
því hvort 
rétt væri 
verðmerkt á 
Akureyri.
FRÉTTABLAÐIÐ/
PJETUR



Kerti frá 390,-

Servíettur
590,-

Kertastjakar ýmsir litir
390,-

Vasi 5.990,-

Loftljós ýmsir litir 7.990,-
Lampar ýmsir litir 5.990,-

Vasi 5.990,-

Vasi 8.990,-

Vasi 5.990,-

Vasi 6.990,-

Vasi 6.990,-

Vasi 2.990,-

Polo hornsófi 149.900,-

20% afsláttur. Kommóða 99.900,- nú 79.920,-
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Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Kræsingar & kostakjör

-30%
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HVAÐ ER Í ÞÍNU SISTEMA BOXI?
Taktu mynd af flottu nesti, birtu hana á Facebook 
eða Instagram merkta #sistemanesti og þú  
gætir unnið flotta vinninga!

nánar netto.is/sistema

SISTEMA LEIKUR!



www.netto.is
| Mjódd · Grandi · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |
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  Eftir sem 
áður mun 

bankinn 
halda áfram 
óreglulegum 
viðskiptum í 
því skyni að 

draga úr 
sveiflum í 

gengi krón-
unnar.

„Staðan er alveg óbreytt. Álmark-
aðir hafa verið góðir að okkar mati 
og við viljum endilega klára þetta 
verkefni sem fyrst,“ segir Ágúst 
Hafberg, framkvæmdastjóri við-
skiptaþróunar hjá Norðuráli, um 
þau áform fyrirtækisins að reisa 
álver í Helguvík. 

Í spá Seðlabankans um efna-
hagshorfur til næstu þriggja ára, 
sem birtist í nýrri útgáfu Peninga-
mála í gær, kemur fram að bank-
inn gerir ekki lengur ráð fyrir að 
framkvæmdir við fyrsta áfanga 
álversins hefjist á tímabilinu. Seðla-
bankinn hefur reiknað með fram-
kvæmdunum síðustu ár en horfir nú 
eingöngu til byggingar þriggja kísil-
vera við mat á áhrifum fjárfestinga 
í orkufrekum iðnaði. 

„Seðlabankinn gerir sínar spár og 
við getum ekki svarað fyrir þær,“ 
segir Ágúst.

Hann segir því enn stefnt að 
byggingu 270 þúsund tonna álvers í 
Helguvík. Fyrsta skóflustungan var 
tekin í júní 2008 og í kjölfarið var 
farið í framkvæmdir á svæðinu. Þar 

hefur ekkert gerst frá síðustu ára-
mótum og spilar þar meðal annars 
inn í ágreiningur um raforkuverð. 
Verkefnið hefur þegar kostað yfir 
fimmtán milljarða króna. 

„Við viljum tryggja orku fyrir 180 
þúsund tonna álver áður en við höld-
um lengra. En við viljum helst geta 
farið upp í 270 þúsund tonn og þá 
þurfum við 300 megavött af raforku 
og við erum með samninga við HS 
Orku og Orkuveitu Reykjavíkur,“ 
segir Ágúst.   

Komið hefur fram að HS Orka vill 
losna undan orkusölusamningi við 
Norðurál. Samkvæmt hálfsársupp-
gjöri HS Orku, sem birt var fyrr í 
þessum mánuði, hefur fyrirtækið 
hafið gerðardómsferli til að losna 
undan samningnum en hann var 
undirritaður í apríl 2007.  

„Það kom okkur dálítið á óvart 
enda er þarna aftur verið að reka 
sama málið og var rekið fyrir tveim-
ur til þremur árum. Þeir vefengdu 
gildi samningsins og það fór fyrir 
gerðardóm og hann var dæmdur í 
fullu gildi. Þetta gæti hins vegar 

tafið framkvæmdina því svona 
málaferli geta tekið eitt og hálft ár. 
En ef þetta á að gerast hratt er ljóst 
að eitthvert annað fyrirtæki en HS 
Orka þarf að koma inn í þetta.“

Spurður af hverju Norðurál vilji 
þá ekki losa HS Orku undan samn-
ingnum segir Ágúst orkufyrirtækið 
þurfa að standa við hann.     

„Þetta snýst bara um það. Orku-
veita Reykjavíkur byrjaði að 
afhenda sína orku árið 2011 og 
við höfum notað hana í álverinu á 
Grundartanga við framleiðsluaukn-
inguna þar,“ segir Ágúst.   

 haraldur@frettabladid.is

  Seðla-
bankinn gerir 

sínar spár og 
við getum 

ekki svarað 
fyrir þær.

Ágúst Hafberg, 
framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar 

hjá Norðuráli

VERIÐ VELKOMIN Í NETTÓ  
GRANDA OG MJÓDD

DAG SEM NÓTT

Áform Norðuráls í 
Helguvík ekki breyst 
Seðlabankinn gerir ekki lengur ráð fyrir að framkvæmdir við álver Norðuráls í 
Helguvík hefjist á næstu þremur árum. Fyrirtækið vill klára verkefnið sem fyrst 
og stefnir enn að 270 þúsund tonna álveri. Hefur þegar kostað 15 milljarða króna. 

Í HELGUVÍK  Norðurál hefur stefnt að byggingu álversins frá árinu 2004.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR  

Seðlabankinn hefur keypt gjaldeyri 
fyrir rúman 61 milljarð króna það 
sem af er þessu ári. Bankinn keypti 
um einn milljarð króna  árið 2013 en 
kaupin hafa komið í veg fyrir veru-
lega hækkun á gengi krónunnar.    

Þetta kom fram á fundi í Seðla-
bankanum í gær þar sem Már Guð-
mundsson seðlabankastjóri og 
Þórarinn G. Pétursson, aðalhag-
fræðingur bankans, kynntu ákvörð-
un peningastefnunefndar um að 
halda stýrivöxtum óbreyttum og 
nýja útgáfa ritsins Peningamál. 

„Á þessu ári hefur bankinn keypt 
gjaldeyri, verulega umfram það 
sem hann hefur selt, bæði í reglu-
legum kaupum og óreglulegum við-
skiptum, og við stefnum að því að 
regluleg kaup haldi áfram í núver-
andi umfangi svo lengi sem aðstæð-
ur breytast ekki umtalsvert. Eftir 
sem áður mun bankinn halda áfram 
óreglulegum viðskiptum í því skyni 
að draga úr sveiflum í gengi krón-
unnar,“ sagði Már. 

Hann sagði útlit fyrir að núver-
andi vaxtastig bankans dygði til 

að ná markmiðum um 2,5 prósenta 
verðbólgu. 

„En auðvitað gæti kröftugur vöxt-
ur innlendrar eftirspurnar á kom-
andi misserum og vaxandi spenna 
á vinnumarkaði leitt til aukins verð-
bólguþrýstings og orðið til þess að 
nafnvextir Seðlabankans þyrftu að 
hækka frekar. En það mun framtíð-
in leiða í ljós,“ sagði Már. 

 Á fundinum kom einnig fram að 
bankinn spáir 3,4 prósenta hagvexti 
í ár og að hann hækki í 3,9 prósent á 
næsta ári.    - hg 

Seðlabanki Íslands spáir 3,4% hagvexti og segir núverandi vaxtastig geta dugað til að ná markmiðum um 2,5% verðbólgu: 

Hefur keypt gjaldeyri fyrir 61 milljarð króna á árinu

Rekstur Vodafone á Íslandi (Fjar-
skipta hf.) á öðrum fjórðungi þessa 
árs skilaði 210 milljóna króna hagn-
aði sem er aukning um rúmt eitt 
prósent frá sama tímabili í fyrra.  

Heildartekjur námu 3.294 millj-
ónum og jukust um 37 milljónir á 
milli ára. Rekstrarhagnaður fyrir 
afskriftir og fjármagnsliði, EBIDTA, 
nam 671 milljón og lækkaði um átta 
prósent frá öðrum fjórðungi 2013. 

Í tilkynningu um uppgjörið segir 
að kostnaður vegna forstjóraskipt-

anna í maí, þegar Stefán Sigurðs-
son tók við af Ómari Svavarssyni, 
hafi kostað fyrirtækið um 53 millj-
ónir króna.   

„Rekstur Vodafone á 2. ársfjórð-
ungi var ágætur, sérstaklega þegar 
tekið er tillit til mikillar innri vinnu 
sem tengist öryggismálum og ISO 
27001 vottun félagsins og kostnaðar 
sem féll til á tímabilinu vegna for-
stjóraskipta,“ segir Stefán Sigurðs-
son, forstjóri Vodafone, í tilkynning-
unni.   - hg

Hagnaður Vodafone á öðrum ársfjórðungi nam 210 milljónum króna:

Forstjóraskiptin kostuðu 53 milljónir

FORSTJÓRINN  Stefán Sigurðsson segir 
fyrirtækið hafa tekið forystu í 4G-þjón-
ustu.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SEÐLABANKASTJÓRI  
Már Guðmundsson 

kynnti í gær ákvörðun 
um að halda stýri-

vöxtum óbreyttum.  
Vextirnir hafa staðið 
í sex prósentum frá 

nóvember 2012. 

VÖRUHÓTEL – LAGERPLÁSS TIL LEIGU
Í SKÚTUVOGI ÁSAMT SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

• Lagerhúsnæði m/án þjónustu, 12m lofthæð, sprinkler
• Í boði er sveigjanleg lagerstærð
• Glæsilegt skrifstofurými: 162 m², 287m², eða 450m²
• Lyftuhús og næg bílastæði

Frábært tækifæri fyrir t.d. litlar og millistórar heildsölur sem vilja komast 
í hringiðu flutningastarfssemi landsins, og fá um leið fullan sveiganleika 
í lagerstærð.  Til boða stendur að leiga rými undir ákveðinn brettafjölda.  
Möguleiki að leigja eingöngu rými í vöruhóteli eða skrifstofur.   Skrifsto-
fuhúsnæðið er með vönduðum innréttingum á tveimur hæðum, stúkað af í 
lokaðar skrifstofur og opin vinnurými, með vel útbúnum fundarherbergjum.
  

Áhugasamir hafið samband 
við sölumenn okkar. 

s. 511-2900

HAGSTÆTT VERÐ

Heildarhagnaður HS Veitna hf. á 
fyrri hluta ársins nam 351 milljón 
króna og jókst um 35 milljónir frá 
fyrri árshelmingi 2013. 

Aukningin skýrist af hækkun 
tekna, lækkun rekstrarkostnaðar 
og lægri verðbótum langtímalána, 
samkvæmt tilkynningu félagsins 
um uppgjörið.   

Í lok júní áttu þrír hluthafar yfir 
tíu prósenta hlut í félaginu. Reykja-
nesbær er stærsti eigandinn með 
50,1 prósents hlut.  - hg 

Þrír hluthafar eiga yfir tíu prósenta hlut í félaginu: 

Hagnaður HS Veitna 
eykst um 35 milljónir

NÁTTÚRAN BEISLUÐ  Fjárhagsstaða HS 
Veitna er sögð sterk og horfur góðar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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plötur og 1 rist
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Sjálfhreynsandi
Lítrar: 65 L
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· Sería: 6470
· Upplausn: 1920 x 1080
· Clear Motion Rate 400Hz
· Netvafri: Já
· Örgjörvi: Quad Core
· USB Movie: Já
· Sjónvarpsmóttakari: Stafrænn 
DVB-T / C x1, Gervihnatta x1, 
Analog x 1
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20.3 milljón pixlar · 20-50 mm linsa fylgir · APS-CMOS Sensor · Direct Wi-Fi · I-Function linsa 
· Lokarahraði frá 1/4000 upp í 30 sek. · ISO 100-12800 · Hristivörn (DIS og OIS innbyggt) 

· Tekur upp 1080p (30fps) myndbönd (H.264) með hljóði 

189 900

PLASMA
SJÓNVARP

P
S

5
1F

4
5

0
5

Highly recommended

PhotographyBlog.com

Frábær myndavél sem
uppfyllir kröfur fagmannsins

LED 3D Smart TV

aphyBlog.com

 30.000
króna

afsláttur
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Kæra peningastefnunefnd. Ákvörðun ykkar 
í dag [í gær], 20. ágúst, um að halda mjög 
háum vöxtum bankans áfram óbreyttum, 13. 
skiptið í röð, eða frá því í nóvember 2012 (en 
þá hækkuðuð þið vextina um 0,25%) veldur 
mér vonbrigðum. Hún sýnir mikla hræðslu 
nefndarmanna við verðbólgu, jafnvel ákvörð-
unartökufælni, fremur en varfærni. Það er 
auðvelt að segja bara það sama og síðast, sér-
staklega ef það virðist virka. 

Nú hefði verið mjög gott lag að byrja að 
lækka vexti því áhrifin á efnahagslífið koma 
fyrst fram næsta vetur þegar atvinnuleysi 
verður að líkindum aftur orðið áhyggjuefni 
og erlendir ferðamenn löngu farnir heim. Þá 
hefði minni vaxtakostnaður létt undir með 
íbúðakaupendum, skuldsettum heimilum og 
atvinnulífinu, sem aftur hefði minnkað þrýst-
inginn á launahækkanir og blásið fjárfestum 
byr í brjóst. Háir vextir Seðlabankans hafa 
nú staðið óbreyttir í tæp tvö ár, þrátt fyrir 
lækkandi verðbólgu og tiltölulega hægan 
vöxt efnahagslífsins – utan ferðamála. 

Efnahagslegt þjóðarböl
Hér er lítið dæmi úr raunveruleikanum frá 
smáfyrirtæki í Reykjavík sem býr við ágæta 
afkomu: Fyrirtækið býr við lægstu vexti sem 
Landsbanki Íslands býður fyrirtækjum upp 
á, skv. Landsbankanum sjálfum, eða 7,95%. 
Þetta eru samt sem áður geysiháir vextir í 

öllum samanburði. Innlánsvextir eru einnig 
mjög háir, eða 4,25% á sjóð félagsins. Vaxta-
munurinn er því 3,70%, eða um tvöfalt hærri 
(um 100% meiri) en gerist í nágrannalöndun-
um. Þegar ég sagði kollegum mínum erlendis 
frá háum vöxtum á Íslandi, þá litu þeir á mig 
fullir efasemda og einn af þeim hrópaði „no 
you must be joking“! Erlendir og innlendir 
innstæðueigendur gleðjast þó væntanlega 
yfir háum vöxtum. 

Samkvæmt yfirlýsingu ykkar munu Íslend-
ingar áfram búa við geysihátt vaxtastig því 
núverandi vextir virðast henta spámódel-
inu vel. Í yfirlýsingunni segir: „og miðað við 
grunnspá bankans er útlit fyrir að núverandi 
vaxtastig dugi til að halda verðbólgu í mark-
miði“. Ég skil þetta þannig að ef grunnspáin 
breytist ekki verða vextir ekki lækkaðir. Hér 
veldur hver á heldur. Lokasetningin í yfirlýs-
ingunni vekur hins vegar ugg um að vext-
ir Seðlabankans eigi jafnvel eftir að hækka 
á næstu misserum. Geysiháir vextir Seðla-
banka Íslands eru efnahagslegt þjóðarböl. 

Hvenær skyldi deilihagkerfið ná til bank-
anna? Er rafmiðillinn Bitcoin e.t.v. málið?

Ákvörðunartökufælni
➜ Einn af þeim hrópaði „no you 
must be joking“

EFNAHAGSMÁL

Jens Pétur Jensen
þjóðhagfræðingur 
og framkvæmda-
stjóri Internet á 
Íslandi hf.

Sumarferð Samfylkingarinnar
laugardaginn 30. ágúst
Akranes og Hvalfjörður

Hin sívinsæla sumarferð Samfylkingarinnar verður farin laugardaginn 30. ágúst. Að 

þessu sinni liggur leiðin uppá Skaga og um Hvalfjörð. Áhugaverðir staðir 

heimsóttir og boðið upp á spennandi dagskrá fyrir alla aldurshópa. 

Endum daginn með okkar margrómuðu grillveislu og kvöldvöku. 

Lagt verður af stað frá BSÍ kl. 10.00. Heimkoma áætluð kl. 21.00.

Miðar eru seldir á skrifstofu Samfylkingarinnar Hallveigartsíg 1. 
Hægt er að panta miða í tölvupósti  samfylking@samfylking.is 

eða í síma 414 2200 fram til 26. ágúst.

Nánari upplýsingar á xs.is

Boðar hagræðingu 
Sjálfstæðismenn blessuðu fjárlaga-
frumvarið á þingflokksfundi í Vest-
mannaeyjum. Ragnheiður Ríkharðs-
dóttir þingflokksformaður segir að 
ráðuneyti Stjórnarráðsins verði að 
hagræða hjá sér en ekki verði farið 
fram á beinan niðurskurð. Mörgum 
starfsmönnum ráðuneytanna hrýs 
hugur við þessu þar sem þeir 
telja að eigi stjórnsýslan að 
fúnkera verði varla hægt 
að hagræða meira. Þann 
söng hafa menn raunar 
sungið lengi en samt 
virðist allt í þokkalegu 
standi ennþá. 

Útvarpsstjóri lét undan
Útvarpsstjóri hefur lýst undrun 
sinni á hörðum viðbrögðum 

hlustenda yfir því að það ætti að 
leggja niður bænalestur á Ríkisút-
varpinu. Viðbrögðin hefðu kannski 
ekki átt að koma honum í opna 
skjöldu, þetta hefur verið reynt áður 
eða árið 2007 en þá átti að leggja 
kvöldbænina niður. Þá brugðust 
hlustendur hart við og stjórnendur 
Ríkisútvarpsins ákváðu að setja 
kvöldbænina aftur á dagskrá. Fólk 

verður að borga 
fyrir RÚV 

hvort sem 
það vill eða 
ekki og því 
ekki nema 
sjálfsagt að 

hlustað sé á 
vilja þess.

Súrir út í Árna
Margir flokksfélagar Árna Þórs 
Sigurðssonar í VG eru frekar súrir út 
í hann svo ekki sé meira sagt, ekki 
bara fyrir að hafa ákveðið að þiggja 
stöðu sendiherra heldur fyrir að 
greina félögum sínum ekki frá því að 
hann hefði hug á að hætta í stjórn-
málum. Á vefnum Herðubreið er frá 
því greint að ÖSE hafi ekki verið eina 
stofnunin sem Árni Þór vildi komast 
í vinnu hjá. Þar er fullyrt að Árni Þór 
hafi sótt um stöðu framkvæmdastóra 
Norðurlandaráðs vorið 2013, eftir 
að forvali VG var lokið. Félagar hans 
í VG munu samt ekki hafa fengið 
veður af þessu fyrr en eftir kosningar. 
Það er því ekkert skrítið þótt flokks-
systkinum hans sé brugðið. 
 johanna@frettabladid.is

E
ftir nokkra daga byrja þúsundir ólögráða unglinga 
í nýjum skóla, framhaldsskóla. Foreldrarnir gera 
væntanlega ráð fyrir að vel verði tekið á móti þeim, 
enda geta margir verið dálítið litlir í sér þótt þeir séu 
orðnir sextán ára og telji sig færa í flestan sjó.

Það er líka raunin víðast hvar, að minnsta kosti af hálfu 
skólayfirvalda og kennara. Hins vegar er ekki hægt að gera ráð 
fyrir að eldri samnemendur fagni þeim sem koma nýir í skólann, 

alltént ekki í öllum skólum. 
Sums staðar er tekið á móti 
nýnemum með kaffi og kökum, 
kvöldvökum og skoðunarferð-
um, en ennþá tíðkast í sumum 
framhaldsskólum fáránlegar 
„busavígslur“, þar sem börn eru 
atyrt, niðurlægð á ýmsan hátt 

og í sumum tilvikum hreinlega beitt ofbeldi.
Til upprifjunar má tína til sumt af því sem hefur verið gert 

við „busana“ á allra síðustu árum. Væga útgáfan er að segja 
nýnemunum að þeir séu „óæðri“, megi ekki koma á ákveðin 
svæði í skólanum, eigi að hneigja sig fyrir eldri nemum eða sýna 
þeim undirgefni á annan hátt. 

Í svæsnari tilfellum er fólk gegnbleytt með garðslöngu, því er 
dýft ofan í fiskikör með slori, látið drekka ógeðsdrykki, margir 
í einu eru hífðir upp í neti með krana, fólk er bundið eða lokað 
inni. Margt af þessu væri ekki á röngum stað í ákæru fyrir 
frelsissviptingu og líkamsárás.

Í ákveðnum skólum hefur gætt tregðu til að breyta þessari 
ómenningu. Fyrir tveimur árum fjallaði Fréttablaðið um busa-
vígslur í skóla, þar sem vatni var sprautað á nýnema, þeir voru 
látnir baða sig í slori og ís og velta sér upp úr drullu. Skólameist-
arinn sagði í viðtali við blaðið: „Eigum við ekki að segja að þetta 
sé hefð og hefðir miða ekkert alltaf að því sem er uppbyggilegt.“

Hefðir af þessu tagi eru samt svo augljóslega vondar. Það er 
galin röksemdafærsla að eldri nemar eigi einhvern rétt á að 
koma illa fram við nýnema af því að einu sinni var komið þannig 
fram við þá sjálfa. Og skólameistari sem firrir sig ábyrgð á slíku 
athæfi í sínum skóla er ekki starfi sínu vaxinn.

Það er þess vegna sérstaklega jákvætt að í ár hafa Skólameist-
arafélag Íslands og Félag íslenzkra framhaldsskóla skorið upp 
herör gegn ofbeldi og niðurlægingu í tengslum við busavígslur. 
Hjalti Jón Sveinsson, formaður beggja félaga og skólameistari 
Verkmenntaskólans á Akureyri, sagði í Fréttablaðinu í gær að 
leggja ætti áherzlu á að halda til haga skemmtilegum siðum og 
venjum þar sem nemendur væru boðnir velkomnir en hætta 
hinum niðurlægjandi busavígslum.

Í sumum skólum gæti það þýtt afturhvarf til upprunans; í 
Menntaskólanum í Reykjavík er til dæmis eldgömul hefð fyrir 
„tolleringum“ en á seinni áratugum hefur hlaðizt utan á hana 
alls konar leikaraskapur, ómenning og vitleysa sem gjarnan má 
afnema.

Kjarni málsins er sá að framhaldsskólarnir eru menntastofn-
anir, sem eiga að byggja fólk upp en ekki brjóta það niður. Í þeim 
anda á að sjálfsögðu að taka á móti nýnemum.

Skólameistarar vilja hætta niðurlægjandi busavígslu:

Busarnir boðnir 
velkomnir

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is
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Fyrirsögn þessa grein-
arkorns er fengin að 
láni af vef Viðskipta-
blaðsins á dögunum, en 
þar er vitnað í umfjöll-
un greiningardeildar 
Arion banka um nýfram-
komi nn r í k isreik n-
ing. Greiningardeild-
in bendir réttilega á að 
afkoma ríkissjós á árinu 
2013 var mun betri en 
gert var ráð fyrir að 
afgreiddum fjárauka-
lögum og reyndar betri 
en sjálf fjárlög ársins 2013 gerðu 
ráð fyrir. Þannig varð tekjuhall-
inn aðeins 732 milljónir króna í 
stað 3,7 milljarða sem fjárlög-
in gerðu ráð fyrir og í stað 19,7 
milljarða samkvæmt fjárauka-
lögum. Hræðsluupphlaup odd-
vita núverandi stjórnarflokka 
í sumarbyrjun í fyrra, þeirra 

 Sigmundar og Bjarna, 
sem þá töldu útlitið kol-
svart og héldu um það 
blaðamannafund, hefur 
því sem betur fer reynst 
tilefnislaust með öllu. 
Jafn innistæðulaust 
reyndist tal stjórnarliða 
um ófjármagnaða fjár-
festingaráætlun fyrri 
ríkisstjórnar í ljósi hárr-
ar arðgreiðslu Lands-
bankans í ár sem þegar 
hefur verið greidd. 

Óreglulegir liðir
Svonefndir óreglulegir liðir hafa 
vissulega nokkur áhrif á endan-
lega niðurstöðu ríkisreiknings. 
Aukinn eignarhlutur ríkisins í 
Landsbankanum, sem ríkið fékk 
í sinn hlut án endurgjalds þegar 
uppgjör fór fram milli nýja og 
gamla bankans, veldur tekju-

færslu upp á tæpa 25 milljarða. 
Á móti kemur t.d. tæplega 12 
milljörðum króna hærri gjald-
færsla tapaðra skattkrafna.

Afkoman batnað frá 2009
Aðalatriðið er þó að ef horft er 
fram hjá óreglulegum liðum er 
afkoman orðin jákvæð og batn-
ar um 20 milljarða milli ára. 
Á sama mælikvarða, það er án 
óreglulegra liða, hefur afkom-
an batnað jafnt og þétt frá árinu 
2009 eða um heila 120 milljarða 
segir í áðurnefndri umfjöllun 
greiningardeildar Arion banka. 
Hér veldur mestu um að mikil-
vægustu tekjustofnar ríkisins 
styrkjast með auknum þrótti í 
hagkerfinu. Efnahagsbatinn, 
sem gekk í garð undir lok árs 
2010, er því að skila nákvæmlega 
því sem til var ætlast á sviði rík-
isfjármálanna. 

40,7 milljarðar á milli ára
Með því að leggja traustan 
grunn að tekjuöflun ríkisins eins 
og gert var með breytingum á 
skattkerfinu, einkum á árunum 
2009-2010, skila aukin umsvif 
í hagkerfinu auknum tekjum í 
ríkissjóð án þess að skattar séu 
hækkaðir. Það jafnvel svo að 
hlutfall tekna ríkisins af lands-
framleiðslu hækkar frekar en 
hitt og er stundum talað um 
sjálfvirka margfaldara í þeim 
efnum. Þannig aukast tekjur 
um 40,7 milljarða króna milli 
áranna 2012 og 2013 að frátal-
inni eignaaukningunni í Lands-
bankanum eða um 3,7% að raun-
gildi.

Mikill árangur
Ríkisreikningur ársins 2013 
staðfestir enn frekar þann 
mikla árangur sem harðsnúin 

fjármálaglíma allt síðasta kjör-
tímabil skilaði. Í fyrstu lotu 
varð að forða ríkissjóði frá þroti 
og síðan rétta hann af og koma 
rekstrinum í jafnvægi sem nú 
hefur tekist. Upphafleg ríkis-
fjármálaáætlun frá vordögum 
2009 og með þeirri endurskoðun 
sem hún sætti, aðallega haustið 
2011, hefur í öllum meginatrið-
um gengið eftir. Næstu ár þarf 
að mynda afgang og hefja niður-
greiðslu skulda.

Afkoma ríkissjóðs batnað jafnt og þétt
RÍKISFJÁRMÁL 

Steingrímur J. 
Sigfússon 
Höfundur er alþing-
ismaður og fyrrv. 
fj ármálaráðherra   

➜ Efnahagsbatinn, sem 
gekk í garð undir lok árs 
2010, er því að skila ná-
kvæmlega því sem til var 
ætlast á sviði ríkisfjármál-
anna.

AF NETINU
Höfundur fl ot-
gengisstefnunnar?

Miðað við þennan feril kemur það 
e.t.v. ekki á óvart að Már Guðmunds-
son er höfundur þeirrar peninga-

gengisstefnu sem 
hefur verið rekin 
hér á landi frá því 
í mars 2001 eða 
frá þeim tíma sem 
Geir H. Haarde sat 
í fyrsta sinn í stól 
fjármálaráðherra. 
Sú stefna sem 

þáverandi ríkisstjórn Sjálfstæðis- og 
Framsóknarflokks tók upp undir 
forsæti Davíðs Oddssonar hefur 
gjarnan verið nefnd flotgengisstefna 
enda gengur hún út á svokallað 
fljótandi gengi en flotbúnaðurinn 
eru stýrivextir.
raksig.blog.is
Rakel Sigurgeirsdóttir

Músík-skipti úti um 
allan heim

Á árum áður (fyrir internet) var þétt 
net tónlistaráhugamanna starfandi 
og naut póstþjónustunnar. Ég datt 

inn í þetta upp 
úr 1980 og stóð í 
stórfelldum bréfa-
skriftum og músík-
skiptum við fólk 
út um allan heim. 
Enginn vissi neitt 
um Ísland fyrir 
Sykurmolana en 

svo varð hipp og kúl-mettun landsins 
sífellt meiri. Einn af pennavinum 
mínum var svo áhugasamur að hann 
ákvað að gefa út plötu. Hann var 
líka mikill Ástralíu-fíkill (eins og ég 
reyndar) svo niðurstaðan var 4-laga 
12“ platan Oz-Ice þar sem Bless og 
Daisy Hill (áður Puppy Farm einnig) 
voru fulltrúar Íslands og 2 bönd full-
trúar Ástralíu.
eyjan.pressan.is/goto/rammi.
php?user=drgunni
Dr. Gunni

Milljón dollara spurning
Það hefur lengi verið milljón dollara 
spurningin hvernig farsælir stjórn-
endur verða til–  og ekki síður hvernig 

þeir halda stöðugt 
áfram að þroska 
stjórnunarfærni 
sína í ólíkum 
aðstæðum á mis-
munandi tímum og 
ná þannig að halda 
velli í gegnum súrt 
og sætt.

Fjölmargir fræðimenn og aðrir 
sem áhuga hafa á stjórnun taka 
undir þá tilgátu að stjórnendur sem 
ná árangri í störfum sínum eiga 
það flestir sameiginlegt að telja 
sig stöðugt vera að læra, þróast 
og breytast–  þrátt fyrir áralanga 
reynslu í stjórnun.
http://blog.pressan.is/martha
Martha Árnadóttir

Vesturgata

Bergstaðastræti

Hverfisgata

Vitastígur

Laugavegur

Tollstjórahúsið
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20% afsláttur
af 3/4 CW-X Stabilyx íþróttabuxum

fram að reykjavíkurmaraþoni
(til 23. ágúst)
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Borgarráð samþykkti á 
fundi sínum fimmtudag-
inn 14. ágúst sl. að skip-
aður yrði starfshópur sem 
á að skoða möguleikann á 
því að koma á laggirnar 
hjólaleigukerfi í Reykjavík, 
eftir atvikum á höfuðborg-
arsvæðinu, eins og fram 
kemur í samstarfsyfirlýs-
ingu borgarstjórnar.

Á vef Reykjavíkurborgar 
kemur eftirfarandi fram um 
starfssvið hópsins:

„Hjólaleigur eða Bike Shar-
ing Systems hafa tryggt sér sess 
í fjölmörgum borgum erlendis 

þar sem lögð er áhersla 
á vistvænar samgöng-
ur. Tilgangur þeirra er 
að veita fólki aðgang að 
hjóli fyrir ferðir sínar 
innan borgarmarkanna, 
á fyrirfram tilgreind-
um stöðum. Borgarbúar 
geta tekið hjól á einum 
stað og skilað því af sér 
á öðrum stað.

Starfshópurinn á að 
afla upplýsinga um 
hjólaleigukerfi sem 

komið hefur verið upp í borgum 
erlendis og skoða með hvaða hætti 
slíkum kerfum hefur verið komið 

á laggirnar í viðkomandi borgum. 
þ.m.t.;

Aðkomu borgaryfirvalda að 
verkefninu, fjármögnun, rekstri 
og viðhaldi.

Staðsetningu, greiðslumáta og 
annað fyrirkomulag.

Samstarf við einkaaðila um fjár-
mögnun eða beina þátttöku í verk-
efninu.

Skilgreining markhópa og sam-
spil við aðra ferðamáta.

Greina hvernig mismunandi 
hjólaleigukerfi gætu hentað í 
Reykjavík og eftir atvikum á höf-
uðborgarsvæðinu og gera tillögur 
að fyrirkomulagi slíks kerfis.

Starfshópurinn á einnig að setja 
fram drög að kostnaðaráætlun og 
eða útboðsfyrirkomulagi hjóla-
leigukerfis í Reykjavík. Miðað er 
við að starfshópurinn skili niður-
stöðum fyrir 1. nóvember nk.“

Ekki grunnþjónusta
Nú er ekkert nema gott um það 
að segja að möguleikar fólks til 
þess að fara ferða sinna á reiðhjól-
um innan borgarmarkana aukist. 
Enda hjólreiðar holl og góð hreyf-
ing. Ég er hins vegar efins um það 
að borgin ætti að koma að rekstri 
reiðhjólaleigu sem þessari. Þjón-
usta sem þessi er ekki grunnþjón-

Hjólað í vasa skattgreiðenda
BORGAR-
STJÓRNMÁL  

Kristinn Karl 
brynjarsson 
verkamaður

➜ Ef eftirspurnin er næg 
utan hugarheims borgarfull-
trúa, þá fi nnst örugglega ein-
hver sem hefði áhuga á því 
að reka svona reiðhjólaleigu. 

usta og því ekki hlutverk borg-
arinnar að ráðstafa skattfé íbúa 
borgarinnar í verkefni sem þetta. 

Hlutverk borgarinnar á að vera 
það sama og varðandi flesta aðra 
atvinnustarfsemi, þ.e. að ætla 
henni stað eða staði í borgarland-
inu og bjóða þá staði til kaups eða 
leigu. Staðir eins og við Lækjar-
torg, Hlemm, Mjódd, Kringluna 
og eflaust einhverjir fleiri staðir 
gætu verið kjörnir fyrir starfsemi 
sem þessa.

Það er eins með þessa starf-
semi og alla aðra. Ef eftirspurnin 
er næg utan hugarheims borgar-
fulltrúa, þá finnst örugglega ein-
hver sem hefði áhuga á því að reka 
svona reiðhjólaleigu. Borgin hefði 
svo tekjur af sölu/leigu á landi 
undir starfsemina ásamt öðrum 
tekjum sem borgin hefur af fyrir-
tækjarekstri í borginni.

Óheftur aðgangur að peningum
Ef eftirspurnin er ekki næg, er það 
einboðið að tap verði á rekstrin-
um, hvort sem hann yrði í höndum 
borgarinnar eða annarra. Reyndar 
dytti sjálfsagt engum í hug að fara 
út í rekstur sem fyrirsjáanlegt tap 
væri af. Nema þá kannski frjáls-
lyndu sósíalistunum sem stýra 
borginni þessi misserin og hafa 
nær óheftan aðgang að annarra 
manna peningum.

AF NETINU
Einföldun virðisauka-
kerfi s

Fjármálaráðherra 
ræddi áform sín um 
breytingar á skatti 
á vörur og þjónustu 
á Sprengisandi 
síðasta sunnudag. Þar 

ítrekaði hann hugmyndir sínar 
um að minnka bilið á milli hærra 
og lægra skattþreps virðisauka-
kerfisins og draga úr undan-
þágum í kerfinu. Ég er sammála 
því að einfalda þarf virðisauka-
skattskerfið og endurskoða lög-
gjöfina á heildstæðan máta. En 
þær breytingar mega ekki bitna 
á þeim sem lægstar tekjur hafa.  
Hægt er að komast hjá því með 
ýmsum mótvægisaðgerðum, svo 
sem hækkun persónuafsláttarins, 
auknum húsnæðisstuðningi og 
hækkun barnabóta.
Í mínum huga eru þess háttar 
mótvægisaðgerðir forsenda 
einföldunar á virðisaukaskatt-
skerfinu. Einföldun skattkerfisins 
má ekki koma niður á þeim sem 
minnst hafa.
http://blog.pressan.is/eyglohardar
Eygló Harðardóttir

Einkavæðing bitnar á 
fátækum

Vandi Styrmis Gunn-
arssonar er sá að 
hvers kyns einka-
væðing á heilbrigðis-
kerfum bitnar verst á 
fátækum og þá ekki 

síst öldruðum. Í hinu ídeala frjáls-
hyggjuríki borga hinir efnuðu 
fyrir það að verða teknir fram-
fyrir hina og þess vegna er það í 
lagi út frá skammtíma eigin hag 
að vera efnaður og sérstaklega ef 
maður er gamall.
Nú hefur flokkur sá sem Styrmir 
hefur þjónað örugglega ekki 
slæman ásetning og örugglega 
ekki fólkið í honum ef hægt er að 
skilja þarna á milli. En flokkurinn 
er óumdeilanlega hægri flokkur 
og hefur leynt og ljóst talað fyrir 
litlu ríkisvaldi og einkarekstri á 
heilbrigðissviði.
http://blog.pressan.is/baldurkr
Baldur Kristjánsson
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Öfl ugasti mafíu-
foringinn

Nú sést að hinar 
sjóðandi heitu her-
deildir Bárðarbungu 
sækja fram einn km 
á dag. Ef það stæðu 
yfir réttarhöld yfir 

íslenskum eldstöðvum kæmi 
fljótlega í ljós að Bárðarbunga 
væri öflugasti mafíuforinginn.
Hún hefur í gegnum aldirnar 
byrjað að skjálfa og síðan hafa 
kviku straumarnir streymt út frá 
henni til beggja átta og komið 
upp í eldstöðvum býsna langt 
frá upphafinu. Þannig ollu eld-
stöðvar í kerfi Bárðarbungu sem 
ná allt suður undir friðland að 
Fjallabaki stórgosum árin 870 og 
1480.
omarragnarsson.blog.is
Ómar Ragnarsson

AF NETINU
Líkurnar á eldgosi

Meira jafnvægi var í 
umræðum um það 
sem er að gerast 
í iðrum jarðar við 
Bárðarbungu í dag en 
verið hefur undan-

farna daga. Jarðfræðingar geta 
ekki lagt mat á annað en hvort 
meiri eða minni líkur séu á eld-
gosi. Þeir telja líkurnar greinilega 
meiri en minni sé miðað við 
hættustig og brottvísun fólks 
af stórum landsvæðum. Hvar 
og hvernig kvikan brýtur sér 
leið veit enginn. Hæglega getur 
ástand af því tagi sem ríkt hefur 
undanfarna daga staðið mjög 
lengi líklega frekar með hléum 
en samfellt. Í erindi sem Ari 
Trausti Guðmundsson flutti í 
Rótarý-klúbbi Reykjavíkur í dag 
minnti hann okkur á að 16 ára 
aðdragandi hefði verið á gosinu í 
Eyjafjallajökli.
bjorn.blog.is
Björn Bjarnason

vel, enn þann dag í dag, hve 
mikilvæg bænin er – og á 
að vera – fyrir fólk. „Bænin 
má ekki bresta þig, búin er 
freisting ýmislig. Þá líf og 
sál er lúð og þjáð, lykill er 
hún að Drottins náð,“ orti sr. 
Hallgrímur.

Skilaboð frá tengdamóður
Í raun er það fámennur 
hópur fólks sem afneitar 
kirkju og kristni. Í þeim 
hópi er fólk sem flaggar 

fallegum hugtökum eins og mann-
réttindum, umburðarlyndi og fjöl-
breytileika. Alltof oft virðist látið 

sem þetta eigi við alla aðra en krist-
ið fólk og söfnuði. Þegar fréttir bár-
ust um fyrirætlan stjórnenda RÚV 
höfðu margir samband við mig til að 
láta í ljós vonbrigði sín og áhyggjur. 
Elskuleg tengdamóðir mín er þeirra 
á meðal, 82 ára ekkja, búsett í fjöl-
býlishúsi í vesturbæ Reykjavíkur án 
lyftu. Hún er slæm til heilsunnar og 
kemst aðeins út úr íbúð sinni með 
aðstoð ættingja. Útvarp og sjón-
varp eru helsta dægrastytting henn-
ar. Hún bað mig um að koma þeim 
skilaboðum til stjórnenda RÚV að 
ekki mætti koma svona fram við 
eldra fólk. Fólk sem hvorki kemst 
í kirkju eða á önnur mannamót. 

Hennar vinir hlusta margir, eins og 
hún sjálf, mest á Rás 1, finnur styrk 
í bænagjörð og hlustun á útvarps-
guðsþjónustur – en einnig á léttmeti 
til dægrastyttingar í sjónvarpi sem 
einnig mun verða fellt niður. 

Skortur á skilningi
Nú hefur útvarpsstjóri ákveðið 
að morgunbæn og -andakt haldi 
áfram en kvöldbæn verði aflögð. 
Þetta þykir mörgum slæmt, þeim 
er kyrra vilja hug sinn fyrir svefn-
inn. Þetta sýnir að enn skortir skiln-
ing á viðhorfum margra tryggra 
hlustenda Rásar 1. Ég hvet útvarps-
stjóra til að setja sig í samband við 

einhverja þeirra tryggu hlustenda 
Rásar 1 sem eru alveg tilbúnir til 
að styðja starfsmenn RÚV til allra 
góðra verka og hafa e.t.v. góðar hug-
myndir um nýsköpunarverkefni hjá 
RÚV – án þess að fórna þeim góðu 
og mikilvægu útvarpsmínútum sem 
skipta marga svo miklu máli.

Nýverið kynntu stjórnend-
ur RÚV þá fyrirætlan sína, 
sem reyndar hefur nú að 
hluta verið horfið frá, að 
fella morgunbænir, morg-
unandakt og orð kvöldsins 
úr dagskrá Rásar 1. Ástæð-
an er sögð vera sú að bænir 
séu „barn síns tíma“. Enn-
fremur er tilgangurinn 
sagður sá að endurheimta 
fyrri stöðu Rásar 1 hjá 
RÚV. Látið er að því liggja 
að svo fáir hlusti á þetta 
útvarpsefni að ekki taki því lengur 
að sinna þeim hlustendahópi.

Styrkur á tímum mótlætis
Hverjir skyldu það nú vera sem 
hlusta á bænir og Guðs orð í 
útvarpi? Margir gætu haldið að 
það væri aðeins eldra fólk og ein-
stæðingar, fólk sem glímir við erf-
iðleika og hefur fá önnur úrræði 
en að ákalla skapara himins og 
jarðar. Það er hins vegar ekki svo. 
Margt fleira fólk á öllum aldri hefur 
kynnst mætti bænarinnar og notar 
hana bæði til að leita sér styrks á 
tímum mótlætis í lífinu, en einn-
ig til að þakka fyrir lífið. Að biðja 
í einrúmi getur verið gott, að biðja 
með öðrum þ. á m. eins og gerist í 
gegnum útvarpið finnst mörgum 
enn betra.

Andardráttur trúarinnar
Bænin er grundvallaratriði í lífi 
kristins fólks og vert er að hafa í 
huga að tæp 90% landsmanna til-
heyra kristnum söfnuðum. Bænin 
er einnig mikilvæg fjölmörgum 
sem kjósa að standa utan trúfélaga, 
enda ekki hægt að setja samasem-
merki milli trúar og aðildar að trú-
félagi. Flestir sem komnir eru til 
vits og ára þekkja það að fólk notar 
bænina á tímum erfiðleika í lífinu. 
Bæninni hefur verið líkt við andar-
drátt trúarinnar og Passíusálmar sr. 
Hallgrímur Pétursson endurspegla 
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15:00 – 15:45
Samúel Jón Samúelsson Big Band

14:00 – 14:45
Ljóstrað upp um Myrka músíkdaga 2015

13:00 – 13:45
RIFF kvikmyndahátíð kynnt

14:30 – 17:00
Maxímús Músíkús heilsar
Börnin fá blöðrur og bókamerki

12:00 – 17:00
Bílasýning íslenska Cadillac-klúbbsins

10:00 – 18:00
Villt hreindýr á Íslandi — sýning
Aðgangur ókeypis

13:00 – 17:00
Börn í Hörpu
Búninga-, kvikmynda- og myndasýning 
frá tónlistarviðburðum fyrir börn í Hörpu

13:00 – 20:00
Tölvuleikjasýning
Ævintýraleikurinn Aaru’s Awakening
úr smiðju Lumenox Games

14:00 – 18:00
Rafknúinn kappakstursbíll

11:00 – 20:00
Expo skálinn
Aðgangur ókeypis í boði Arion

13:00 -13:30
Setning Menningarnætur
Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri í 
Reykjavík, og Bjørn Kalsø, menntamála-
ráðherra Færeyja, afhjúpa innsetningu
glerlistamannsins Trónds Paturssonar

17:00 – 18:00
Sprenging í Eldborg! 
Stórsveit Reykjavíkur kynnir sig

16:00 – 18:00
Blúshátíð
Upptaktur sleginn fyrir næstu hátíð

14:00 – 14:30
Lókal leiklistarhátíð kynnir sig
Alþjóðleg leiklistarhátíð í Reykjavík

17:00 – 17:30
Maxine‘s Dance Fusion
Bollywood Group

15:00 – 18:00
Bridgesambandið stendur
fyrir bridgespilamennsku

13:00 – 22:00
Farfuglar: Tróndur Patursson í Hörpu

21:30 – 23:00
Borgarbúar spila Pong á Hörpu
Tölvuleikurinn Pong vaknar til lífsins
í nýju og gagnvirku listaverki, í samstarfi 
við Hörpu og Vodafone

14:45 - 15:15
Lögin hennar Öddu Örnólfs
Flutt verða dægurlög sem voru vinsæl
um miðbik síðustu aldar og eru það enn

15:00 – 15:30
Spectrum syngur söngleiki
Lög úr Fiðlaranum á þakinu, Porgy 
og Bess, Sweeney Todd og Phantom 
of the Opera

20:00 – 20:45
Þjóðkórinn syngur 
Undir stjórn Garðars Cortes

19:30 – 20:00
Greta Svabo Bech
Færeyski tónlistarmaðurinn Greta Svabo 
hefur vakið alþjóðlega eftirtekt

16:15 – 16:45
Hafdís Huld og Alisdair Wright

16:45 – 17:15
Lögin hans Inga T.
Feðgarnir Bergþór Pálsson barítón 
og Bragi Bergþórsson tenór, flytja lög 
Inga T. Lárussonar

19:00 – 19:20
Nýdönsk
Hitar upp fyrir stórtónleika sína 13. sept.

18:30 – 19:00
CeaseTone
Sólóverkefni Hafsteins Þráinssonar

15:00 – 15:30
16:00 – 16:30
Danceoke
Reykjavík Dance Festival og Choreography 
Reykjavík efna til dansveislu

15:30 – 16:00
Fögur er jörðin
Lög Óskars Guðnasonar við ljóð Kristínar
Jónsdóttur frá Hlíð í Lóni

20:30 – 21:00
Orka
Færeysk hljómsveit sem varð til á bóndabæ 
og blandar fjölbreyttum tónlistarstefnum

17:00 – 17:30
Hinemoa
Ný og fersk hljómsveit sem spilar ljúfa
en taktfasta tónlist

15:45 – 16:15
Haraldur kjúklingur
Lög og dúettar í gamansömum dúr
fyrir alla fjölskylduna

19:30 – 21:30
TSO Chamber Soloists
Einleikarar úr Toronto 
Symphony Orchestra

17:30 – 18:15
Tónlistarhátíð unga fólksins í Hörpu
Ungir tónlistarnemar sýna afrakstur 
10 daga námskeiðs

Bæn
TRÚMÁL 

Svana Helen 
Björnsdóttir
verkfræðingur og 
hlustandi Rásar 2

➜ Hún bað mig um að 
koma þeim skilaboðum 
til stjórnenda RÚV að ekki 
mætti koma svona fram við 
eldra fólk. 
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi, sonur, bróðir og mágur,

JÓHANNES HELGASON
flugstjóri,

Asparlundi 3, Garðabæ,

lést á Landakotsspítala sunnudaginn  
17. ágúst. Útförin verður auglýst síðar.

Unnur Einarsdóttir
Helgi Jóhannesson  Freyja Rut Emilsdóttir
Atli Jóhannesson Halldóra Elín Jóhannsdóttir
Laufey Helga, Emma Katrín, Júlía Marín Helgadætur og 
Þórey Atladóttir
Helgi Scheving Jóhannesson Lára Kristinsdóttir
Metta Helgadóttir Jón Árnason
Hildur Kristín Helgadóttir Finnur Leifsson
og fjölskyldur.Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  

samúð og hlýhug vegna fráfalls  
ástkærrar eiginkonu minnar, móður  

okkar, dóttur, systur og ömmu,

HRAFNHILDAR J. SCHEVING
Sérstakar þakkir til Slysavarnadeildarinnar  
í Reykjavík.

Símon G. Ingvaldsson
Guðrún Þóra Guðmundsdóttir
Sigurósk Tinna Pálsdóttir
Heiðrún Sara Pálsdóttir
Ásthildur Gréta Símonardóttir
Guðrún S. Guðmundsdóttir

Elskuleg eiginkona mín,  
móðir okkar, systir, tengdamóðir og amma,

ELÍN EYJÓLFSDÓTTIR
er látin. Jarðarförin verður auglýst síðar.

 
 

Magnús Stefánsson
Arndís Magnúsdóttir Guðmundur Jóhannsson
Soffía Hreinsdóttir Björn Þór Guðmundsson
Elvar Magnússon Matthildur Ósk Matthíasdóttir
Birkir Magnússon Ásdís Guðrún Smáradóttir
Teitur Eyjólfsson Lovísa Viðarsdóttir
og barnabörn.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, 

SIGURÐUR SIGURÐSSON
húsasmíðameistari,

Hrafnistu, áður Laugalæk 50, Reykjavík,

lést þriðjudaginn 12. ágúst.  
Útför hans fer fram frá Fossvogskirkju 
þriðjudaginn 26. ágúst kl. 15.00.

Sigurður Sigurðsson  Loida Luisa Walker 
Anna Sigurðardóttir   Sveinn Karlsson
Ólafur Sigurðsson  Valdís Finnsdóttir
Haraldur Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

BJARTMAR GUÐMUNDSSON
Skúlagötu 40a,

lést þann 12. ágúst. Útförin fer fram frá 
Laugarneskirkju mánudaginn 25. ágúst  
kl. 13.00. Blóm vinsamlegast afþökkuð en 
þeim sem vilja minnast hans er bent á FAAS, 
félag áhugafólks og aðstandenda  
Alzheimerssjúklinga og annarra skyldra sjúkdóma.

Hilda Nissen
Kristín Bjartmarsdóttir  Brynjar Kristjánsson
Elísa Björk Sigurðardóttir
Sigríður Ósk Sigurðardóttir  Þráinn Alfreðsson
Hilda Ríkharðsdóttir  Axel Karlsson
Kristján Bjartur Brynjarsson

Ástkær eiginmaður, faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,

KRISTJÁN JÓNSSON
múrarameistari,

Hringbraut 2b, Hafnarfirði, 

lést á Hjúkrunarheimilinu Sólvangi 
laugardaginn 16. ágúst. Útför hans fer fram 
frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði föstudaginn  
22. ágúst kl. 15.00.

Guðrún Helga Karlsdóttir
Jón Karl Kristjánsson Hafdís Finnbogadóttir
 Bára Þórarinsdóttir
Hrafnhildur Kristjánsdóttir Stefán Gunnarsson
Reynir Kristjánsson Helga Hauksdóttir
Þór Kristjánsson Magný Ósk Arnórsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

551 3485 • udo.is

Óli Pétur
út fararstjóri

Jóhanna Erla
guðfræðingur
út fararþjónusta

Davíð
út fararstjóri

Innilegar þakkir til allra er sýndu okkur 
samúð, hlýhug og elsku við andlát  

og útför ástkærs eiginmanns og vinar,  
föður, tengdaföður, tengdasonar og afa,

GUÐJÓNS BREIÐFJÖRÐ  
ÓLAFSSONAR 

Brekkubyggð 31, Garðabæ.

Finnbjörg Skaftadóttir
Erna Rós Ingvarsdóttir Hörður Óskarsson 
Guðrún Karólína Guðjónsdóttir Birgir Már Guðmundsson
Tinna Breiðfjörð Guðjónsdóttir Gunnar Þór Bergsson 
Erna Hannesdóttir Helgi Arnlaugsson 
og barnabörn. 

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

ANNA MARÍA GUÐMUNDSDÓTTIR
(Ana Pancorbo Gomez)
Urðarstíg 7a, Reykjavík,

sem lést á Droplaugarstöðum  
sunnudaginn 10. ágúst sl. verður  
jarðsungin frá Lágafellskirkju  
föstudaginn 22. ágúst kl. 13.00.

 
Marie Jo Etchebar Jean Etchebar
Rósa M. Guðmundsdóttir Guðm. Ómar Óskarsson
Hannes Ingi Guðmundsson Ingibjörg E. Jóhannsdóttir
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda  
samúð, hlýhug og vináttu vegna andláts  

og útfarar okkar ástkæru móður, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

GUÐRÚNAR H. ASPAR
Ránargötu 9, Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Grenihlíðar  
á dvalarheimilinu Hlíð.

Kristinn Halldór Jóhannsson Margrét Alfreðsdóttir 
Elín Björg Jóhannsdóttir Sævar Sæmundsson 
Ingunn Þóra Jóhannsdóttir Skúli Eggert Sigurz 
Björn Jóhannsson Sigrún Harðardóttir 
Jóhann Gunnar Jóhannsson Ragna Ósk Ragnarsdóttir 
Ásta Hrönn Jóhannsdóttir Gísli Agnar Bjarnason 
Magnús Jóhannsson 
Sólveig Jóhannsdóttir Þröstur Vatnsdal Axelsson 
ömmu- og langömmubörn.

Innilegar þakkir til allra ættingja og vina 
fyrir auðsýnda samúð og hlýhug við andlát 

og útför okkar elskulega sonar, föður, 
tengdaföður og afa, 

SVAVARS GUÐNASONAR

 
Guðni Þorsteinsson  Júlíana G. Ragnarsdóttir
Magnea Karen Svavarsdóttir  Sævar Örn Sæmundsson
Daníel Örn Svavarsson Hrafnhildur Rósa Guðmundsdóttir
Helga Vala Svavarsdóttir 
og barnabörn.

„Þetta er svona þjóðlagatónlist, ballöð-
ur við róleg og falleg ástarljóð,“ segir 
listamaðurinn Óskar Guðnason en hann 
kemur fram á tónleikum í Munnhörp-
unni á laugardag, ásamt Þórdísi Sæv-
arsdóttur söngkonu og Ingólfi Steinssyni 
gítar- og munnhörpuleikara og söngv-
ara. Leikin verða lög af plötunni Fögur 
er jörðin sem kom út á síðasta ári. 

Óskari er margt til lista lagt og er 
hann einnig sjálflærður myndlistarmað-
ur, en hann er náfrændi Svavars Guðna-
sonar sem var einn af helstu íslensku 
málurunum á síðustu öld. „Ég hef mikið 
verið að mála tónlistarmenn, það er til 
slatti af verkum sem ég hef selt. Ég hef 
líka verið að mála abstrakt en það fer 
þó enginn í spor Svavars,  ég fékk að 
horfa á þessi listaverk þegar ég var í 
pössun hjá ömmu og varð strax hrifinn 
af þeim,“ segir Óskar. 

En hvort er nú skemmtilegra að búa til 
tónlist eða mála málverk? „Þegar ég er 
í feikilega góðu stuði er gaman að spila 
tónlist með öðrum en ef ég þarf að vera 
einn með sjálfum mér finnst mér gott að 
sletta litum eins og ég get,“ segir Óskar.

Hann hefur málað tónlistarmenn á 
borð við Jimi Hendrix, Eric Clapton, 
Elvis Presley og Keith Richards en mál-
verk af þeim síðastnefnda vakti mikla 
lukku á sýningu á Hornafirði í sumar. 
„Það kom fljótlega fyrirspurn og boð í 
verkið upp á 100.000 krónur en ekki leið 
á löngu þangað til annar hafði samband 
og bauð 120.000 krónur. Þá hringdi þriðji 
maðurinn fljótlega og bauð 132.000 
krónur og eftir samræður við alla bjóð-
endurna endaði verkið á að seljast mann-
inum, sem bauð síðast, á 132.000 krónur, 
sem er náttúrulega ekki neitt miðað við 
svona listaverk,“ útskýrir Óskar. 

Óskar ætlar að einblína á tónlistina 
um helgina og hann heldur tónleika eins 
og fyrr segir í Munnhörpunni og hefjast 
þeir klukkan 15.30.  gunnarleo@frettabladid.is

Slegist um Richards
Óskar Guðnason er mikill listamaður, bæði tónskáld og myndlistarmaður. Málverk 
hans af Keith Richards vakti mikla hrifningu á Höfn í Hornarfi rði enda stórglæsilegt. 

LISTAMAÐUR MIKILL  Óskar Guðnason kemur fram í Hörpu um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

MAGNAÐ MÁLVERK 
 Hornfirðingar slógust 
um þetta meistarastykki. 



Engiferrótin hefur verið 
notuð í lækningaskyni í ár-
þúsund í Kína við margs 

konar kvillum svo sem gigt og 
við álagsmeiðsli. Túrmerikrótin 
er náskyld engiferrótinni og er 
notuð í bæði kínverskum og 
indverskum náttúrulækningum 
en hún er bólgueyðandi. Báðar 
ræturnar eru notaðar í hinum 
indversku Ayurveda-fræðum 
við verkjum og bólgum vegna 
meiðsla, slitum, tognun og fleiru. 
Þessar jurtir sameina bólgueyð-
andi og hitandi áhrif. Hitunar-
áhrifin bæta blóðrás (slæm 
blóðrás getur magnað verki) og 
tryggja að næringarefni berist 
fljótt til svæðisins og meiðslin 

grói hratt og vel. Bromelain er 
samheiti yfir ensím úr ananas-
plöntunni og hefur bæði góð 
áhrif á meltingu og bólgur. 

EINSTÖK ANDOXUN 
Túrmerik eða kúrkúmín, virka 
efnið í túrmerik, hefur einstök 
andoxunaráhrif, verndar liðina, 
minnkar magn histamíns og eyk-

ur náttúrulega 
framleiðslu 
kortisóns 

sem hefur 
bólgueyð-
andi áhrif. 
Kúrkúmín 

hefur reynst 
vel við bæði 
slitgigt og 

liða-
gigt. 

GRÆÐIR OG EYKUR BLÓÐFLÆÐI
Engifer hefur blóðþynnandi áhrif 
og er mjög gott fyrir blóðflæði 
og þrengsli í æðum. Einnig getur 
það dregið úr bólgum, jafnað 
blóðsykur og minnkað morgun-
ógleði og velgju. Að auki hefur 
engifer einstök áhrif á ónæmis-
kerfið. Bromelain er græðandi, 
hefur einstaklega góð áhrif á 
meltinguna, getur dregið úr 
sársauka eftir aðgerðir, hefur góð 
áhrif á húðina og hefur reynst vel 
við bólgum eftir íþróttameiðsl. 

ATHUGIÐ
Ekki er mælt með því að ófrískar 
konur eða með barn á brjósti 
taki Engifer, Túrmerik og Brom-
elain. Þeir sem eru á blóðþynn-
andi lyfjum eða fengið hafa gall-
steina ættu einnig að leita læknis 

áður en tekið er inn 
Engifer, Túrmerik og 

Bromelain. 

UNDRAGÓÐ BLANDA VIÐ 
BÓLGUM OG MEIÐSLUM
GENGUR VEL KYNNIR  Einstök blanda sem byggð er á árþúsunda gömlum 
austurlenskum lækningahefðum. Blandan hefur reynst sérstaklega vel við 
bólgum í liðamótum og til að græða meiðsl, m.a. íþróttameiðsl og áverka. 

ENGIFER, TÚRMERIK OG BROMELAIN ER GOTT VIÐ: 

• Bólgum í líkamanum
• Bólgum í liðamótum s.s. slitgigt og liðagigt
• Slæmu blóðflæði
• Meltingarvanda
• Íþróttameiðslum, tognunum og verkjum
• Mjög græðandi

ÚTSÖLUSTAÐIR: 
Lyfja, Lyf og heilsa, flest önnur apótek, Heilsuhúsið, Fjarðarkaup og 
Hagkaup. Nánari upplýsingar á www.gengurvel.is.

PILSIÐ Á SÉR LANGA SÖGU
Lendaskýla er fyrsta tegund fatnaðar sem 
vitað er um að maðurinn hafi klæðst. Pilsið 
kemur þar á eftir.

TÆKIFÆRISGJAFIR
TILBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐTILBOÐOÐ

Laugaveg i  178  -  S ím i :  568  9955

pHnífaparatöskur – 12 manna
14 tegundir

Verð frá kr. 24.990

Vertu vinur okkar á Facebook
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Amma gifti sig í þessum 
kjól árið 1967. Ég var 
alltaf að máta hann þegar 

ég var lítil og alveg ákveðin í 
að gifta mig í honum sjálf. Fyrir 
þremur árum hringdi amma 
síðan í mig til Hollands, þar sem 
við kærastinn vorum í námi, og 
tilkynnti mér það að hún hefði 
líklega hent kjólnum! Hann hefði 
farið með gömlum fötum í Rauða 
krossinn. Þegar ég kom heim 
ári síðar umturnaði ég fataher-
berginu hennar ömmu og fann 
loks kjólinn aftast í litlum kassa. 
Kærastinn minn hafði alltaf sagt 
að hann gæti ekkert beðið mín, 
kjóllinn væri týndur, en nú hafði 
hann enga afsökun lengur,“ segir 
Emilía Ottesen hlæjandi en hún 
og Bjarki Jens G. Scott giftu sig 
nú í ágúst. 

Kjóllinn smellpassaði en þó 
þurfti örlítið að breyta honum.

„Amma vildi nú ekki að hver 
sem er færi að fikta við kjólinn. 
Ég hafði heyrt svo margt gott 
af Kristínu Berman, textíl- og 
búningahönnuði, og fékk hana í 
verkið. Hún breytti bakinu aðeins 
og lagaði brjóststykkið og slörið 
örlítið. Amma var alveg í skýj-
unum yfir því að ég skyldi gifta 
mig í honum. Pabbi hennar keypti 
kjólinn fyrir hana á sínum tíma í 
Parísartískunni.“ 

Nú þegar búið er að nota 
kjólinn tvisvar í fjölskyldunni er 
spurning hvort ekki sé búið að 
skapa ákveðna hefð?

„Það væri auðvitað gaman. En 
ég dansaði kjólinn eiginlega af 
mér á ballinu eftir brúðkaupið 
svo það komu nokkrar saum-
sprettur. Ég þarf örugglega að 
fara aftur með hann til Kristínar,“ 
segir Emilía hlæjandi.

Brúðarkjóllinn er ekki eina 
flíkin sem Emilía á í fataskápn-
um af ömmu sinni. „Amma er 
með svo vandaðan smekk og 
tímalausan. Hún er mikil tísku-
pæja og mamma hennar var það 
líka. Það er eitthvert skvísugen 
í gangi í fjölskyldunni,“ segir 
Emilía sposk. ■ heida@365.is

FÉKK SKVÍSUGENIÐ 
FRÁ ÖMMU SINNI
TÍSKA  Emilía Ottesen, kynningarstjóri Bíóhallarinnar á Akranesi, ákvað strax 
í barnæsku að gifta sig í brúðarkjól ömmu sinnar og nöfnu. Um tíma leit þó 
ekki út fyrir að sá draumur myndi rætast.

FALLEGUR KJÓLL 
Amma Emilíu Otte-
sen og nafna gifti 
sig í kjólnum árið 
1967. Emilía mátaði 
kjólinn oft sem barn 
og ætlaði sér alltaf 
að gifta sig í honum 
sjálf.
MYNDIR/ÚR EINKASAFNI

TÍMALAUS 
Brúðarkjóll ömmu 
var eins og snið-
inn á Emilíu svo 
einungis þurfti að 
gera smávægilegar 
breytingar.

ENGIN AFSÖKUN  „Kærastinn minn hafði alltaf sagt að hann gæti ekkert beðið mín, kjóllinn væri týndur, en nú hafði hann enga 
afsökun lengur.“ MYND / ÚR EINKASAFNI

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 
www.rita.is

Við erum á Facebook

Nýjar haustvörur
Str. 36-54

LOKAÚSALA 
enn meiri verðlækkun 

70% afsláttur 
af öllum útsöluvörum

(reiknast af upphaflegu verði)  

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

my style
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20-40 % 
afsláttur aðeins þessa helgi

KÓSÝ OG ÞÆGILEGAR BUXUR
Verð áður kr 7.990  

nú aðeins kr 4.990
Stærðir: S- XL

PEYSUR
Verð áður kr 12.990  

nú aðeins kr 6.990
Stærðir: M-XL

PEYSUR
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Tískan hefur víða áhrif og er íþróttaheimur-
inn alls ekki undanskilinn eins og augljós-
lega mátti sjá á nýliðnu Heimsmeistaramóti 

í knattspyrnu karla í Brasilíu. Þar var annar hver 
leikmaður í mislitum skóm og fljótlega mátti sjá 
fullt af litlum fótboltakrökkum hlaupa um velli í til 
dæmis einum bláum skó og hinum rauðum.

Harpa Þorsteinsdóttir, landsliðskona í knatt-
spyrnu, segir stelpurnar í landsliðinu vera með-
vitaða um tískuna og vilja líta vel út inni á vellinum 
þó þær hugsi fyrst og fremst um leikinn sem fram 
undan er en liðið mætir sterku liði Dana á Laugar-
dalsvelli klukkan 19.30 í kvöld. „Flestar stelpurnar 
reyna að vera í því nýjasta og nú eru til dæmis allar 
í skærlitum skóm. Það eru vissulega tískubylgjur í 
íþróttafatnaði og fylgihlutum og við pælum alveg í 
þessu. Sniðið skiptir máli fyrir okkur og við viljum 
fá búninga með kvensniði. Við þurfum samt alveg 
að hafa fyrir því að fá þá því það er því miður 
ennþá þannig að sumir framleiðendur gera ráð 
fyrir að það séu bara karlar sem spila fótbolta. Það 
skiptir því máli við hverja klúbburinn er með samn-
inga, sum merki eru með góðar kvenlínur.“ 

Harpa segir flestar stelpurnar sem spila með 
henni hafa sig eitthvað til fyrir leiki og þá sér-
staklega fyrir þá sem eru í sjónvarpinu. „Ég hugsa 
alveg um þetta og lít í spegilinn áður en ég fer út 
á völlinn þó ég sé alls ekki stífmáluð, það er ekki 
þægilegt að spila leik þannig. Það skiptir máli fyrir 
sjálfstraustið að líta vel út, manni líður betur þann-
ig og gengur þar af leiðandi betur í leiknum.“

Hún segist fylgjast ágætlega með tísku og segir 
sinn stíl vera frekar sportlegan. „Ég held að það 
sé þannig að þeir sem eru í íþróttum séu almennt 
sportí týpur. Mér finnst best að vera í þægilegum 
fötum og ég er aldrei í hælaskóm nema þegar ég fer 
eitthvað fínt út. Þegar ég kíki út á lífið er ég oftast í 
dökkum litum og er lítið fyrir þrönga galakjóla, ég 
held að þegar maður er vanur að vera í íþróttaföt-
um þá líði manni ekki sérstaklega vel að vera í ein-
hverju spandexi,“ segir hún og hlær.

Harpa ferðast víða vegna fótboltans og nýtir 
ferðirnar til að versla. „Ég kaupi nánast aldrei 
föt á Íslandi. Í landsliðsferðum þegar það er ekki 
mikið annað að gera en að hanga uppi á herbergi 
eða fara í mollið slysast maður stundum til að 
eyða öllum peningunum í föt,“ segir hún brosandi 
og bætir því við að vinsælustu búðirnar séu H&M, 
Zara og Monki. ■ liljabjork@365.is 

LÍTUR Í SPEGILINN
ÍÞRÓTTATÍSKA  Harpa Þorsteinsdóttir segir landsliðskonur hugsa um útlitið 
og vilja líta vel út á vellinum. Hún hvetur fólk til að mæta á leik íslenska 
landsliðsins gegn því danska í undankeppni HM í Laugardalnum í kvöld. 

PÆLIR Í TÍSKU Harpa fylgist ágætlega með tískunni og segir 
fótboltastelpur yfirleitt vilja vera í nýjustu íþróttafötunum og 
-skónum.   MYND/GVA

Verslunin Selfridges í London hefur 
fengið tólf þekkta hönnuði til liðs 
við sig. Verkefnið ber heitið The 
Masters og því verður hleypt af 
stokkunum í dag. 

Ætlunin er að heiðra og veg-
sama einstaka hönnun. Þannig 
mun hver og einn hönnuður hanna 
einstaka flík eða litla tískulínu 
fyrir verslunina. Að auki munu 
hönnuðirnir hanna útstillingu í 
glugga Selfridges sem snýr að 
 Oxford-stræti.

Meistararnir eru:
Azzedine Alaïa, meistari í arkitektúr
Dries Van Noten, meistari úrvalsins
Jean Paul Gaultier, meistari 
tjáningarinnar 
Jun Takahashi, meistari niðurrifsins 
Marc Jacobs, meistari stemningar-
innar
Oscar de la Renta, meistari 
glæsileikans
Paul Smith, meistari andagiftarinnar 
Rick Owens, meistari náttúruaflanna
Roberto Cavalli, meistari glamúrsins 
Thom Browne, meistari skemmtana-
listarinnar 
Stella McCartney, meistari 
nýtískuleikans 
Yohji Yamamoto, meistari 
ögrunarinnar

Samhliða þessu samstarfi verður 
Rick Owens heiðraður með inn-
setningu, „The World of Rick“, til 
að fagna því að 20 ár eru síðan 
hann stofnaði tískumerki sitt. Þá 
verður stofnað bíó inni í versluninni 
þar sem sýndar verða bíómyndir 
sem hönnuðirnir völdu.

TÓLF MEISTARAR
Selfridges í London hefur fengið tólf 
hönnuði til liðs við sig.

MARC JACOBS
Meistari stemningarinnar.

OSCAR DE LA RENTA
Meistari glæsileikans.

Í SKÆRLITUM SKÓM
„Flestar stelpurnar reyna að vera í því nýjasta og 
nú eru til dæmis allar í skærlitum skóm. Það eru 
vissulega tískubylgjur í íþróttafatnaði og fylgi-
hlutum og við pælum alveg í þessu. Sniðið skipt-
ir máli fyrir okkur og við viljum fá búninga með 
kvensniði.“

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að
leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
-Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.  
-Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu 

Helstu námsgreinar:
- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.   
- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira. 

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar  hver á sínu sviði. 
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða.

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Opið 8-22

Umsögn: 
S.l. vetur stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla Íslands. Námið stóð 
vel undir væntingum þar sem fjölmargir kennarar komu að kennslunni og
áttu þeir auðvelt með að ná til mín og auka áhuga minn á námsefninu og
ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem landið okkar er 
og þá virðingu sem okkur ber að sýna því. Kennararnir voru mjög færir og 
fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma efninu til skila. 
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og spennandi tímar eru framundan.

Guðrún Helga 
Bjarnadóttir,

VestmannaeyjumVestmannaeyjum

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

ÚTSALAN 
í fullum gangi 

enn meiri verðlækkun 
 50% afsláttur af öllum útsöluvörum 

  (reiknast af upphaflegu verði) 

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58   

www.heilsuborg.is

Stoðkerfislausnir
henta þeim sem eru með einkenni frá stoðkerfi, vilja 
læra á sjálfan sig og finna sín mörk í hreyfingu.

25.  og 26. ágúst
 Þri. og fim. kl. 16:30
 Mán., mið. og fös. kl. 15:00

verki?
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Anna Margrét Björnsson er á haus við undirbúning 
RIFF – Alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar sem fram 
fer á hverju hausti í Reykjavík, nú í ellefta sinn dag-
ana 25. september til 5. október.
Anna er líka annáluð smekkmanneskja og segist 
oft fá tískuinnblástur úr kvikmyndum. Hún klæðir 
sig samt ekki upp þegar hún fer í bíó og leiðist að 
kaupa föt.
Hvernig myndirðu lýsa eigin stíl? 
Klassískur, svartur og einfaldur en dálítið rokkaður. 
Áttu þér einhverja tískufyrirmynd? 
Ég hef lengi sótt innblástur til sjöunda áratugarins 
og get þar á meðal nefnt Lou Reed og Nico, Jane 
Birkin, Jean Shrimpton, Françoise Hardy. 
Hvert sækirðu tískuinnblástur?
Tónlist hefur mikil áhrif á hvernig ég klæði mig. Og 
„screen-test“ Warhols á sínum tíma hafa inspírerað 
mig (Nico, Lou, Edie Sedgwick). Auk þess eru ákveðn-
ar myndir endalaus tískuinnblástur eins og auðvitað 
Belle de Jour eftir Bunuel með Catherine Deneuve í 
aðalhlutverki, The Night Porter með Charlotte Ramp-
ling og Lé Mepris eftir Godard með Bardot í aðalhlut-
verki. Nýlega fannst mér Only Lovers Left Alive eftir 
Jarmusch ansi töff, sá mig alveg í Swinton hlutverk-
inu. Svo Nasstassia Kinski í Paris Texas. 
Hefurðu komið til Hollywood? 
Nei, aldrei, en mig hefur langað til L.A. í fjölmörg ár. 
Hef heyrt að hún sé snilld og eigi sínar skemmtilegu 
jaðarhliðar. 
Hver er best klædda stjarnan á hvíta tjaldinu?
Tilda Swinton er alltaf töff. Cate Blanchet er klassísk 
og flott. Mér fannst Nick Cave í nýju heimildarmynd-
inni 20.000 days on earth mest töff í heimi. Held 
hann hafi alltaf verið mest töff í heimi. 
Klæðirðu þig upp þegar þú ferð í bíó? 
Nei, aldrei nokkurn tímann. 
Hvað ætlarðu að sjá á RIFF? 
Það er afskaplega margt sem mig langar að sjá á 
RIFF. Hátíðin er umfangsmeiri og meira spennandi 
en ég hefði getað ímyndað mér. Það eru yfir hundrað 
myndir sýndar á hátíðinni og fjöldi viðburða á 
döfinni og við erum að fá til landsins heimsþekkta 
kvikmyndaleikstjóra. Mér finnst mjög áhugavert fá 
hinn heimsþekkta blaðamann John Pilger til lands-
ins til að halda fyrirlestur um áhrif/áróður fjölmiðla 
þegar kemur að stríðstrekstri og blaðamanninn og 
kvikmyndagerðarkonuna Suha Arraf, sem er palest-

ínsk og með ísraelskan ríkisborgararétt. Hún verður 
með mynd á hátíðinni sem nefnist Villa Touma og er 
um þrjár konur og gerist í Palestínu. Þetta eru allt 
viðfangsefni sem við ættum öll að kynna okkur á 
þessum tímum. 
Hvar kaupirðu helst föt? 
Ég kaupi ekki mikið af fötum og reyni að eiga bara 
klassísk „basics“. Mér leiðist að versla. Zara, Top-
Shop. Rauði krossinn, vintage-verslanir erlendis, 
Ella og JÖR eru dásamlegar verslanir. Ella er með 
klassíska kjóla sem er hægt að nota við hvaða tilefni 
sem er og JÖR er klassískt en rokkað og töffaralegt á 
sama tíma. Svo er Gloria með mjög fallega fylgihluti í 
svona rokk-hippa-frá-Marrakesh-stíl sem ég dýrka. 
Hvaða hönnuður er í uppáhaldi? 
Ég hefði viljað eiga alla línu Hedi Slimane þegar 
hann hannaði strákalínuna fyrir Dior. Bara í aðeins 
minni stærðum. 
Kanntu að sauma? 
Ég kann ekki á saumavél en get faldað föt og 
fest á tölur. Ég hef ekki mikla þolinmæði í svona 
nákvæmnis vinnu. 
Hvað áttu mörg skópör? 
Ég á kannski fimmtán en af þeim eru bara svona þrjú 
sem ég nota.  
Háir hælar eða flatbotna? 
Oftast flatbotna, kúrekastígvél, chelsea-boots eða 
ballerínuskór. En auðvitað kemur fyrir við algjör 
sparitækifæri að ég fer á pinnahæla. Mér finnst bara 
ekki alveg nógu praktískt eða kúl að ganga dagsdag-
lega á pinnahælum um miðbæinn.  
Einlitt eða munstrað? 
Einlitt, alltaf. 
Buxur, pils eða kjóll? 
Buxur, mínípils og buxur! 
Hver eru bestu kaupin? 
Í Rauðakrossbúðinni við Hlemm. Og svartir támjóir 
lakkskór úr Paul’s Boutique úti í Berlín. 
Verstu kaupin? 
Mér hreinlega dettur ekkert í hug, eða er búin að 
fjarlægja þau og þurrka út úr minninu. Jú, þoli ekki 
þegar ég kaupi svartar gallabuxur sem detta í sund-
ur eða verða gráar á augabragði. 
Er einhver flík skápnum í uppáhaldi?
Leðurjakkinn minn, svartur ELLU-kjóll og hattur úr 
versluninni Gloriu á Laugavegi. 

NICK CAVE MEST TÖFF
TÍSKA  Anna Margrét Björnsson, kynningarfulltrúi Alþjóðlegu kvikmyndahá-
tíðarinnar RIFF og annálaður tískuviti, klæðir sig ekki upp þegar hún fer í bíó. 

ROKKAÐUR STÍLL Anna Margrét Björnsson, kynningarfulltrúi RIFF, fær oft innblástur úr kvikmyndum. MYND/ÁSTA KRISTJÁNSDÓTTIR

Opið virka daga kl. 11–18. 

Opið laugardaga kl. 10–15.

Kí
ki

ð 
á 

m
yn

di
r o

g 
ve

rð
 á

 F
ac

eb
oo

k

Laugavegi 178 (Bolholtsmegin)  |  Sími 555 1516

VerðV ð áður: áð Verð nú:
Pils 6.900 kr. 1.500 kr.
Pils 9.900 kr. 1.900 kr.
Pils 13.900 kr. 2.500 kr.
Skór 8.900 kr. 1.900 kr.
Teygjubelti 3.500 kr.   500 kr.
Buxur allar 1.900 kr.
Kjóll 14.900 kr. 3.500 kr.
Kjóll 11.900 kr. 2.500 kr.
Kjóll 7.900 kr. 1.500 kr.
Peysa 8.900 kr. 1.900 kr.
Kvarterma bolur 4.900 kr.   900 kr.

Gerið góð kaup á góðum fatnaði á
„geggjuðu“ góðu verði.

500 + 900 + 1500 + 1900 + 2500 + 3500

NÝTT kortatímabil.

Nýjar vörur komnar!
Rýmingasala hafin af eldri vöru.

Hægt að gera frábær kaup á vandaðri vöru.

Skipholti 29b • S. 551 0770

Fylgist með okkur á facebook.com/Parisartizkan



SENDUM FRÍTT UM ALLT LAND 

www.smartboutique.is

Laugavegur 55  •  www.smartboutique.is  

SLÆÐUR OG TREFLAR 
40 – 50 % afsláttur

35 % afsláttur 
af öllum veskjum

Opið frá kl 10 – 21 á 
MENNINGARNÓTT 

Opið sunnudag  
24. ágúst

frá kl 12 – 16 

ÚTSALA AÐEINS Í 5 DAGA  
FIMMTUDAG – MÁNUDAGS 

REFA HÚFUR OG KRAGAR 
25 – 35 % afsláttur

AF ÖLLUM 
HÖNSKUM 

TVEIR FYRIR EINN

GERVIFELDUR 
allar vörur úr gervifeld 
40-50 % afsláttur



BÍLAR &
FARARTÆKI

AUDI Q7 quattro. 11/ 2007, ekinn 
99 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.900.000. skoða skipti Rnr.230942.

PEUGEOT Boxer l3h2 háþekja , langur.
Nýr bíll dísel, 5 gírar. Verð 3.990.000. + 
vsk Rnr.106209

CHEVROLET Spark m300 ls. Árgerð 
2011, ekinn 33 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.450.000. tilboð 1.350.000 
Rnr.231362

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

TRAFIC- HÁÞEKJA!
 RENAULT Trafic háþekja. Árg.2008, 
ek.112þ.km, dísel, sjsk. Rennihurðar 
b/m, klæddur. V:2.480þ. Er á staðnum 
s:562-1717

DÍSEL - SJÁLFSKIPTUR
 HYUNDAI I30 wagon comfort dísel. 
Árg. 2009, ekinn aðeins 35þ.km. sjsk. 
Tilboð 2.390þ. Er á staðnum s:562-
1717

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

VW Caddy 2.0 sdi sendibíll. Árgerð 
2006, ekinn 170 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 790.000. Rnr.192295.bilabankinn 
588-0700

NISSAN Patrol gr elegance. 
Árgerð 2003, ekinn 158 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.180.000. 
Rnr.108475.Bílabankinn 5880700

MMC Outlander comfort. Árgerð 2006, 
ekinn 101 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.290.000. Rnr.107026.Bílabankinn 
588-0700

SKODA Octavia ambiente combi. 
Árgerð 2006, ekinn 136 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.590.000. 
Rnr.192400.Bílabankinn 588-0700

SKODA Octavia combi ambition 
1.6 tdi. Árgerð 2014, ekinn 7 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.490.000. 
Rnr.230018.Bílabankinn 588-0700

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16

www.bilabankinn.is

M.BENZ Sprinter 313 cdi. Árgerð 
2006, ekinn 202 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.590.000 + VSK Rnr.155896.

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk

Sími: 567 0333
Okkur vantar bíla á skrá og í 

stæði
www.jrbilar.is

GOTT VERÐ !
BMW X5 (NEW) Panorama árg 
04/2008 ek 115 þ.km 3.0 L bensin 
Leður, glerþak góð dekk ofl FLOTT 
VERÐ 5290 þús !!!

SKEMMTIBÁTUR !
Flipper 630 DC árg 2007 með 150 HÖ 
Mercury öll siglingartæki sjá myndir 
og lysingu (Rnr 153866) v. 4.9 mil, ath 
skipti (8648989)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Rafmagnsfjallareiðhjólin vinsælu 
fást hjá okkur. Þægileg 26” reiðhjól 
sem henta mjög vel fyrir íslenskar 
aðstæður. Verð kr. 188.900,- eigum 
einnig 2 gerðir 28” Borgarhjóla. Verð 
kr .168.900,-

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS

SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

KIA Sorento EX 2,5 TDI 4x4 skráður 
09/2005 Ek. 156 þkm. Dísel, 
sjálfskiptur, dráttarkúla. Dekurbíll, góð 
þjónusta, leður, heilsársdekk o.fl. Verð 
kr. 2.170.000

KIA Sportage 2,0 TDI skráður 12/2005 
Ekinn 112 þkm. Dísel, sjálfskiptur, 
dráttarkúla. Einn eigandi. Verð kr. 
1.690.000

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið virka daga 10-18, laugard. 

12-16
http://www.mbbilar.is

Hyundai i30 Classic Dísel Árgerð 2012. 
Ekinn 41þ.km. Bsk. Einn eigandi - 
einstaklingur. Flott eintak sem er á 
staðnum. Verð 2.480.000kr. Raðnr 
134208. Sjá á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

TOYOTA Rav4 langur 4wd Árg. 
2004 ekinn 123Þ sjálfskiptur. Verð 
1.350.000. Rnr.100308. Allt að 100% 
lán Gott eintak... VANTAR bíla á skrá 
frí skráning á abill.is

abill.is
Viðarhöfða 6, 110 Reykjavík

Sími: 5876600
Skráðu bílinn frítt á abill.is !

Til afgreiðslu strax KTM 450 EXC árg. 
2015 6 gíra, EFI, rafstart, vökvakúpling 
ofl. Vinsælasta Enduro hjólið á Íslandi. 
Hvítt númer. Sýningarhjól á staðnum. 
Verð: 1.889.900,- stgr.

Til afgreiðslu strax KTM 250 EXC 2T 
árg. 2015 6 gíra, rafstart, vökvakúpling 
ofl. Frábært létt Enduro tvígengishjól. 
Hvítt númer. Sýningarhjól á staðnum. 
Verð: 1.579.900,- stgr.

KTM Ísland ehf.
Rofabæ 7, 110 Reykjavík

Sími: 586-2800
www.ktm.is

M.BENZ Sprinter 313 cdi kælibíll. 
Árgerð 2003, ekinn 209 Þ.KM, dísel, 
5 gírar. Verð 1.790.000. Rnr.176757. 
uppl e lokun 8495036

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

TOYOTA Land Cruiser 100VX 38”. Árg 
1/2002, ek 195 Þ.KM, dísel, sjálfsk, 
Leður, Lúga, 38” breyttur, Topp eintak, 
vel búinn og lítur mjög vel út, Ásett 
verð 4.490.000. Rnr.118932. Er á 
staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, lokað 

lau
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Skoda Octavia árg. ‚11 ek. 47 þ. km 
flottur bíll í topp standi verð 3850 þ. 
uppl. í síma 8950115.

KAUPUM BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur upplýsingar í gegnum 
www.seldur.is og við sendum þér 
staðgreiðslutilboð.

 250-499 þús.

GOTT EINTAK - TOPPLÚGA!
 TOYOTA YARIS SOL ‚99 ek.156 þús, 
5 dyra, bsk, topplúga, ný skoðaður 15, 
heilsársdekk, gott eintak sem lýtur vel 
út verð 490 þús möguleiki á 100% 
visaláni í 36 mán s.659 9696

 500-999 þús.

FLOTTUR SPARIBAUKUR - 
VÍSLÁN!

VW FOX 1,2 árg 2005 ek.107 þús, 3ja 
dyra, beinsk, ný skoðaður 2015, ný 
dekk, flottur snattari sem eyðir litlu 
um 5ltr/100 verð 620 þús möguleiki á 
100% vísaláni í 36 mán s.659 9696

TILBOÐSVERÐ 590ÞÚS STG
Renault Megane sport tourer 1.6 
árg ‚04. ek. 158þús km. sko‘15. bs, 
heilsársd., góður bíll. ásett v:890þús. 
Tilboðsverð aðeins 590þús stgr ! 
möguleiki á 100% vísaláni. s:659-9696

 1-2 milljónir

7 MANNA SJÁLFSKIPTUR !
Toyota Corolla Verso 1.8 árg ‚08. 
ek. 160þús km. ssk, 7m, ný sko ‚15. 
heilsársdekk. mjög sparneytinn og 
rúmgóður bíll. ásett v:1.690þús. 
Tilboðsverð 1.390þús. ýmsir 
lánamöguleikar í boði. s:659-9696.

 Bílar óskast

0-400 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-400. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 857 9326.

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ 
800 ÞÚS.STGR!!

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt að 
800þús. staðgreitt. Er með pappíra og 
pening til að ganga frá því samdægurs 
ef að samningar nást. Bíllinn má 
þarfnast lagfæringar og/eða skoðunar. 
skoða allar tegundir. Hringdu í 
síma: 659-9696 eða sendu email á 
6599696@gmail.com

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

VERTU SÝNILEGUR Í 
UMFERÐINNI !

Lazer Corsica hjálmur á sérstöku 
tilboðsverði. 39.900 Lokaður hjálmur 
með innbyggðu sólgleri og hægt 
að taka kjálkann af. VDO Verslun 
Borgartún 36 S: 588 9747 www.vdo.is

 Bílaþjónusta

ERU LJÓSIN Á BÍLNUM 
ORÐIN 

 GUL OG MÖTT ?
QUIXX er ódýr og einföld lausn sem 
gerir bílljósin eins og ný. Skoðaðu 
úrvalið á www.quixx.is

Save the Child

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Varahlutir

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka 
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

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

 Hreingerningar

Teppahreinsun, gluggahreinsun, 
flutningsþrif, húsgagnahreinsun, 
bónun o.s.fr. Uppl. Tómas, s. 699 6762 
og www.gluggahreinsir.is

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662 
4010 www.vy.is

 Garðyrkja

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

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

Ódýr garðsláttur og almenn garðyrkja. 
Halldór garðyrkjuma. 6981215.

 Bókhald

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

 Málarar

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

Alhliða málningarþjónusta. Tilboð eða 
tímavinna. S. 778 0100.

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta. 
Fagþjónusta. Vönduð vinnubrögð. 
Sími. 891 9890 malarar@simnet.is

 Búslóðaflutningar

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar, 
gerum tilboð í búslóðaflutninga út 
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 
772 3222

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

 Húsaviðhald

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540

Beri svefn - hætta að reykja - 
léttast / þyngjast og láta sér líða 
betur á margan annan máta 

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr. 
og dáleiðslutæknir.
S.864 2627 • bernhoft@gmail.com

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is
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 Húsaviðhald

 Nudd

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

 Spádómar

Símaspá, spái í spil, ræð drauma. 
Tímapantanir. S. 891 8727 Stella.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki og tónerar í flesta 
prentara, Hagkaup Smáralind, 
Fjarðargata 11 Hf og í síma 517-0150

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. Sala og viðgerðir. S. 587 
5976.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Sjónvarp

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

HEILSA

 Heilsuvörur

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

 Nudd

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

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

WWW.AKSTUROGKENNSLA.IS
Ökukennsla, ökuskóli og akstursmat. 
Kenni allan daginn. GSM: 8973660. 
Guðjón Ó. Magnússon.

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

VEIÐILEYFI TIL SÖLU Í
Staðará á Snæfellsnesi fyrir landi 
Traða (veiðihús) Lax og sjóbirtingur. S. 
893 4515

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Húsnæði óskast

Ábyrg, reglusöm og snyrtileg 3ja 
manna fjölskylda óskar eftir 3ja herb. 
leiguíbúð á höfuðborgarsvæðinu. 
Góð meðmæli og skilvísum greiðslum 
lofað. Bryndís s: 695-4999.

 Atvinnuhúsnæði

Skrifstofuherbergi til leigu að 
Súðarvogi 7 á annari hæð. 16 fm 
herb. laust strax og ca. 45 fm herb. 
sem losnar 01. okt Aðgangur að 
sameiginlegu fundarherbergi og 
eldhúsi. Uppl. í s. 824 3040 & 862 
6679

Til leigu tvö iðnaðarbil, 90 og 180 m2 
við Suðurhellu í Hafnarfirði. Uppl. 
6601060 / 8224200

 Geymsluhúsnæði

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

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

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.

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ 
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Opið virka daga 13-19 
helgar 10-19. Uppl. í s. 895 3176 & 
864 3176.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

VEITINGAHÚSIÐ ÍTALÍA
óskar eftir að ráða þjóna í fullt 

starf 11 - 11, einnig vantar okkur 
þjóna á hádegisvaktir frá ca. 

11.30 - 14.00.
Upplýsingar aðeins veittar á 

staðnum í dag og næstu daga.

MATREIÐSLUMAÐUR
óskast á meðalstórt veitingahús á 
höfuðborgarsvæðinu. Vinnutími 

10-20 virka daga eða eftir 
samkomulagi og aðra hvora helgi. 

Íslensku kunnátta skilyrði.
Umsóknir sendist á 

thjonusta@365.is merkt 
„veitingar”

BYGGINGAVINNA
Óska eftir starfsmönnum í 

byggingavinnu og einnig getum 
við bætt við okkur nemum í 

trésmíði.
Uppl. í s. 896 1018 & 567 4770

111@simnet.is

KAFFIHÚSIÐ TÍU DROPAR
óskar eftir að ráða vaktstjóra 
með reynslu af kaffihúsi/bar. 
Unnið er á 15 daga vöktum. 

100% starf. Viðkomandi þarf að 
geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir berist til 
fanney.10dropar@gmail.com

KÖKUHORNIÐ
óskum eftir duglegum og 

ábyrgum starfskrafti á tvískiptar 
vaktir alla virka daga í verslun 
okkar í Kópavogi. Helgarvinna 
eftir samkomulagi. Æskilegt er 
að viðkomandi hafi reynslu af 
afgreiðslustörfum og sé 20 ára 

eða eldri. Íslensku kunnátta 
skilyrði.

Um framtíðarstarf er að ræða. 
Áhugasamir sækið um á: 

kokuhornid@kokuhornid.is eða í 
s. 781 0012

Bæjarbakarí í Hafnarfirði óskar 
eftir að ráða fólk í fullt starf í 
afgreiðslu. Íslenskukunnátta skilyrði. 
Umsóknareyðublöð á bakari.is Uppl. í 
s. 555 0480

VANTAR ÞIG AUKAVINNU?
Okkur hjá Sinnum vantar starfsmann 
við umönnun fjölfatlaðra barna. Um 
er að ræða vaktir frá kl. 16 til 21 á 
virkum dögum og helgarvaktir aðra 
hvora helgi. Óskað er eftir starfsmanni 
sem hefur reynslu af umönnun og 
hefur gott vald á íslensku og/eða 
ensku. Upplýsingar um starfið er í 
síma 777-1416. Umsóknum skal skilað 
á eyðublaði sem er á Sinnum.is.

BAKARI / KAFFIHÚS
Óskar eftir starfskrafti fyrir 
hádegi virka daga og annan 

hvern laugardag, ekki yngri en 20 
ára. Verður að tala íslensku.

Uppl. sendist á : sveinsbakari@
sveinsbakari.is

BAKARÍ Í BREIÐHOLTI
Óskar eftir starfskrafti virka daga 
frá kl. 12-18, ekki yngri en 20 ára. 

Verður að tala íslensku.
Uppl. sendist á : sveinsbakari@

sveinsbakari.is

ÞJÓNAR / BARÞJÓNAR 
ÓSKAST

Frederiksen Ale House, Nýr 
veitingastaður, óskar eftir þjónum í 
fullt starf og barþjónum um helgar. 
Umsóknir sendist á helgitomas@
frederiksen.is

MOSFELLSBAKARÍ - 
HÁALEITISBRAUT, RVK.
Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 

til að vinna með okkur í verslun 
okkar að Háaleitisbraut, Rvk. 
Vinnutími er virka daga frá 

13:00 - 18:30 og aðra hverja helgi 
annann daginn. Umsækjendur 

þurfa að tala góða íslensku.
Umsóknareyðublöð er hægt 
að nálgst á netinu. Slóðin 
er www.mosfellsbakari.is/

atvinnu-umsokn/

VIÐ LEYTUM AÐ ÞÉR!!!!
Okkur vantar duglegan og 
kraftmikinn starfskraft í 

afgreiðslu sem er með 100% 
þjónustulund og góð mannleg 

samskipti.
Í boði er fullt starf í einu flottasta 

bakaríi landsins.
Áhugasamir sendið e-mail m/

ferilskrá á ms.lilja@hotmail.com 
ATH! 19 ára og eldri

MOSFELLSBAKARÍ - 
MOSFELLSBÆ.

Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 

til að vinna með okkur í verslun 
okkar í Mosfellsbæ. Tvær vaktir 

eru í boði, frá 13:00 - 18:30 virka 
daga og aðra hverja helgi annann 
daginn eða frá 7:00 - 13:00 virka 

daga og einn dag aðra hverja 
helgi. Umsækjendur þurfa að tala 

góða íslensku.
Umsóknareyðublöð er hægt 
að nálgst á netinu. Slóðin 
er www.mosfellsbakari.is/

atvinnu-umsokn/

BIFREIÐASTJÓRAR ÓSKAST
Bifreiðarstjórar með rútupróf 

óskst til starfa hjá Ferðaþjónustu 
fatlaðra í Kópavogi. 

Góð laun í boði.
Uppl. í s. 860 0761

CASTELLO PIZZERIA
óskar eftir starfsfólki í fullt starf og 
hluta starf. Skilyrði: starfsmaður þarf 
að hafa góða þjónustulund, vera 
röskur, dugleg/ur, hafa mikla hæfni í 
mannlegum samskiptum, 18 ára eða 
eldri. Hafðu samband á castello@
simnet.is s. 692 3051

BAKARÍ / AÐSTOÐAMAÐUR
Vanur aðstoðamaður óskast í 

bakarí.
Uppl. sendist á: sveinsbakari@

sveinsbakari.is

Óska eftir málara eða manni með 
mikla reynslu. Uppl. í s. 660 1787 
a1malun@a1malun.is

Verktakafyrirtæki óskar eftir smið 
vönum utanhús viðgerðum. Einnig 
vantar vana málara. Uppl. í síma 
6973592.

Hressó óskar eftir kokkum og/eða 
aðstoðar fólki í eldhúsi sem fyrst. 
Góð laun í boði fyrir rétta fólkið. 
Vinsamlega sendið upplýsingar um 
ykkur á johanna@hresso.is

STARF VIÐ KJÖTBORÐ 
OG FL.

Vanur kjötafgreiðslumaður eða 
matreiðslumaður óskast. Vinnutími 
9-18 virka daga og 9-16 annan 
hvern laugardag. Uppl. Kjöthöllin 
Háaleitisbraut 58-60 og s. 5538844 
Sveinn

ERUM AÐ BÆTA VIÐ 
OKKUR

Okkur vantar duglegt og kraftmikið 
fólk í úthringingar hér hjá Tryggingum 
og ráðgjöf. Góð laun í boði fyrir rétta 
aðila. Umsóknir sendist á kristjan@
tryggir.is eða í síma 825-0057 milli 
14-17

Vanur starfsmaður óskast til að hafa 
umsjón með kaffihúsi. Reynsla á 
þessu sviði tilskilin. Umsóknir sendist 
til thjonusta@365.is merkt „kaffihús”

 Atvinna óskast

Hárgreiðslusveinn óskar eftir 
stólaleigu 2x í viku. Uppl. í s. 694 6652

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

atvinna

Er með til sölu 
Renault Master  
´96 model. 
Skoðaður 14 -  
Flottur Húsbíll, 
hentar á tjaldsvæðið og  
á fjöll.   
Hann er á góðum dekkjum  
splittaður að aftan og drífur  
helstu fjallavegi Íslands 

VERÐ 850.000.  
Upplýsingar í síma 848-5280  
eða sverrir @this.is.

til sölu

Save the Children á Íslandi
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Engir punktar, engin aukakort og ekkert vesen!

SVONA FÆRÐU AFSLÁTT ÁN 
ÞESS AÐ BIÐJA UM HANN!

Fríðindakerfi fyrir áskrifendur 365

 Í Vild færðu 
afsláttinn án þess 
að biðja um hann

 Afslátturinn 
kemur sjálfkrafa 
á kortaviðskiptin 

Um 24 fyrirtæki og 
verslanir eru í Vild 

og fer fjölgandi

Allir áskrifendur sjónvarps- eða fjarskiptaþjónustu 
365 fá nú sjálfvirkan afslátt hjá fjölda fyrirtækja 

og verslana án þess að þurfa að biðja um hann. 
Það eina sem þarf að gera er að skrá  greiðslukort 

fjölskyldunnar í VILD á 365.is. 

jónustu 
irtækja 

m hann. 
slukortt  

á 365.isss........  
skráðu þig áá

PLUSMINUS OPTIC

Í GRAFARVOGI



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi,  

Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt tillaga að lýsingu eftirfarandi deiliskipulagsverkefnis:               
             1. Deiliskipulag fyrir Galtastaði í Flóahreppi. Varamóttökustöð og orlofshús Isavia. 
Lögð fram til kynningar skipulagslýsing fyrir deiliskipulag 80 ha svæði á norðurhluta jarðarinnar Galtastaða í Flóahreppi þar sem 
fyrirhugað er að koma upp varamóttökustöð. Um er að ræða loftnet sem er byggt upp af sex tréstaurum sem hver er um sig er 17,5 m 
að hæð auk allt að 25 fm tækjahúss. Einnig er gert ráð fyrir byggingarreit fyrir orlofshús Isavia auk skógræktar.  
Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynnt tillaga að eftirfarandi deiliskipulagstillög:  
           
             2. Deiliskipulag nýbýlisins Hrafnshagi úr landi Arabæjar í Flóahreppi.
Skipulagið nær til nýbýlisins Hrafnshagi sem er 45,3 ha að stærð úr landi Arabæjar. Gert er ráð fyrir að á svæði ofan við Villinga- 
holtsveg nr. 305 verði afmarkaður byggingarreitur þar sem heimilt verður að byggja íbúðarhús, og landbúnaðarbyggingar  
(t.d. hesthús, reiðhöll), samtals allt að 5.000 fm. 
 
Samkvæmt 2. mgr.  30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt eftirfarandi tillaga að breytingu á aðalskipulagi

             3. Breyting á Aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000-2012 í landi Syðri-Reykja. Nýtt efnistökusvæði, Hrosshóll.
Aðalskipulagsbreyting þar sem gert er ráð fyrir nýju efnistökusvæði, Hrosshóll, syðst í landi Syðri-Reykja. Aðkoma að námunni verður 
frá Reykjavegi um veg meðfram suðurmörkum jarðarinnar. Náman mun ná yfir allt að 49 þúsund rúmmetra svæði og mun efnismagn 
vera allt að 149 þúsund rúmmetrar. 
 
Samkvæmt 1. mgr.  31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynntar eftirfarandi breytingar á aðalskipulagi

             4. Breyting á Aðalskipulagi Grímsnes- og Grafningshrepps 2008-2020 á spildu úr landi Klausturhóla við Biskupstungnabraut.              
                 Svæði fyrir verslun- og þjónustu í stað frístundabyggðar.   
Um er að ræða um 20 ha spildu úr landi Klausturhóla við Biskipstungnabraut þar sem í dag er í gildi deiliskipulag fyrir 28 frí- 
stundahúsalóðir. Gert er ráð fyrir að breyta landnotkun svæðisins í verslunar- og þjónustusvæði þar sem fyrirhugað er að reisa um  
50 orlofshús auk þjónustuhúss. Tillaga að breytingu á deiliskipulagi svæðisins er auglýst samhliða.

             5. Breyting á Aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000-2012 innan þéttbýlisins Reykholt. Breyting á tengingu Lyngbrautar 
                 við þjóðveg.
Í breytingunni felst að hluti Lyngbrautar verði botnlangi út frá Biskupstungnabraut sem mun ná inn fyrir núverandi aðkomu að lóðinni 
Lyngbraut 5. Aðkoma að lóðunum Lyngbraut 1, 2, 3 og 5 verða frá þessum botnlanga, en ekki verður lengur hægt að aka um Lyngbraut 
að öðrum lóðum innan þéttbýlisins. Þá er einnig gert ráð fyrir að aðkoma að lóðinni Lyngbraut 5 frá Bjarkarbraut verði felld niður.
 
Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:  

             6. Breyting á deiliskipulagi við hótel Geysi og Geysisstofu í Bláskógabyggð. Stækkun hótelbyggingar.
Í tillögunni felst að afmörkun byggingarreitar fyrir viðbyggingu við Hótel Geysi breytist auk þess sem gert er ráð fyrir að heimilað 
byggingarmagn nýs hótels fari úr 4.500 fm í allt að 9.000 fm. Hluti aukins byggingarmagns kemur til þar sem nú er gert ráð fyrir kjallara 
undir viðbyggingunni. Stækkun byggingarreits og aukið byggingarmagn felur einnig í sér að núverandi baðhús, áhaldahús og tvö 
smáhýsi verða fjarlægð. Þá breytast einnig aðkomuleiðir sem og afmörkun bílastæða. 

            7. Breyting á deiliskipulagi Kiðjabergs í Grímsnes- og Grafningshreppi. Fjölgun frístundahúsalóða og ýmsar lagfæringar.
Lögð fram til kynningar endurskoðuð tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir jörðina Kiðjaberg. Tillagan að breytingu á deiliskipulagi 
jarðarinnar var auglýst til kynningar 22. nóvember 2013 með athugasemdafresti til 4. janúar 2014 en tók ekki formlega gildi. Í þeirri 
tillögu sem nú er lögð fram er búið að fækka nýjum lóðum úr 49 í 47 auk þess sem fyrirkomulagi fráveitu nýrra lóða hefur verið breytt. 
Auk breytinga er varða fjölgun lóða eru gerðar breytingar er varðar skilmála, afmörkun lóða og byggingarreita á vissum svæðum og 
legu vega auk þess sem hætt er við uppbyggingu félagsbústaða á lóð nr. 139, tjaldsvæði nánar útfært og aðstaða þar lagfærð, gert ráð 
fyrir stækkun golfskála og ýmsum öðrum minniháttar breytingum. 
 
            8. Endurskoðun deiliskipulags 20 ha svæðis við Seyðishóla úr landi Klausturhóla sem kallast Kerbyggð. Verslun- og þjónusta  
                í stað frístundabyggðar.
Um er að ræða 20 ha svæði sem nefnist Kerbyggð þar sem samkvæmt gildandi deiliskipulagi er gert ráð fyrir 28 frístundahúsalóðum 
sem flestar eru rúmleg 0,5 ha að stærð þar sem heimilt er að reisa allt að 150 frístundahús og 25 fm aukahús. Breytt deiliskipulag gerir 
ráð fyrir 51 lóð fyrir verslun- og þjónustu til samræmis við breytingu á aðalskipulagi sem auglýst er samhliða. Lóðirnar eru 2.000 fm að 
stærð og nýtingarhlufall 0,05 sem felur í sér heimild fyrir allt að 100 fm húsum. Að auki er gert ráð fyrir 4.400 fm lóð fyrir þjónustuhús.
 
            9. Breyting á deiliskipulagi í landi Réttarholts og Árness í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Athafna og gámasvæði 
                sunnan Árness.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi í landi Réttarholts og Árness sem nær til iðnaðarlóða við Suðurbraut og aðliggjandi gámasvæðis. 
Í breytingunni felst að lóð gámasvæðis eins og hún er afmörkuð í gildandi deiliskipulagi er skipt niður í 3 lóðir. Lóð undir gámasvæði 
minnkar því umtalsvert en í staðinn verða til 2 nýjar iðnaðarlóðir (nr. 2 og 4 við E-götu). Þá verður til ný lóð, Suðurbraut 6, auk þess sem 
afmörkun og stærð lóða nr. 5 og 7 við Suðurbraut breytist.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma  
frá 9-16. Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og  tillögurnar sjálfar á vefslóðinni  
www.granni.is/uppsveitirogfloahr/auglysingar.htm.
Skipulagstillögur nr. 1 – 3 eru í kynningu frá 21. ágúst – 11. september 2014 en tillögur nr. 4 - 9 frá 21. ágúst til 3. október.  
Athugasemdir og ábendingar við tillögur nr. 1 - 3 þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 11. september 2014 en 3. október  
fyrir tillögur nr. 4 - 9.  Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar. 

Pétur Ingi Haraldsson
Skipulagsfulltrúi
petur@sudurland.is

Umsóknir skulu berast Rithöfundasambandi Íslands, Gunnarshúsi, 
Dyngjuvegi 8, 104 Reykjavík fyrir 12. september n.k.  rsi@rsi.is

ÚTHLUTANIR ÚR IHM-SJÓÐI
Í samræmi við reglur um ráðstöfun greiðslna frá Inn- 
heimtumiðstöð gjalda auglýsir RSÍ hér með eftir  
umsóknum um fjárframlög úr svonefndum IHM-sjóði 
Rithöfundasambandsins.  
Rétt til úthlutunar úr myndbanda- og geisladiskageira 
eiga rithöfundar, leikskáld, þýðendur, handritshöfundar 
og aðrir höfundar ritverka, sem flutt hafa verið í sjón-
varpi á síðasta ári. Um úthlutun geta sótt allir þeir sem 
telja sig eiga rétt, án tillits til félagsaðildar. Höfundum 
handrita fræðslu- og heimildarmynda er bent á að 
sækja um til Hagþenkis - félags höfunda fræðirita og 
kennslugagna. 
 
Með umsóknum fylgi yfirlit um birt verk umsækjanda í 
sjónvarpi  2013, taka skal fram lengd flutnings í mínútum 
og hlutfall ef höfundar eru fleiri en einn og hvort um 
frumflutning eða endurflutning er að ræða.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð frá:  54,9 millj.

Akurholt 72 7 0 
R e y k j a v í k

Nánari upplýsingar veitir
Davíð Jónsson, sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Fallegt og mikið endurnýjað 211 fm
einbýlishús á einni hæð
Fjögur svefnherbergi og sólstofa
Rúmgóður 40 fm bílskúr og stór og
gróinn garður
Einstaklega fjölskylduvænt hús
Húsið er í göngufæri við alla þjónustu 
og skóla

OPIÐ HÚS
Fimmtud. 21. ágúst 17:30 - 18:00 201 Kóp

Björt og falleg 4ra herbergja íbúð við Lindasmára 
í Kópavogi. Íbúðin er annarri hæð og er 109,2 fm. 
Í íbúðinni eru þrjú góð svefnherbergi,  innangengt 
úr íbúð í geymslu og þvottahús.     
Göngufæri/stutt í skóla og leikskóla, Smáralind, 

Allar nánari upplýsingar veitir Þorgeir - 696-6580

30,9

Þorgeir
Viðskfr./sölufr.

696-6580

Albert B Úlfarsson.
Lögg. fasteignasali

414-4488Opið hús í dag fimmtudag 21. ágúst á  milli kl. 17:00 og 18:00. 

Rauðalækur 45, Rvk. 4ra herb.

Góð 4ra herbergja íbúð við Rauðalæk 45 í Reykjavík. 
Um er að ræða 4ra herbergja kjallaraíbúð í reisulegu húsi á þessum 
vinsæla stað. Íbúðin er parketlögð.   
Verð: 27.5 milj.  Áhv. 18.2 milj.   Anna Ólöf verður á staðnum.  
uppl. veitir Erlendur í s: 897-0199.

OPIÐ HÚS

tilkynningar

fasteignir
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Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS



Menninganótt 
í Flash

30% afsláttur 
af öllum vörum 

fimmtud-laugard.

Fleiri myndir á Facebook

Mussur áður 14.990
nú 9.990 kr.

St. 42-50

Kjólar áður 17.990
nú 12.590 kr.

Skyrtur áður 11.990
nú 7.990 kr.

St. s-xl

Kósý buxur 
Verð 3.990 kr.

St. s/m, m/l, L/xl 

Kimanoar
Verð frá 5.000 kr.

Peysur áður 8.990
nú 5.000 kr.

ein stærð margir litir
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

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.

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

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

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

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

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

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

Afsakið, má ég biðja þig 
um að slökkva á öllum 

raftækjum!

OJJJJJ!
Þetta 

getur ekki 
verið!

Stapp! 
Stapp!

Ég held að 
hann hafi verið 
að finna þig á 

Facebook.

Nei! Nei! 
Nei! Nei!

Ætti ég að 
senda honum 
vinabeiðni?

Ó! Þarna er 
myndavélin!

Já, þú skildir hana 
eftir hér. Hún kom ekki 

við hana, var 
það nokkuð?

Ég veit það ekki. 
Myndavélin var 

þarna, og hún var 
þarna, og ég var...

... í sturtu .. Uuu hún kom við hana.

LÁRÉTT
2. glansa, 6. Tveir eins, 8. harðæri, 9. 
heiður, 11. í röð, 12. úrræði, 14. högni, 
16. samtök, 17. samræði, 18. ham-
fletta, 20. aðgæta, 21. mála.

LÓÐRÉTT
1. tísku, 3. Kusk, 4. verkfæri, 5. 
tímabils, 7. hindrun, 10. for, 13. er, 15. 
tafl, 16. styrkur, 19. snæddi.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. gljá, 6. tt, 8. óár, 9. æra, 
11. rs, 12. lausn, 14. fress, 16. aa, 17. 
mök, 18. flá, 20. gá, 21. lita. 
LÓÐRÉTT: 1. stæl, 3. ló, 4. járnsög, 
5. árs, 7. trafali, 10. aur, 13. sem, 15. 
skák, 16. afl, 19. át.

„Ástríðu, ást og sársauka er hægt að afbera–  og þetta gerir 
ástina fallega.“

Robert Plant

Jo-Kai Liao (1.606), Taívan, hafði 
hvítt gegn Joslin Bazil (1.911), Haítí, 
á Ólympíuskákmótinu í Tromsö.

Hvítur á leik

20. Rxe6+! Svartur gafst upp vegna 
20...dxe6 21. Dd8+ Bxd8 22. Hxd8#. 
Það var ekki bara vel teflt á efstu 
borðunum á Ólympíuskákmótinu! 

www.skak.is: Hraðskákmót Hugins 
í kvöld.



Gott bragð af
alvöru hnetum

www.ricedream.eu



AlLar ORÐABÆKUR

VinNubókarblöð a4
lína eða rúða

SKÓLa
MARKAÐUR
GrifFils

LAUGARDALSHÖLL
GrifFilL 
GrifFilL sími: 533-1010  
wWw.grifFilL.is  
LaugardalshölL

VÖfFLUVAGN GRIfFILS  
KEMUR OG GEFUR  
VÖfFLUR með ís MIlLI 13-15

GEFUM HEpPNUm nÁMSMönNum 
SkÓLVÖRURNAR FRÍtT 
Á klukKutíma fresti!!

VÖfFLUR með ís MIlLI

Stíla- eða reikningsbók A4
með gormi

399 kr

399 kr

AlLar ORÐABÆKAlLar ORÐAAABÆK

20% 
afslátTur

20% 
afslátTur

20% 
afslátTur



Talnagrind

KÚLUPEnNAR

PenNahólkur

STROKLEÐUR

næg
Bílastæði!

skólaMarkaður!
opnunartímar:
Mán - föstud 10 - 22
Laugardagur 11  - 22
SunNudagur  13 - 22

Reglustika 30cm Sveigjanleg

Skrúfblýantur

Blý 0,5 HB

MinNismiðar

Stíla- eða reikningsbók
A4 Fagskipt

Bréfabindi 70mM
YfirstrikunarpenNar

Trélitir

99 kr

áður 199 kr

MM

35 kr

áður 199 kr

L UL U

1
áður 99 krkr

1kr
áður 149 krk

299 kr

áður 399 kr

élitiréliti

114 kr

áður 259 kr

299 kr

159 kr

áður 219 kr

99 kr

áður 399 kr

249 kr

áður 899 kr

499 kr

áður 599 kr

1.399 kr

áður 1.799 kr

Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. Tilboð gilda 21. ágúst. Verð geta breyst án fyrirvara.

kr
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Simfóníuhljómsveit Toronto hefur 
leik í Eldborgarsal Hörpu á sunnu-
daginn klukkan 19.30, undir stjórn 
hins kanadíska Peters Oundjian. 
Með sveitinni er fiðlusnillingur-
inn James Ehnes, sem hefur leikið 
í bestu tónleikasölum heims með 
mörgum virtustu hljómsveitum og 
stjórnendum sem völ er á og feng-
ið góða dóma. Rússnesk róman-
tík einkennir dagskrá hljómsveit-
arinnar á tónleikunum í Hörpu. 
Þar eru sinfónískir dansar op. 45 
eftir Rakkmaninoff meðal verka 
og Ehnes mun leika hinn sívin-

sæla fiðlukons-
ert Tsjaíkovskís. 

Toronto Symp-
h o n y  O r c h -
estra þykir vera 
úrvalshljóm-
sveit. Hún var 
stofnuð á r ið 
1922 og hefur 
va x ið  m i k ið 
undir stjórn Pet-

ers Oundjian sem nú hefur hald-
ið um tónsprota hennar í tíu ár. 
Því er hljómsveitin að fagna með 
tónleikaferðalagi um Evrópu nú 

í ágúst en tónleikarnir í Hörpu 
eru lokahnykkur þeirrar ferð-
ar. Hún hélt fyrstu tónleikana í 
Vín í Austurríki, hélt þaðan til 
Wiesbaden í Þýskalandi og áfram 
til Amsterdam í Hollandi. Hing-
að kemur hún frá Finnlandi, þar 
sem hún spilar í Helsinki Music 
Centre í kvöld. 

Einleikarar úr sveitinni koma 
fram á Menningarnæturkvöldi 23. 
ágúst milli klukkan 19.30 og 21.30 í 
Norðurljósasal Hörpu og gefa gest-
um forsmekkinn að því sem koma 
skal kvöldið eftir. gun@frettabladid.is  

Rússnesk rómantík verður í öndvegi 
Þjóðarhljómsveit Kanada leikur í Eldborgarsal Hörpu á sunnudaginn, 24. ágúst. Með henni leikur fi ðluvirtúósinn James Ehnes. 

Fiðluleikarinn Pearl Pálmason (1915-2006) sem var 
dóttir íslenskra innflytjenda í Winnipeg, lék með Toronto 
Symphony Orchestra frá 1941 til 1981. Hún var um tíma 
aðstoðarkonsertmeistari sveitarinnar og hljóp iðulega í 
skarðið í forföllum konsertmeistarans. 
Foreldrar Pearl voru Gróa Sveinsdóttir frá Kletti í 
Borgarfirði og Sveinn Pálmason frá Ysta-Gili í Langadal 
í Húnaþingi. Pearl lærði ung á fiðlu og átti glæstan 
feril í tónlistinni. Hún hélt tvenna tónleika í Gamla bíói 
árið 1938 við góðar undirtektir. Undirleikari var Árni 
Kristjánsson. Hún lék með Canadian Opera Symphony í 

Toronto frá 1981 til 1985 og árið 1987 varð hún konsertmeistari Oakville 
Symphony Orchestra, þá 71 árs. 

VESTUR-ÍSLENDINGUR LÉK MEÐ Í 40 ÁR

STJÓRNADINN 
 Peter Oundjian.

★★★★ ★

Kammersveit Reykjavíkur 
á 40 ára afmælistónleikum á Kjarvals-
stöðum sunnudaginn 17. ágúst.

Ég ætlaði að byrja þessa grein á því 
að segja hversu skemmtilegt það 
hefði verið að fara á tónleika annars 
staðar en í Hörpu. Eftir að Harpan 
var opnuð hefði tónleikalífið misst 
fjölbreytnina sem áður ríkti. Fyrr á 
dögum hefðu tónleikar verið haldnir 
víðsvegar um borgina, í listasöfnum 
og kirkjum og það hefði verið svo 
gaman. 

En ég er hættur við að segja 
þetta. Það var nefnilega ekkert sér-
staklega ánægjulegt að fara á fjöru-
tíu ára afmælistónleika Kammer-
sveitar Reykjavíkur. Sveitin leit 
fyrst dagsins ljós í ágúst 1974 á 
Kjarvalsstöðum og nú blés hún til 
tónleika með sömu efnisskrá og þá, 
á sama stað. Það var troðfullt og 
ég sat fremur aftarlega. Strax var 
morgunljóst hversu góðu maður 
er orðinn vanur eftir að Harpa var 
tekin í notkun. Hljómburðurinn á 
Kjarvalsstöðum var langtum síðri 
en fólk á að venjast í dag. Í Hörpu 
skiptir ekki svo miklu máli hvar 
áheyrandinn situr. Hér kom leikur 
Kammersveitarinnar hins vegar 
ekki nægilega vel út þar sem ég 
sat. Hljómurinn var bæði þurr og 
grunnur. Endurómunin var ekki 
eins og hún átti að vera og styrk-
leikabrigði voru afar takmörkuð. 
Vissulega heyrðist hver nóta, en það 
var ekki nóg.

Sem betur fer var sjálfur leik-
ur Kammersveitarinnar prýði-
legur. Fyrsta verkið á dagskránni, 
Concerto grosso nr. 1 í D-dúr eftir 
Corelli, var líflegt og stórbrotið. 
Sömu sögu er að segja um Brúð-

kaupskantötu Bachs BWV 202 en 
þar söng Herdís Jónasdóttir ein-
söng. Herdís er glæsileg söngkona. 
Hún virtist þó örlítið óörugg í byrj-
un en sótti sífellt í sig veðrið. Í það 
heila var söngurinn fallegur og 
fyllilega í anda verksins. Hann var 
í senn formfastur og agaður, en líka 
safaríkur og tilfinningaþrunginn.

Tónlistarflutningurinn var enn 
betri eftir hlé. Þá voru á dagskránni 
Kristallar eftir Pál P. Pálsson og 
Nonetto eftir Bohuslav Martinu. 
Verk Páls var samið árið 1970, það 
er stílhreint og hnitmiðað, andinn er 
ferskur. Kammersveitin flutti það 
af einbeitni og festu, en hljómburð-
urinn flatti tónlistina út og andstæð-
ur í tónmálinu voru því ekki nógu 
afgerandi. Tónsmíð Martinus var 
líka afburða vel spiluð, en virkaði 
samt ekki sérlega spennandi í þeirri 
umgjörð sem hér var boðið upp á. 
Salurinn á Kjarvalsstöðum gerði 
tónlistina einsleita.

Þrátt fyrir þessa annmarka voru 
tónleikarnir athyglisverðir. Það 
er sniðugt að endurskapa stórvið-
burði á borð við þennan. Þær fram-
farir sem hafa átt sér stað síðan þá 
verða enn ljósari fyrir vikið. Maður 
hefur enn minni áhuga á að hverfa 
aftur til þess tíma þegar tónlistin á 
Íslandi var á vergangi. Það er líka 
alltof stutt síðan það var. Kamm-
ersveit Reykjavíkur á betra skilið. 
Hún er magnaður tónlistarhópur 
sem oftast hefur haldið frábæra tón-
leika. Sveitin hefur auðgað tónlist-
arlífið svo um munar og hún hefur 
verið mikilvægur vettvangur nýrr-
ar tónlistar á Íslandi. Ég óska henni 
til hamingju með afmælið. Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Tónlistarflutningurinn 
var flottur, en hljómburðurinn flatti 
tónlistina út.  

Þegar allt var svo vont… 
KAMMERSVEITIN   „Magnaður tónlistarhópur,“ segir í dómnum. MYND/GVA

Fyrsta einkasýning Ólafs Elías-
sonar í Louisiana-listasafninu í 
Danmörku var opnuð í gær og hún 
er stór í sniðum. 

Aðalverkið á sýningunni nefnist 
Riverbed og líkist eyðilegu lands-
lagi. Það er gert úr möl og grjóti 
sem flutt var frá Íslandi, teygir 
sig þar um stóra sali safnsins og 
nær langt upp á veggi. Auk þess 
streymir lækur um „landið“. 

Í útskýringum safnsins á verk-
inu kemur fram að með því hafi 
Ólafur víkkað hugmyndir for-
stöðufólks þess um list innan 
dyra og sett þær í nýtt samhengi. 
„Auðnin í Riverbed færir áhorf-
andann vonandi nær náttúrunni 
og uppruna sínum og gefur honum 
visst andrúm og frelsi frá áreiti 
og áhyggjum um stund. Upp-
lifunin verður að minnsta kosti 
ólík því að mæta í sýningarsal og 
virða fyrir sér hefðbundnari verk 
á veggjum eða gólfi,“ segir þar.

Verkið Riverbed reynir á inn-
viði byggingarinnar, enda er 
það gert úr um það bil 180 tonn-
um af aur og steinum og þekur 
um eitt þúsund fermetra að sögn 
Susanne Hartz, yfirmanns upp-
lýsingadeildar safnsins. „Þetta 
lítur út eins og álagspróf á bygg-
inguna en það samrýmist stefnu 
okkar að taka krefjandi áskorun-
um og leysa vandasöm verkefni 
sem ekki koma á okkar borð dag-
lega. Það varð ljóst strax í upphafi 
samstarfsins við Ólaf að sýningin 
yrði einstök.“  

Ólafur leggur undir sig mest-
an hluta safnsins. Auk Riverbed 
sýnir hann þrjú vídeóverk sem 
hvert á sinn hátt fjallar um hreyf-
ingu og einnig sýnir hann módel 
sem hann hefur þróað í samvinnu 
við listamanninn og arkitekt-
inn Einar Þorstein. Í bókasafni 
Louisiana fylla listaverkabækur 
Ólafs rekka og þar er meðal ann-
ars nýtt bókverk sem var gert sér-
staklega fyrir þessa sýningu. 
 gun@frettabladid.is 

Eyðilegt landslag úr íslenskri möl 
og grjóti ásamt lítilli lækjarsytru
Ólafur Elíasson opnaði í gær viðamikla sýningu í Louisiana-listasafninu í Humle-
bæk í Danmörku. Þar ganga gestir sal úr sal á íslenskum aur sem lítill lækur 
líður um í sínum farvegi. Ólafur sýnir líka þrjú vídeóverk, módel og bókverk.

RIVERBED  Verkið er visst álagspróf á bygginguna, enda er það gert úr um það bil 
180 tonnum af möl og grjóti.  MYND/LOUISIANA

Í MÓDELSALNUM  Mörg og mismunandi módel eru til sýnis sem Ólafur hefur 
þróað í samstarfi við listamanninn Einar Þorstein.

Louisiana–  Museum for Moderne Kunst 
Humlebæk, um miðja vegu milli Kaupmannahafnar og Helsingör 
Opnunartímar þriðjudaga til föstudaga kl. 11-22
laugardaga og sunnudaga kl. 11-18. Lokað á mánudögum.
Sýning Ólafs Elíassonar stendur til 4. janúar 2015.

STAÐSETNING OG OPNUNARTÍMAR

MENNING
21. ágúst 2014  FIMMTUDAGUR
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STSTÚTFFULLUR AFAF FAFARARTRTÖTÖLVLVUVUM

RISA
BÆKLINGUR

Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga

11:00 - 16:00

OPNUNARTÍMAROP

NÝR SJÓÐHEITUR 
SKÓLABÆKLINGUR 

STÚTFULLUR AF 
SNILLD :)

8BLS

SMELLTUÁ KÖRFUNANETBÆKLINGAR Á WWW.TOLVUTEK.IS MEÐ GAGNVIRKUM KÖRFUHNAPP
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„Þetta eru sem sagt góðgerðartón-
leikar fyrir börnin í Gasa,“ segir 
Wictoria Joanna Ginter en hún 
blæs til heljarinnar tónlistarveislu 
á Gauknum í kvöld þar sem okkar 
fremstu rokksveitir koma saman 
til þess að safna fyrir Palestínu.

„Aðgangseyrir er 3.000 krónur 
en það veltur bara á hverjum og 
einum hvað hann hefur tök á að 
borga, meira eða minna,“ segir 
Wictoria.

„Ég byrjaði á að tala við eig-
anda Gauksins sem var strax 
mjög áhugasamur,“ segir Wictoria. 
„Síðan hafði ég bara samband við 
vini mína sem voru í hljómsveit-
um og svo stækkaði þetta bara og 
stækkaði.“

Wictoria hefur fundið til með 

Palestínumönnum í langan tíma 
en henni fannst hún þurfa að gera 
eitthvað til þess að hjálpa.

„Í átökunum eru fleiri og fleiri 
í sárri þörf fyrir hjálp og þá sér-
staklega börn,“ segir Wictoria. 
„Margir eru heimilislausir, slas-
aðir og munaðarlaus börn þarfn-
ast athygli okkar og hjálpar. Við 
getum engan veginn ímyndað 
okkur hvernig það er fyrir þau 
að upplifa þessar hörmulegu og 
ómannúðlegu aðgerðir.“

Meðal hljómsveita, sem hafa 
staðfest komu sína í kvöld, eru til 
dæmis Mammút, Kvöld, Strigaskór 
nr. 42, Nykur, Dimma og svo mætti 
lengi telja en tónleikarnir hefjast 
klukkan 17 og standa langt fram 
eftir kvöldi. - bþ

Ginter safnar fyrir börnin á Gasa
Wictoria Joanna Ginter hafði fengið sig fullsadda af fréttafl utningi af ástandinu 
á Gasa og ákvað því að taka málin í sínar hendur og halda styrktartónleika.

FÉKK SIG FULLSADDA  Wictoria ákvað 
að taka málin í eigin hendur. 
 MYND/ANDRI MARINÓ
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„Fólk áttar sig stundum ekki á 
því hvað veðrið hefur gríðarleg 
áhrif á líðan þess,“ segir listakon-
an Xárene Eskandar en hún opnar 
sýningu sína Iceland Weather 
Reports í dag klukkan 16 í Hann-
esarholti. „Þetta byrjaði sem verk-
efni í Los Angeles þar sem það er 
alltaf sól og sama veðrið sem hefur 
líka áhrif á þig, þó að það breytist 
ekkert,“ segir Xárene. „Á Íslandi 
er það alveg öfugt, það breytist 
alveg á fimm mínútna fresti eins 
og þið segið.“

Sýningin samanstendur af ljós-
myndum og vídeóverkum sem 
Xárene hefur tekið á mismun-
andi stöðum Íslands og ljóðræn-
um textabútum sem hún skrifar 
um líðan sína hverju sinni. 

„Ég reyni að fanga kjarna hvers 
staðar fyrir sig,“ segir listakon-
an. „Ég reyni að skrifa þannig að 

hver sem les textann geti tengt 
við hann, þrátt fyrir að hafa ekki 
verið á staðnum akkúrat þetta 
augnablik þá skilji lesandinn samt 
hvað ég á við.“

Þetta ber þó ekki að skilja þann-
ig að listakonan skrifi nákvæma 
veðurlýsingu í textabrotunum. 
„Þú færð vísbendingar en þetta 
snýst meira um hvernig veðrið 
lætur manni líða,“ segir Xárene. 
„Ég reyni að tala um önnur áhrif 
en að segja nákvæmlega hitastig-
ið og vindáttina.“

Listakonan segir sýninguna 
vera mjög persónulega og að hún 
sé smá stressuð að sýna hana 
Íslendingum. „Ég vildi ekki vera 
með þessar týpísku landslags-
myndir af Íslandi,“ segir Xárene. 
„Ég veit ekkert hvað fólki mun 
finnast, Ísland er náttúrulega 
paradís ljósmyndarans.“

Fyrirtækið Samsung hleypur 
undir bagga með listakonunni en 
í síðustu viku var hún ekki viss 
um hvernig hún ætlaði að sýna 
myndböndin á sýningunni. „Ég 
var orðin frekar stressuð,“ segir 
hún og hlær en Samsung lánar 
Xárene fáein sjónvörp til þess að 
sýna vídeóverkin en sýningin sjálf 
verður í Hannesarholti og verður 
opnuð í dag klukkan 16.  
 baldvin@365.is

Skoðar áhrif veðursins
Listakonan Xárene Eskandar opnar sýningu sína Iceland Weather Reports í Hann-
esarholti í dag en hún hefur ferðast um Ísland og fangað kjarna hvers staðar.

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
FIMMTUDAGUR 21. ÁGÚST 2014 

Tónleikar
20.00 Útgáfuhóf They Hold It For Certain 
í Mengi á Óðinsgötu. Platan er samstarfs-
verkefni Skúla Sverrissonar, Anthony Burr 
og söngkonunnar Yungchen Lhamo. Verkið 
er í senn hljómplata og myndlistarverk. 
Aðgangur er ókeypis.
20.00 Sveinn Dúa Hjörleifsson tenór 
heldur einsöngstónleika ásamt Hrönn 
Þráinsdóttur píanóleikara í Menningar-
húsinu Hofi. Á efnisskránni verða íslensk 
sönglög, þýsk og norræn ljóðalög ásamt 
óperuaríum. Miðaverð er 2.500 krónur.

20.00 Hljómsveitin Enkídú kemur fram á 
Hlemmur Square. Enkídú spilar melódíska 
experimental raftónlist með dassi af dansi. 
Aðgangur er ókeypis.
20.00 Sjónræn hljóðlist í Sláturhúsinu 
menningarhúsi, Kaupvangi 7. Verkið er 
samstarfsverkefni sænsks hljóðlistardúós, 
Laurna Rode, og íslenskrar listakonu, 
Ragnheiðar Bjarnarson. Aðgangseyrir er 
1.000 krónur.
21.00 Styrktar- og samstöðutónleikar haldn-
ir fyrir íbúa Gasa og hertekinnar Palestínu á 
Græna hattinum. Allt fé sem safnast rennur 
til mannúðarstarfs á Gasa. Hljómsveitir 
sem koma fram eru til dæmis Heflarnir og 
Mafama en miðaverð 2.000 krónur.

21.00 Magnus Kvartett frá Færeyjum sem 
er sannkallað einvalalið gæða tónlistar-
manna og hinn íslenski Skarkali munu 
spila á tónleikum í Bæjarbíói í Hafnarfirði. 
Miðaverð er 2.000 krónur.
22.00 Magnús Ragnar Einarsson heldur 
tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8. 
Aðgangur er ókeypis.

Fræðsla
20.00 Heiðar Kári Rannversson, dagskrár-
stjóri Listasafns Reykjavíkur, leiðir göngu 
um listaverk í miðborginni sem nýlega 
hafa verið sett upp eða flutt á nýjan stað. 
Í göngunni verður velt fyrir sér hvernig 
hvernig verkin passa inn í borgarmyndina. 

Lagt er af stað úr Grófinni, Tryggvagötu 15.
20.00 Júlíana G. Gottskálksdóttir list-
fræðingur leiðir göngu þar sem tvær af 
kirkjum Hafnarfjarðar, Hafnarfjarðarkirkja 
og Fríkirkjan, verða skoðaðar og sér-
stakur gaumur gefinn að byggingarlist 
og sögulegu samhengi. Gangan hefst við 
Hafnarborg.

Sýningar
17.00 Hallur Karl Hinriksson myndlistar-
maður opnar sýningu á nýjum málverkum 
í Gallerí Fold, Rauðarárstíg. 
17.00 Hrafnkell Sigurðsson opnar sýningu 
sína Revelation í gallerí i8.
18.00 Sýningin Walking around Iceland 
X58 verður opnuð í Menningarmiðstöðinni 
Gerðubergi. Listamaðurinn Cayetano 
Navarro sýnir verk sín en með verkunum 
skoðar hann með hvaða augum ferðamað-

urinn, gestir og heimamenn líta íslenska 
náttúru og fer með fólk í huglægt ferðalag.
21.00 Skinnsemi er kabarettsýning með 
sirkusívafi þar sem lagt er upp úr húmor 
og stundum sýnt smá skinn. Sirkus Íslands 
er staddur með tjaldið Jökla á Klambratúni 
og er miðaverð 2.500 krónur.

Íþróttir
19.30 A landslið kvenna mætir Danmörku í 
algjörum lykilleik í undankeppni HM 2015 á 
Laugardalsvelli. Miðaverð er 1.000 krónur.

Dans
16.00 Dancing in the Gallery. Dansflokkur 
Rebeccu Wong frá Hong Kong dansar í 
Ketilhúsinu á Akureyri.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá þá 

inni á visir.is.

DOLFALLIN 
YFIR ÍSLANDI
 Xárene vildi ekki taka 
þessar týpísku lands-
lagsmyndir heldur 
vildi hún fanga kjarna 
hvers staðar sem hún 
kom til. MYND/GVA

 Ég reyni að skrifa 
þannig að hver sem les 
textann geti tengt við 

hann, þrátt fyrir að hafa 
ekki verið á staðnum 

akkúrat þetta augnablik.
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Genutrain® hnéhlíf
 Einstakur stuðningur við
hnéliðinn og hnéskelina

Dregur úr verkjum og bólgu

Við álagseinkennum, liðþófa-
vandamálum, tognunum og sliti

Verð: 11.750 kr.

ErgoPad®

run & walkk innleggg
 Góð dempun í ttábergi og hæl

 Einstakur stuðningur við fótbogannningur við fótbogann

 Minnka þreytu og draga úr álagseinkennnum í ökklum og fótum

Verð: 10.750 kr.
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Komdu við í básnum okkar á skráningarhátíð Reykjavíkur maraþonsins í Laugardagshöll 21. og 22. ágúst.

Sjúkraþjálfarinn okkar verður á staðnum með ráðgjöf og fræðslu.

Afsláttartilboð á ýmsum vörum.

HLAUPTU LENGRA  
með Bauerfeind stuðningshlífum
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Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

.995kr.

Almennt verð 59.995 kr.
44.995kr.

KLÚBB verð

Vnr. 53323140
Sláttuvél OY510S, 5,5 hestafla fjórgengis-
mótor, 163cc, 2,6kw, 51 cm sláttubreidd, 
60 l safnpoki, hæðarstilling 25–75 mm.

435kr. 425kr. 995kr. 495kr. 745kr. 995kr.

Vnr. 86647583-8083
KÓPAL STEINTEX
múrmálning, 10 l.

Vnr. 55092319
KALANCHOE ástareldur.

Vnr. 55092318
ALOE VERA 2.

Vnr. 55092146
Þykkblöðungur.

Vnr. 55092061
CHRYSANTHEMUM.

Vnr. 55092320
ROSA HYB.MINI ROS

Vnr. 55092319
Kaktus.
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KKjöKjöKjööKKjöKKjöKKKKj rvarvarvrvvavavaaariri ri ri palppppala laolaoolílílíaíaía, g, gggglælærlærærær,, , , 
ggggrægrægræræægrægrægg nnnn,n, nnn hnohnohnhnoota,ta, fu fuuurarara,rara,a,a,ra  ra raraaar uðuðuðuððuððð-------
ffurfurfurff rrf a ea ea eeeea ða ða ða a ðaaað raurrauraurauuðviðvðviðurðurðuruurð r, 4, 4, 444  l. l.l

KLÚBB verð

Almennt verð 13.290 kr.
9.495kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 4.995 kr.
3.995kr.

SLÁTTUBREIDD 51 CM

60 L SAFNPOKI

HÆÐARSTILLING 25–75 MM

4 LÍTRAR

10 LÍTRAR

EINN KUBBUR DUGAR Í 2,5 KL.

5 STK.
Vnr. 42308344
Brennikubbar, 
5 stk. 2,5 klst.

1 stk. 595 kr.

BYKO BREIDD

SE.



ÞAÐ BORGAR SIG AÐ 
VERA Í BYKO KLÚBBNUM

Almennt verð 77.995 kr.
46.995kr.

KLÚBB verð
Vnr. 50630086
OUTBACK Hunter 
gasgrill, grænt, 
3 brennarar, 11,88 kW.

Vnr. 88012298
Veiðistóll og tjald,
85x115x138 mm, 5000 mm.

Vnr. 50632104
MR. HEAT borðhitari ryðfrír, 2,7
kw, hæð 76 cm, hattur 48 cm.
Þrýstijafnari og slanga fylgir.

KLÚBB verð

Almennt verð 11.990 kr.
8.995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 27.995 kr.
19.995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 19.990 kr.
15.995kr.

Vnr. 65105832
Geislahitari á vegg, 
1800W, IP65.

ÞÚ SPARAR
100.000 KR.

LAGERHREINSUN!

319.995kr.

Vnr. 53322839
Sláttutraktor 
M125-97T, 6,0 kW.

FULLT VERÐ: 419.995 kr.
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25 ára Hayden Panettiere 
leikkona
Hún er hvað þekktust fyrir túlkun 
sína á klappstýrunni Claire Bennet í 
sjónvarpsþáttunum Heroes.

Emmy-verðlaunin verða veitt í 66. 
sinn þann 25. ágúst næstkomandi. 
Þeir Peter Knegt og Ben Travers hjá 
Indiewire spá í spilin um sigurveg-
ara í dramaflokki hátíðarinnar.

Besta dramasería
Tilnefningar
Breaking Bad
Downton Abbey
Game of Thrones
House of Cards
Mad Men
True Detective
Hver vinnur?
Breaking Bad

Besta leikkona í dramaseríu
Tilnefningar
Lizzy Caplan, Masters of Sex
Claire Danes, Homeland
Michelle Dockery, Downton Abbey
Julianna Marguiles, The Good Wife
Kerry Washington, Scandal
Robin Wright, House of Cards
Hver vinnur?
Robin Wright

Besti leikari í dramaseríu
Tilnefningar
Bryan Cranston, Breaking Bad
Jeff Daniels, The Newsroom
Jon Hamm, Mad Men
Woody Harrelson, True Detective
Matthew McConaughey, True 
Detective
Kevin Spacey, House of Cards
Hver vinnur?
Matthew McConaughey

SPÁÐ Í EMMY-SPILIN

Into The Storm spennumynd
Bönnuð innan 10 ára
Aðalhlutverk Sarah W. Callies, 
Richard Armitage, Jeremy Sumpter, 
Nathan Kress og Matt Walsh.

Leikarinn Dwayne Johnson, einnig 
þekktur sem The Rock, segist vera 
kominn með hlutverk í mynd um ofur-
hetjuna Shazam að því er Associated 
Press hermir. Ekki er ljóst hvaða hlut-
verk hann leikur. „Það er karakter þarna 
og það verður tilkynnt bráðlega að ég 
mun leika hann. Þessi karakter hefur 
krafta Súpermanns,“ segir Dwayne.

Í NÝRRI OFURHETJUMYND

Viðræður eru hafnar við leikarann 
Mark Wahlberg um að leika í kvikmynd 
sem byggð er á sönnum atburðum um 
sprengingu á olíuborpalli 
sem átti sér stað í Mexíkó-
flóa árið 2010. Myndin 
er byggð á greininni 
Deepwater Horizon‘s 
Final Hour sem 
birtist í New York 
Times. Í greininni 
er hugrekki þeirra 
sem störfuðu á 
olíuborpallinum 
í brennidepli en 
í sprengingunni 
létu ellefu lífið.

MYND UM 
OLÍUBORPALLSSLYSIÐ

TRUE DETECTIVE

Grínmyndin Let‘s Be Cops var 
frumsýnd á Íslandi í gær en í 
aðalhlutverkum eru þeir Jake 
Johnson og Damon Wayans Jr. 

Myndin fjallar um tvo bestu 
vini sem mæta sem lögreglu-
menn í búningaveislu og ávinna 
sér þannig virðingu og aðdáun 
allra sem í teitið mæta. Þeir 
ákveða því að þykjast vera 
löggur og vindur leikritið sífellt 
meira upp á sig. 

En þegar þessar platlöggur 
flækjast inn í vef glæpamanna 
og svikulla lögreglumanna 
þurfa þeir að treysta hvor á 
annan.

Myndin hefur þénað ágætlega 
í miðasölu vestan hafs. Frum-
sýningarhelgina voru miðasölu-
tekjurnar 17,7 milljónir dollar-
ar, rúmir tveir milljarðar króna. 
Lenti myndin í þriðja sæti yfir 
aðsóknarmestu myndirnar 
þá helgi en athygli vekur að 
testósteróndrifna hasarmyndin 
Expendables 3 var í fjórða sæti 
og halaði inn 16,2 milljónir doll-
ara, tæpa tvo milljarða, tals-
vert minna en fyrri myndirn-
ar öfluðu. Í fyrsta sæti þessa 
helgi var síðan Teenage Mutant 
Ninja Turtles og í öðru sæti var 
Guardians of the Galaxy.

Í öðrum hlutverkum í Let‘s 
Be Cops eru Rob Riggle, Nina 
Dobrev og James D‘Arcy en 
leikstjóri myndarinnar er Luke 
Greenfield, sem leikstýrði 
meðal annars The Animal og 
The Girl Next Door.

 liljakatrin@frettabladid.is

Rassskellti Expendables 3
Grínmyndin Let’s Be Cops var frumsýnd hér á landi í gær. Myndin fj allar um tvo vini sem þykjast vera 
löggur sem endar með ófyrirsjáanlegum afl eiðingum. Myndin hefur þénað ágætlega í miðasölu vestan hafs.

VEISLAN SEM ÖLLU BREYTIR  Vinirnir fara í grímubúninga-
partí sem lögreglumenn.

Let‘s Be Cops var frumsýnd vestan hafs þann 13. ágúst 
en nokkrum dögum áður, eða þann 9. ágúst, var ungur 
maður, Michael Brown, skotinn til bana af lögreglu 
í Ferguson í Missouri í Bandaríkjunum. Hafa margir 
bent á að tímasetning frumsýningar myndarinnar 
hafi verið mjög óheppileg. Þó að myndverið 20th 
Century Fox hafi eflaust ekki getað frestað frum-
sýningunni með svo stuttum fyrirvara hafa margir 
notendur á samfélagsmiðlum hvatt fyrirtækið til að 
minnka markaðssetningu myndarinnar í ljósi nýliðinna 
atburða í Ferguson. Þá eru margir æfir yfir því hvernig 
lögreglumenn og -konur eru sýndar í kvikmyndum og 
sjónvarpsþáttum í Hollywood og telja ekki rétta mynd 
vera dregna upp af starfi lögreglunnar í Bandaríkj-
unum.

ÓHEPPILEG TÍMASETNING 
FRUMSÝNINGARINNAR

MIKILL HASAR
 Fyrst um sinn er 

bara gaman að 
þykjast vera lögga.

FRUMSÝNING

6,8/10
27%
12%

6,3/10 44% 21%

AFMÆLISBARN DAGSINS
Kvikmyndin Vonarstræti, í leikstjórn 
Baldvins Z og með þeim Heru Hilmars-
dóttur, Þorvaldi Davíð og Þorsteini 
Bachmann í aðalhlutverkum, hefur 
verið valin til sýningar á Toronto Inter-
national Film Festival, 
TIFF, þar sem hún mun 
keppa til verðlauna 
í tveimur flokkum. 
Vonarstræti keppir 
um verðlaun sem 
besta myndin og 
til Discovery-
verðlauna 
sem eru veitt 
upprennandi 
leikstjórum 
sem þykja skara 
fram úr. 

VONARSTRÆTI Á TIFF
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Forbes hefur tekið saman árlegan 
lista yfir launahæstu fyrirsætur 
heims í áttunda sinn. Fátt kemur 
á óvart þegar litið er á fimm efstu 
fyrirsæturnar en þar trónar brasilíska 
bomban Gisele Bündchen á toppnum.

Launahæstu 
fyrirsætur heims

GISELE BÜNDCHEN
TEKJUR:  47 milljónir $ / 5,5 milljarðar kr.
Vinnur til dæmis fyrir H&M, Chanel og 
Carolina Herrera.

DOUTZEN KROES
TEKJUR:  8 milljónir $ / 933 milljónir kr.
Vinnur til dæmis fyrir L’Oreal, Miu Miu, 
H&M og Emilio Pucci.

ADRIANA LIMA
TEKJUR:  8 milljónir $ / 933 milljónir kr.
Vinnur til dæmis fyrir Maybelline og Veet.

KATE MOSS
TEKJUR:  7 milljónir $ / 817 milljónir kr.
Vinnur til dæmis fyrir David Yurman, 
Rimmel og Topshop.

KATE UPTON
TEKJUR:  7 milljónir $ / 817 milljónir kr.
Vinnur til dæmis fyrir Bobbi Brown, 
Sam Edelman og Express.

Kassamerkið #makeuptransform-
ation tröllríður nú Instagram og 
er vægast sagt spaugilegt að fara í 
gegnum myndirnar sem eru merktar 
með því. Á þeim sýna karlmenn fram 
á kraft förðunarinnar og umbreyta 
sér í frægar persónur í fjórum 
skrefum. Þetta er auðvitað meira 
grín en alvara eins og sést vel á með-
fylgjandi myndum.

TREND Á 
INSTAGRAM

Karlmenn nota kraft  
förðunarvara til að um-
breyta sér í stórstjörnur.

Bardagaíþróttamaðurinn Gunnar Nelson hefur 
heldur betur breytt um hárgreiðslu en hann er 
nú staddur í Stokkhólmi við kynningu á sínum 
næsta UFC-bardaga sem fer fram þann 4. 
október þar í borg. Andstæðingur hans verður 
Bandaríkjamaðurinn Rick Story. Gunnar hefur 

verið í myndatökum í Stokkhólmi fyrir bar-
dagann og ber nú nýja og töff hárgreiðslu, með 
stutt í hliðunum en smá hár ofan á, sem gefur 
mikla möguleika hvað varðar hárgreiðsluna. 

Í gegnum árin hefur Gunnar mætt með mis-
munandi hárgreiðslu í hringinn og hafði Frétta-

blaðið því samband við hártískusérfræðingana 
Elvar Loga Rafnsson, eiganda Kompanísins, 
og Theodóru Mjöll Skúladóttur og spurði hvað 
þeim þætti um greiðslur Gunnars í gegnum 
tíðina. Þá er einnig aðeins farið yfir hausthár-
tískuna hjá karlmönnum. 

Skiptar skoðanir á hári Nelsons
Gunnar Nelson bardagaíþróttamaður hefur vakið mikla athygli með nýja og töff  klippingu. Fréttablaðið 
hafði samband við tvo hárgreiðslusérfræðinga og spurði þá álits á hinum ýmsu hárgreiðslum Gunnars.

Lubbi Nelson Tísku Nelson

„Þessi nýja klipping hjá Gunnari væri mjög töff ef hann 
myndi greiða sér. Án efna í hárinu virkar þetta ekki nógu 
vel, hárið ofan á verður í raun bara eins og dúskur. Hann 
er nú ekki vanur að greiða sér, annaðhvort er hann með 
lubba eða snoðaður. Ef hann myndi henda smá bláu DiFi 
í hausinn á sér yrði hann enn ógnvænlegri og það myndi 
líka hækka hann um nokkra sentimetra.

Lubbinn var svona villimennskulúkk, hann var nokkurs 
konar hipster sem hlustaði á Hjálma þegar hann labbaði 
inn í hringinn, ætli hann setji ekki Justin Timberlake eða 
eitthvað svoleiðis á fóninn þegar hann labbar inn í hring-
inn núna fyrst hann er kominn með tískugreiðslu.

Hann var grjótharður þegar hann var snoðaður, það eru 
menn eins Bruce Willis, Jason Statham og The Rock sem 

eru snoðaðir og þeir eru allir grjótharðir. Þú þarft að vera mjög harður til að snoða þig 
og Gunni er grjótharður. 

Stutta hárið á klárlega eftir að hjálpa honum í hringnum, það er auðveldara að 
rífa í síða hárið en stutta.

Ég gef nýju klippingunni hæstu einkunn, það er að segja ef hann er greiddur, 
annars finnst mér hann flottastur snoðaður ef hann greiðir sér ekki. Í öðru sæti er þá 
snoðaði Gunni en í síðasta sæti er lubbinn því það er svo ósnyrtilegt.“

Elvar Logi segir hártískuna hjá karlmönnum í haust einkennast af mjög stuttu í 
hliðunum. „Haustið einkennist af mjög „skinshave“ í hliðunum, sem er bara extra 
stutt í hliðunum, svona 1920-fílingur. Sumir vilja svo hafa meira að ofan og aðrir 
minna, eftir því hvernig menn vilja greiða sér. Síða hárið verður ekki jafn vinsælt og 
það stutta í haust.“ 

ELVAR LOGI SEGIR
MJÖG FLOTT EF HANN MYNDI GREIÐA SÉR

„Gunnar Nelson er alltaf mjög töff og 
mér finnst hárgreiðslan hans ekki skipta 
miklu máli. Nýja klippingin hans er mjög 
vinsæl í dag, þetta er heitasta klippingin 
í dag. Hann er greinilega að elta heitustu 
hárstraumana. Hann er töff með nýju 
klippinguna.

Hann var líka mjög töff með lubb-
ann, það voru margir að hneykslast á 
lubbanum en ég var að fíla það. Nýja 
klippingin er allavega meira „smooth“ 
og andstæðingurinn getur allavega ekki 
togað í hárið á honum eins og hann 
er núna. Ég held að nýja klippingin 

hafi ekki verið stílíseruð sérstaklega, heldur frekar hugsuð út frá 
sjónarhorni íþróttarinnar.

Mér finnst Gunnar samt mest töff þegar hann er snoðaður, það er 
svo hrikalega hart að vera snoðaður. Ég gef snoðuðum Gunna hæstu 
einkunn, í öðru sæti er svo Gunnar með lubbann og nýja tísku-
greiðslan er í síðasta sæti, þó svo að hún sé töff. Hefði hann hins 
vegar fengið sér strípur ætti hann að sleppa því að mæta í hringinn.“

Theódóra Mjöll segir hártískuna hjá karlmönnum í haust vera 
fjölbreytta og í raun alls konar. „Þetta verður alls konar í haust, í 
rauninni er allt í tísku. Stutt í hliðunum heldur áfram að vera mjög 
vinsælt en svo eru alltaf vissir straumar sem koma inn á milli. Svo er 
bítlahárið alltaf kúl.“

THEÓDÓRA MJÖLL SEGIR
MEST TÖFF ÞEGAR HANN ER SNOÐAÐUR

Snoðaður Nelson
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Glæstar vonir haustsjónvarpsins
Allir vinsælustu sjónvarpsþættir heims snúa aft ur úr sumarfríi í haust. Langt er síðan áhorfendur fylgdust með uppáhaldspersónum 
sínum og margir jafnvel farnir að gleyma í hvaða aðstæðum þeir skildu við þær. Fréttablaðið fór yfi r það helsta sem gerðist áður en 
þættirnir fóru í sumarfrí og veltir upp hugmyndum um hvað gerist næst. Þá er bara að setja sig í stellingar fyrir komandi imbahaust.

Ættleiðing hjá 
Alan og Walden
TWO AND A HALF MEN
Alan og Gretchen giftu sig næstum því en hún fór 
frá honum fyrir fyrrverandi eiginmann sinn eftir að 
Lyndsey hringdi í Gretchen og sagði henni að hann 
vildi hana aftur. Walden huggar Alan með því að 
bjóða honum áframhaldandi búsetu í strandhúsinu.

Hvað gerist næst? Walden gengur í gegnum til-
vistarkreppu og reynir að fá Alan til giftast sér svo 
þeir geti ættleitt barn saman.

FRUMSÝNING Í 
BANDARÍKJUNUM

30
OKTÓBER

Andlát breytti 
aðstæðum
THE BLACKLIST
Sá sem er efstur á svarta listanum, maður að nafni 
Berlin, brotlenti flugvél til að ná Red og gengur nú laus. 
Berlin gerði Alríkislögregluna líka að skotmarki sínu sem 
varð til þess að Malik lést og Cooper lenti á spítala. Liz 
skaut gervieiginmann sinn, Tom, en líkið hvarf á dular-
fullan hátt. Hún spurði Red líka út í andlát föður síns og 
hann ítrekaði að hann hefði látist í eldsvoða. 

Hvað gerist næst? Áhorfendur eru færðir nokkra mán-
uði fram í tímann og teymi Alríkislögreglunnar hefur 
breyst eftir andlát Maliks. Nýtt fólk hefur störf en bið 
verður á að áhorfendur fái að vita meira um örlög Toms.

FRUMSÝNING Í 
BANDARÍKJUNUM

22
SEPTEMBER

Nýir nágrannar
MODERN FAMILY
Mitch og Cam giftu sig og Haley laðaðist 
óvænt að Andy. 

Hvað gerist næst? Mitch og Cam reyna að láta 
hveitibrauðsdagana endast eins lengi og hægt er þótt 
mikil ábyrgð fylgi nýju starfi Cam sem fótboltaþjálfara. 
Börnin í þáttunum ná ýmsum áföngum–  Alex skoðar 
háskóla en hann vill læra á austurströndinni en það 
líst Phil og Claire ekkert á. Manny reynir að eignast 
kærustu og Luke fer að efast um sjálfan sig í kjölfarið. 
Dunphy-fjölskyldan fær nýja nágranna og myndast 
rígur þar á milli.

FRUMSÝNING Í 
BANDARÍKJUNUM

24
SEPTEMBER

Síðasta serían
BOARDWALK EMPIRE
Nucky lagði á ráðin um að drepa bróður 
sinn, Eli, eftir að hann sveik hann. Honum 
tókst ekki ætlunarverk sitt því sonur Elis kom inn í her-
bergið. Gillian fór í fangelsi og dóttir Chalkys var drepin 
fyrir mistök í stað Dr. Narcisse. Skyttan Richard Harrow 
slasaðist í leiðinni.

Hvað gerist næst? Þetta verður síðasta serían af Board-
walk Empire og hoppar atburðarásin fram í tíma um sjö 
ár, til ársins 1931, beint í kreppuna miklu. Nucky reynir 
að gera fyrirtæki sitt lögmætt með því að hefja samstarf 
við Bacardi-rommmerkið. Uppgjör verður í stríðinu á milli 
Chalkys og Narcisses og litið verður aftur til barnæsku 
Nuckys og Elis.

FRUMSÝNING Í 
BANDARÍKJUNUM

7
SEPTEMBER

Vill ekki fl ytja
GREY’S ANATOMY
Áður en þátturinn fór í sumarfrí sagði 
Cristina bless við bestu vinkonu sína, 
Meredith. Á sama tíma stóð Meredith á tímamótum þar 
sem eiginmaður hennar, Derek, vill flytja til Washington 
en hún er ekki jafn sannfærð um flutningana. Í ofanálag 
er hálfsystir hennar, Margaret, dóttir móður hennar, Ellis 
Grey, og læknisins Richards Webber, byrjuð að vinna 
á sjúkrahúsinu en hún var gefin til ættleiðingar þegar 
hún var smábarn. Þá átti Bailey að taka við sæti Cristinu 
í stjórn sjúkrahússins en Cristina gaf Alex sæti sitt. Þá 
sagði April Jackson líka frá því að hún væri ólétt.

Hvað gerist næst? Meredith samþykkir líklega ekki 
flutningana, Owen finnur sér vafalaust nýja konu, 
kannski Amelíu, og Alex berst fyrir sæti sínu í stjórninni 
þó að Bailey sé brjáluð.

FRUMSÝNING Í BANDARÍKJUNUM

25
SEPTEMBER

Leynisamband 
á stöðinni
BROOKLYN NINE-NINE
Jake sagði Amy hug sinn og tók þá áhættu að 
missa kannski vinnuna þegar hann vildi afhjúpa 
samsæri. Charles vaknaði í rúmi með Ginu eftir að 
hann hætti við að kvænast Vivian.

Hvað gerist næst? Talsverður tími er liðinn síðan 
áhorfendur sáu gengið síðast en áfram verður fylgst 
með leynisambandi Charles og Ginu. Meira álag er 
á öllum á stöðinni en ný kona á skrifstofunni kemur 
öllu í uppnám.

FRUMSÝNING Í 
BANDARÍKJUNUM

28
SEPTEMBER

Árið hennar Abby
SCANDAL
Olivia Pope fór að ráðum föður síns, 
Rowans, og settist upp í flugvél með Jake 
og yfirgaf Washington og Fitz. Hún vissi þó ekki að 
faðir hennar myrti son Fitz og Mellie svo að hann 
gæti orðið hæstráðandi hjá B613 aftur. Sá eini sem 
áttaði sig á því var Harrison en á lokamínútum 
síðasta þáttar var byssu beint að höfði hans.

Hvað gerist næst? Líkurnar segja að Harrison sé 
látinn og Olivia tekur þeim fréttum væntanlega ekki 
vel. Þetta verður serían hennar Abby og kynnast 
áhorfendur henni betur.

FRUMSÝNING Í 
BANDARÍKJUNUM

25
SEPTEMBER

Hvar er Sheldon?
THE BIG BANG THEORY
Penny og Leonard trúlofuðu sig og ætla 
að búa saman sem kom Sheldon í upp-
nám. Hann yfirgaf borgina eftir að hann kyssti Amy í 
fyrsta sinn. Raj og Emily sváfu saman en Stuart varð 
húsvörður Mrs. Wolowitz.

Hvað gerist næst? Við sjáum hvar Sheldon býr í 
fyrsta þættinum en óvíst er hvernig fer fyrir sam-
bandi hans og Amy. Stuart er enn húsvörður en 
Penny gefur leiklistardrauminn upp á bátinn og snýr 
sér að sölumennsku í fyrirtæki Bernadettes. Það 
skapar vandamál á milli hennar og Leonards. 

FRUMSÝNING Í 
BANDARÍKJUNUM

22
SEPTEMBER

Lögfræðidrama
THE GOOD WIFE
Will lést, sem kom öllum í opna skjöldu. 
Alicia batt enda á samband sitt við 
Peter en samþykkti að sjást opinberlega með 
honum til að vernda starfsframa þeirra beggja. 
Diane bað um stöðu hjá Florrick/Agos en Cary 
reyndi að stöðva það sem bitnaði á sambandi hans 
og Aliciu. Eli bað Aliciu um að bjóða sig fram sem 
ríkissaksóknara eftir að Diane vildi það ekki.

Hvað gerist næst? Alicia vill enn ekki ríkissaksókn-
arastöðuna enda nóg af drama á lögfræðistofunni. 

FRUMSÝNING Í 
BANDARÍKJUNUM

21
SEPTEMBER

Ákveður Carrie að 
eignast barnið?
HOMELAND
Þótt Brody hafi drepið Akabari þannig að Javadi 
gæti komist til valda var Brody klófestur og hengdur 
á almannafæri. Saul hætti hjá leyniþjónustunni 
og byrjaði í einkageiranum og Lockhart, forstjóri 
leyniþjónustunnar, hækkaði Carrie í tign. Hún er enn í 
vafa um hvort hún eigi að eiga barn sitt og Brodys sem 
hún ber undir belti.

Hvað gerist næst? Carrie á að hafa eignast barnið 
áður en nýja serían byrjar, ef hún ákveður að halda því, 
en hún einblínir sem fyrr á frama sinn og starfar nú í 
Mið-Austurlöndum. „Þættirnir snúast um þann kostnað 
sem fylgir því að tryggja öryggi Bandaríkjanna,“ segir 
framleiðandinn, Alex Gansa. 

FRUMSÝNING Í 
BANDARÍKJUNUM

5
OKTÓBER
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BAKÞANKAR 
Atla Fannars 
Bjarkasonar

„Ég vinn með hluti og umhverfi 
með gagnvirkni og skynjun í 
huga,“ segir upplifunarhönnuður-
inn Kristín María Sigþórsdóttir en 
hún vann ansi áhugavert verkefni 
fyrir Flugstöð Leifs Eiríkssonar á 
dögunum. 

„Verkið samanstendur af yfir 
þrjú þúsund íslenskum vörum 

sem fást  á 
Keflavíkur-
flugvelli,“ 
segir Kristín 
María en einn-
ig er myndar-
legur útsýn-
ispallur sem 
að hægt er að 
stíga upp á og 
horfa á verkið 

ofan frá. „Fólk á það til að taka 
mynd af pallinum,“ segir hönn-
uðurinn og hlær en hún er ekki 
óvön slíkum innsetningum. Krist-
ín María lærði sína iðju í Central 
Saint Martins í London og fékk 
jafnframt hönnunarverðlaun 
Grapevine fyrir viðburðinn Eins 
og í sögu sem var valið verkefni 
ársins 2013. 

„Ég hanna rými, sýningar og 
viðburði bæði fyrir fyrirtæki 
í menningarlegu samhengi og 
fyrir fyrirtæki og stofnanir,“ 
segir Kristín en hvað er upplif-
unarhönnun? 

„Það er ferli þar sem rými, 
hlutur eða ákveðin hugmynd 
er skoðuð í samhengi við upp-
lifun neytandans. Tilgangur-
inn er að finna leið til að skapa 
aðstæður sem hafa ákveðin áhrif 
á líðan fólks og oft er markmiðið 
að hvetja til samskipta og gagn-
virkrar þáttöku þeirra sem upp-
lifa.“

Þeim sem eiga leið í gegnum 
flugstöðina er bent á þetta áhuga-
verða verk en þeir sem eru ekki á 
leið til fjarlægra landa geta látið 
sér nægja að skoða meðfylgjandi 
myndir. 

 baldvin@365.is

Vörur í Leifsstöð 
breytast í listaverk
Upplifunarhönnuðurinn Kristín María vann áhugavert verkefni á dögunum fyrir 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar en hún notaði íslensku vörurnar í Fríhöfninni í verkið.

➜ Verkið 
saman stendur 

af yfir þrjú þús-
und íslenskum 

vörum sem fást 
á Keflavíkur-

flugvelli.
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ÞEIR ERU MÆTTIR AFTUR!
Þeir sem framleiða bjór og annað áfengi 

hér á landi sitja ekki við sama borð og 
þeir sem gera það erlendis. Íslenskir bjór-
framleiðendur framleiða löglega vöru 
en mega ekki auglýsa hana í fjölmiðlum. 
Útlenskir bjórframleiðendur auglýsa hins 
vegar í alþjóðlegum fjölmiðlum sem heimilt 
er að flytja til landsins.

EF það eru lög í gildi sem eiga að tryggja 
einhvers konar jafnræði eru þau brotin 
á hverjum degi. En hvað er til ráða? Það 

er tvennt í stöðunni. Einfaldast væri að 
nútímavæða lög um auglýsingar á áfengi 

og leyfa íslenskum framleiðendum að 
auglýsa vöru sem er ekki bara lögleg, 

heldur einnig fjandi góð í alþjóðleg-
um samanburði. Hin leiðin er flókn-
ari en fullkomlega gerleg í ljósi 
landfræðilegrar einangrunar og 
afturhaldssamra stjórnvalda. Hún 

snýst í stuttu máli um að banna bara allt.

BANN á innflutningi á tímaritum og dag-
blöðum yrði fyrsta skrefið. Áfengi er aug-
lýst í tímaritum á borð við Rolling Stone 
og GQ sem má nálgast með auðveldum 
hætti í næstu bókabúð. Áhrifin af þessu 

óhefta aðgengi að áfengisauglýsingum hafa 
ekki verið mæld en þau eru örugglega satan-
ísk. 

ÞÁ þarf að banna erlendar sjónvarpsstöðvar 
sem senda út frá frjálslyndari áfengisaug-
lýsandi ríkjum ásamt því að banna íslensk-
um sjónvarpsstöðvum að sýna frá erlendum 
viðburðum í beinni útsendingu. Sömu sjón-
varpsstöðvum þarf að banna að sýna erlenda 
þætti og kvikmyndir. Bjórinn sem er drukk-
inn í sjónvarpinu er ekki valinn út af því að 
flaskan er svo flott. Ekki má gleyma kvik-
myndahúsunum. Stjórnvöld þurfa að banna 
þeim að sýna erlendar kvikmyndir og neyða 
þau til að sýna Emil og Skunda og Börn 
náttúrunnar aftur og aftur – þar er hvorki 
Tuborg né Carlsberg.

LOKS þarf að klippa á Farice-strenginn og 
skrúfa algjörlega fyrir notkun Íslendinga á 
erlendum vefsvæðum. Sumar vefsíður eru 
nefnilega vistaðar á netþjónum í ríkjum þar 
sem lagasetning eru svo frjálslynd að fram-
leiðendur löglegra vara mega auglýsa hana í 
þarlendum miðlum – eitthvað sem gæti haft 
dómsdagsáhrif á heilsu óspilltrar íslenskrar 
þjóðar.

Bönnum allt

VEKUR ATHYGLI
 Verkið hefur vakið 
verðskuldaða athygli 
flugvallargesta.

KRISTÍN MARÍA 
SIGÞÓRSDÓTTIR  



Herschel  er ein vinsælasta skólataskan í ár

Aðrir sölustaðir: Urban Kringlunni, A4, Salka Vestmannaeyjum, Galleri Ozone Selfossi og Akranesi, Krummaskuð Reykjanesbæ, EVA Laugavegi 26.

ntc.is /gallerisautjan | /#galleri17
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Mörkin: 1-0 Magnús Þórir Matthíasson (15. 
sjálfsm.), 2-0 Steven Lennon (62.).

FH (4-3-3): Róbert Örn Óskarsson 5 - Jón Ragnar 
Jónsson 5, Pétur Viðarsson 6, Brynjar Ásgeir 
Guðmundsson 5, Jonathan Hendrickx 5 - Hólmar 
Örn Rúnarsson 7, Davíð Þór Viðarsson 5 (83. 
Samuel Hewson -), Emil Pálsson 6 - Ingimundur 
Níels Óskarsson 6 (76. Atli Guðnason -), Ólafur 
Páll Snorrason 6, *Steven Lennon 7 (85. Atli Viðar 
Björnsson -).

KEFLAVÍK (4-3-3): Jonas Sandqvist 6 - Unnar Már 
Unnarsson 4 (57. Ray Anthony Jónsson 4), Aron 
Rúnarsson Heiðdal 6, Haraldur Freyr Guðmunds-
son 5, Magnús Þórir Matthíasson 4 - Einar Orri 
Einarsson 6, Sindri Snær Magnússon 5. Frans 
Elvarsson 3 - Sigurbergur Elísson 3 (57. Magnús 
Sverrir Þorsteinsson 6), Elías Már Ómarsson 5, 
Hörður Sveinsson 4 (79. Bojan Stefán Ljubicic -).

Skot (á mark): 11-6 (3-3) Horn: 6-4

Varin skot: Róbert Örn 2 - Jonas 2

2-0
Kaplakrikavöl. 
Áhorf: 1.393

 Þóroddur 
Hjaltalín (6)

PEPSI-DEILDIN 2014
STAÐAN
FH 15 10 5 0 27-9 35
Stjarnan 15 10 5 0 28-16 35
KR 15 9 2 4 23-15 29
Víkingur R. 15 8 2 5 20-17 26
Valur 16 6 3 7 24-26 21
Breiðablik 16 3 9 4 24-25 18
Keflavík 16 4 6 6 22-24 18
Fylkir 16 5 3 8 24-29 18
ÍBV 16 4 5 7 22-26 17
Fjölnir 16 3 6 7 25-28 15
Fram 16 4 3 9 18-30 15
Þór 16 2 3 11 21-33 9

Mörkin: 1-0 Gary Martin (36.).

KR (4-3-3): Stefán Logi Magnússon 7 - Haukur 
Heiðar Hauksson 6, Grétar Sigfinnur Sigurðsson 
6, Aron Bjarki Jósepsson 5, *Gunnar Þór Gunn-
arsson 7 - Abdel-Farid Zato 6 , Baldur Sigurðsson 
6, Gonzalo Balbi 5 (67., Almarr Ormarsson 5) - 
Kjartan Henry Finnbogason 5 (75., Emil Atlason -), 
Óskar Örn Hauksson 5, Gary Martin 7.

FJÖLNIR (4-3-3): Þórður Ingason 5 - Gunnar Valur 
Gunnarsson 5, Atli Már Þorbergsson 4, Bergsveinn 
Ólafsson 5, Matthew Ratajczak 6, - Guðmundur 
Böðvar Guðjónsson 5, Gunnar Már Guðmunds-
son 6, Guðmundur Karl Guðmundsson 6, - Aron 
Sigurðarson 6, Ragnar Leósson 5 (63., Mark 
Charles Magee 5), Þórir Guðjónsson 6.

Skot (á mark): 7-7 (5-3) Horn: 3-6

Varin skot: Stefán Logi 2 - Þórður 4

1-0
KR-völlur 
Áhorf: 807

 Örvar Sær 
Gíslason (7)

ÍSLAND
Danmörk

LAUGARDALSVÖLLUR
FIMMTUDAGINN 
21. ÁGÚST
KLUKKAN 19:30

Ísland á góða mögu leika á að 
komast í umspil um sæti á  
HM 2015.
Stelpurnar okkar þurfa þinn 
stuðning á þessum stórleik!

ALLT LAGT UNDIR!

FRJÁLSAR Arnar Helgi Lárusson varð í gær fimmti af fimm 
keppendum í 100 metra hjólastólakappakstri í flokki 
T53 á Evrópumóti fatlaðra í Swansea. Arnar kom í mark 
á 18,86 sekúndum, en Íslandsmet hans í greininni er 
18,65 sekúndur.

Nokkur mótvindur var á brautinni í gær og náði 
aðeins einn keppenda að bæta besta tíma ársins 
hjá sér, en það var Frakkinn Pierre Fairbank sem 
hlaut silfurverðlaun á 15,78 sekúndum. Bretinn 
Mickey Bushell varð Evrópumeistari og annar 
Frakki, Nicolas Brignone, þriðji.

Arnar hefur ekki lokið keppni á mótinu því 
hann keppir í 200 metra hjólastólakappakstri á 
morgun og þá fer Matthildur Ylfa Þorsteinsdótt-
ir einnig af stað. Hún keppir langstökki í flokki 
T37 og svo í 400 metra hlaupi á föstudaginn.

Arnar Helgi varð fi mmti
FÓTBOLTI FH komst aftur á topp-
inn í Pepsi-deild karla í fótbolta í 
gærkvöldi með 2-0 sigri á Keflavík. 
Magnús Þórir Matthíasson varð 
fyrir því óláni að skora sjálfsmark og 
Steven Lennon bætti við öðru marki 
fyrir Hafnafjarðarliðið. FH er með 35 
stig líkt og Stjarnan, en betra marka-
hlutfall eftir fimmtán leiki.

KR treysti stöðu sína í þriðja 
sætinu með 1-0 sigri á nýliðum 
Fjölnis. Gary Martin skoraði markið. 
KR er með 29 stig í þriðja sætinu, 
en Fjölnir með 15 stig í tíunda sæti, 
jafnmörg stig og Fram. Meira um 
leikina má lesa á Vísi.  - tom

FH aft ur á toppinn

SÓTT  Brynjar Ásgeir Guðmundsson með boltann fyrir FH en hinn hárprúði Frans 
Elvarsson eltir. Frans er með ljóst hár eftir bikarúrslitaleikinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Óskar Ó. Jónsson 
ooj@frettabladid.is
Frá London

KÖRFUBOLTI Strákarnir okkar í 
íslenska körfuboltalandsliðinu 
kórónuðu frábært körfubolta-
haust með því að vinna 71-69 sigur 
á Bretum í London í gærkvöldi og 
tryggja sér annað sætið í riðlinum. 
Íslenska liðið er ekki komið inn á 
EM en það þarf mikið að gerast 
þannig að svo verði ekki. Það var 
því engin furða þótt strákarnir 
fögnuðu eins og enginn væri morg-
undagurinn þegar sigurinn var í 
höfn í gærkvöldi.

„Þetta er ólýsanlegt. Maður 
brast næstum því í grát þegar við 
vorum að faðmast í lokin. Fögnuð-
urinn í lokin lýsir því hvað þessir 
strákar eru búnir að leggja mikið 
á sig síðustu ár. Við erum búnir að 
standa í þessum keppnum og spila 
á móti þessum risum og lélegu 
dómurum sem dæma aldrei okkur 
í hag,“ sagði Jón Arnór Stefáns-
son í sigurvímu eftir leikinn. Jón 
Arnór snéri aftur með stæl og var 
stigahæstur í íslenska liðinu með 
23 stig. 

Jón Arnór var frábær og allt 
liðið sameinaðist sem einn maður 
í vörninni í seinni hálfleiknum 
en það er samt frammistaða eins 
manns sem stendur upp úr. Ísland 
var tíu stigum undir í hálfleik, 
28-38, en snéri dæminu við í þriðja 
leikhlutanum þar sem enginn var 
betri en Hörður Axel Vilhjálms-
son.

Rosalega ljúft
„Við vorum ekki nógu agress-
ífir í fyrri hálfleiknum og við 
vorum passífir eins og við værum 
að reyna að verja eitthvað. Svo 
ákváðum við bara að breyta um 
hugsunarhátt og fara að spila 
eins og vorum búnir að vera að 

gera í hinum tveimur leikjunum 
og sækja það sem við vildum svo 
mikið,“ sagði Hörður Axel Vil-
hjálmsson sem skoraði 12 af 17 
stigum og gaf 4 af 5 stoðsending-
um sínum í seinni hálfleik. 

„Þetta er rosalega ljúft en ég 
veit eiginlega ekki hvað ég á að 
segja. Ég átti samt þetta inni og 
ég var búinn að bíða eftir þessu 
lengi,“ sagði Hörður Axel. Jón 
Arnór var líka búinn að bíða lengi 
eftir þessari stundu.

„Það sem fór í gang var að við 
þéttum vörnina, fráköstum alveg 
eins og ljón og þá kom sóknin í 
kjölfarið. Okkur vantaði það í fyrri 
hálfleik. Hössi var frábær og það 
stigu flestir upp eins og þeir hafa 
verið að gera í síðustu leikjum,“ 
sagði Jón Arnór og bætti við:

„Kannski var eitthvað óþægilegt 

að fá þann gamla inn í þetta í fyrri 
hálfleik og menn voru eitthvað að 
finna sig og ég líka. Seinni hálf-
leikurinn er besti hálfleikurinn 
sem við höfum nokkurn tímann 
spilað,“ sagði Jón Arnór.

Eins og íslenskt gos
Hann og strákarnir voru búnir að 
vinna sér fyrir þessum tímapunkti 
í mörg ár. Þegar mótlætið var 
mest í seinni hálfleiknum braust 
íslenska baráttandinn út eins og 
íslenskt gos. 

„Þetta er bara hjartað í okkur 
öllum. Við erum að berjast fyrir 
hver annan og þú getur ekki fund-
ið lið með jafnstórt hjarta og þetta 
íslenska landslið. Það eru allir að 
berjast fyrir hvern annan. Það er 
bara mögulega EM næst. Þetta er 
samt ekki ennþá búið að síast inn,“ 

sagði Hörður Axel.
Jón Arnór mun líka brosa í 

marga daga eftir þetta kvöld en 
hann fann fyrir neikvæðni í kring-
um þá ákvörðun sína að vera ekki 
með í fyrstu tveimur leikjunum. 
Hann kom hins vegar til baka á 
hárréttum tíma og sannaði enn á 
ný mikilvægi sitt. „Djöfull er ég 
sáttur. Það eru margir kannski 
ekki alveg sáttir við mig og smá 
neikvætt í kringum þetta. Það er 
ég sem er búinn að vera standa í 
þessu öll þessi ár og það er ég sem 
er búinn að leggja mig fram hvert 
einasta sumar að spila með þessu 
landsliði. Ég er stoltur af því og 
því að geta tekið þátt í þessu og 
eiga möguleika á því að komast á 
Evrópumót. Það getur enginn tekið 
það frá mér,“ sagði Jón Arnór Stef-
ánsson að lokum.

Íslenskt körfuboltagos
Íslenska körfuboltalandsliðið er væntanlega á leiðinni á EM eft ir dramatískan 71-69 endurkomusigur á 
Bretum í London í gærkvöldi. Jón Arnór fór fyrir íslenska liðinu og Hörður Axel spilaði sinn besta landsleik.

GLEÐI  Arnar Guðjónsson aðstoðarþjálfari fagnar ákaft ásamt strákunum í leikslok.  MYND/KKÍ-STEFÁN BORGÞÓRSSON
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INTEL i7 HASWELL ! 

Ný skjákortalína
2GB R7 M260 skjákortið tilheyrir nýrri skjákortalínu frá 
Radeon og hámarkar gæðin í grafíkvinnslu tölvunnar
sem gerir hana einnig hentuga fyrir leikjaspilun.

Lengri rafhlöðuending
Almennt getur verið er tt að nna jafn ö uga fartölvu
með góðri rafhlöðuendingu þar sem kraftmiklir
örgjörvar eru orkufrekari.  Haswell örgjörvinn er mun
orkunýtnari en hefðbundnir örgjörvar sem skilar sér í 
töluvert lengri rafhlöðuendingu.

Fjölbreyttir tengimöguleikar
Tvö USB3 tengi tryggja allt að tífaldan
gagna utningshraða í samanburði við USB2.0. H MI 
tengi til að tengja við sjónvarpstæki í hámarksgæðum. 

Kraftmikil, glæsileg og sterkbyggð fartölva með 1.8GHz / 3.0GHz Turbo Intel Core 
i7 00U Haswell örgjörva.  ugt 2GB AM  Radeon R7 M260 skjákort skilar alvöru 
grafíkvinnslu sem hentar þeim sem vilja geta nýtt tölvuna í leikjaspilun.  Við tvöföldum 
vinnsluminnið úr 4GB í 8GB á fyrstu 30 fartölvunum.  500GB harður diskur fyrir gögnin. 

TS hljómur, tvö USB3 tengi og H MI til að tengja við sjónvarp í bestu gæðum.  Betri 
rafhlöðuending vegna betri orkunýtingar Haswell örgjörvans. 

Tvöfalt stærra minni í kaupbæti
Þessi tölva kemur með 4GB vinnsluminni sem við tvöföldum 
í 8GB á fyrstu 30 fartölvunum.  Enn hraðari og sprækari í 
daglegri vinnslu án þess að verðið hækki. 

Intel i7 Haswell örgjörvi
Að vera með örgjörva í hæsta gæða okki gerir notandanum 
kleift að vinna hraðar og tryggir að hún haldist lengur hröð 
en fartölvur með lakari örgjörva.  Þessi er útbúin nýrri 
og hraðvirkari kynslóð Haswell örgjörva sem gerir hana
sérstaklega hraðvirka.

Þynnri og glæsilegri
Nýja L-línan frá Toshiba er glæsileg auk þess sem tölvurnar 
eru þynnri og nettari en aðrar línur í úrvalinu.  Það skiptir 
miklu máli að fartölvan sé nett til að ferðast með hvort sem 
hún er notuð í skóla, vinnu eða fyrir  heimilið.

Ein bestu kaupin í skólaúrvalinu
Þegar borin eru saman gæði og verð á þeim 85 
tölvum sem við höfum í fartölvuúrvalinu okkar 
þá er þessi tölva klárlega ein allra bestu kaupin. 
Mikið fyrir peninginn.

Windows 8.1 námskeið fylgir
Með tölvunni fylgir kynning á helstu breytingum
frá Windows 7 y r í Windows 8.1 hjá sérfræðingum 
Promennt.  Námskeið sem hefur mælst mjög vel 
fyrir hjá viðskiptavinum okkar.

TOS-L50B1LF

OPIÐ
Í dag : 10-18
Lau. : 11-16
Sun. : 13-17 

KE PIS WIN OWS 8.1 N MSKEIÐ F LGIR LLUM T LVUM !
Allir sem velja tölvu hjá okkur með Windows 8.1 fá ávísun á skemmtilegt og fræðandi námskeið sem haldið er í samstar  
við Promennt sem sérhæfa sig í fjölbreyttu tölvunámi.  Mi rosoft sérfræðingar Promennt fara y r helstu nýjungarnar
og helstu grundvallaratriði í notkun Windows 8.1. 

EIN ÖFLUGASTA 
SKÓLATÖLVAN OKKAR 

 FR B RU VERÐI 
VEGNA MAGNKAUPA !

REYKJAVÍK
SUÐURLAN SBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLER RGÖTU 30

Sími 414 1730

HÚSAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66

Sími 414 1750

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 3333

SÉRSTAKT 
SKÓLAVERÐ

139.990

MINNISST KKUN 
ÚR 4GB Í 8GB
Í KAUPB TI
FYRIR 30 FYRSTU !

AÐEINS KR. 12.414  M NUÐI 
vaxtalaust í 12 mánuði. Innifalið í mánaðargreiðslum 
er 3,5% lántökugjald og mánaðarlegt færslugjald.
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HANDBOLTI Ísland vann eins 
marks sigur, 26-25, á Makedóníu á 
EM U-18 ára landsliða í handbolta 
sem fer fram í Póllandi. 

Íslensku strákarnir tóku strax 
völdin í leiknum í gær og um miðj-
an fyrri hálfleik var staðan 10-4, 
Íslandi í vil. Munurinn í leikhléi 
var fjögur mörk, 14-10, en eftir 
tíu mínútna leik í seinni hálfleik 
var staðan orðin 20-12. Strákarnir 
slökuðu á undir lokin og Make-
dónía minnkaði muninn, en Ísland 
hafði að lokum eins marks sigur.

Egill Magnússon, leikmaður 
Stjörnunnar, var markahæstur í 
íslenska liðinu með sjö mörk, en 
Selfyssingurinn Ómar Ingi Magn-
ússon kom næstur með fimm 
mörk. Þá stóð Haukamaðurinn 
Grétar Ari Guðjónsson sig með 
sóma í markinu, en hann varði 19 
skot í leiknum.

Á morgun mætir íslenska liðið 
því hvít-rússneska um réttinn til 
að spila um 9. sætið á mótinu. Það 
er þó meira í húfi, en með sigri 
tryggir Ísland sér sæti á HM í 
Rússlandi á næsta ári, en þangað 
komast tíu efstu liðin á EM.  - iþs

Strákarnir 
skrefi  nær HM

SIGUR  Ísland hafði betur gegn 
Makedóníu á EM í gær. MYND/EHF

HANDBOLTI Lið Fram í Olís-deild 
kvenna í handbolta hefur fengið 
góðan liðsstyrk, en argentínski 
landsliðsmarkvörðurinn Nadia 
Bordon skrifaði undir tveggja 
ára samning við Safamýrarliðið 
í gær. 

Bordon er 26 ára gömul og 
hefur leikið yfir 40 landsleiki 
fyrir Argentínu. Hún lék síðast 
með S.A. Quilmes í heimaland-
inu, en hún hefur einnig leikið á 
Ítalíu.

Fram ætlar sér stóra hluti, 
en Stefán Arnarsson, sem gerði 
Valskonur að Íslandsmeistur-
um í vor, tók við þjálfun liðsins 
í sumar af Halldóri Sigfússyni. 
Fram komst í úrslitakeppnina í 
fyrra, en féll úr leik í átta liða 
úrslitum fyrir Gróttu.  - iþs

Argentínsk 
landsliðskona 
til Fram 

NÝR LEIKMAÐUR  Nadia Bordon ver 
mark Fram í vetur.   MYND/FRAM

FÓTBOLTI Íslenska kvennalandslið-
ið í knattspyrnu mætir nágrönn-
um sínum frá Danmörku í afar 
mikilvægum leik á Laugardals-
velli í kvöld. Ísland þarf nauðsyn-
lega á þremur stigum að halda í 
baráttunni um sæti í umspilinu 
um sæti á Heimsmeistaramótinu í 
Kanada árið 2015. Takist íslenska 
liðinu að tryggja sér farseðilinn 
til Kanada yrði það í fyrsta sinn 
sem íslenskt A-landslið leikur í 
lokakeppni heimsmeistaramóts. 
Stelpurnar okkar þurfa að vinna 
alla þrjá leikina sem eftir eru til 
þess að eiga möguleika á sæti í 
umspilinu en þær mæta Ísrael og 
Serbíu á Laugardalsvelli í sept-
ember.

Erfiður mótherji
Aðeins tveimur sætum munar á 
liðunum á styrkleikalista FIFA.
en þetta verður í níunda skiptið 
sem liðin mætast en í fyrsta sinn 
á íslenskri grundu. Eini sigur 
íslenska liðsins kom árið 2011 á 
æfingamóti í Algarve.

Danska liðið hefur sex sinn-
um borið sigur úr býtum en liðin 
gerðu í fyrsta sinn jafntefli í 
júní. Dóra María Lárusdóttir 
kom Íslandi yfir um miðbik fyrri 
hálfleiks en danska liðið jafnaði 
örfáum mínútum síðar. Hart var 
barist í leiknum og liðin lögðu allt 
undir. 

Megum ekki tapa fleiri stigum
Dóra María er ein af reyndustu 
leikmönnum landsliðsins. Hún 
lagði áherslu á að íslenska liðið 
ætlaði sér að taka stigin þrjú.

„Undirbúningurinn hefur geng-
ið mjög vel, við verðum að vinna 
þennan leik og við höfum verið 
að undirbúa okkur eftir því. Við 
verðum að vera einbeittar í leikn-
um og við ætlum okkur að klára 
þetta. Þrjú stig er það eina sem 
dugar okkur eins og staðan er í 
dag. Við höfum tapað of mörgum 

stigum í öðrum leikjum og við 
megum ekki verða af fleiri stig-
um,“ sagði Dóra en íslenska liðið 
hefur skoðað það danska vel und-
anfarna daga.

„Við ætlum fyrst og fremst að 
halda áfram því sem við gerðum 
í Danmörku, það gekk vel. Þeim 
gekk illa að skapa sér færi og við 
þurfum að vera þéttar til baka. 
Við verðum að spila sem ein heild 
og reyna að sækja hratt á þær,“ 
sagði Dóra sem vonast eftir 
góðum stuðningi.

„Við höfum verið með sterk-
an heimavöll í gegnum tíðina og 
erum búnar að skapa svolítið vígi 
hérna í Laugardalnum. Vonandi 
getum við nýtt okkur það í leikn-
um.“

Engin geimvísindi í þessu
Freyr Alexandersson var nokkuð 
brattur þegar undirritaður heyrði 
í honum en hann á von á góðum 
leik en jafnframt erfiðum.

„Hópurinn er vel stemmdur, 
leikmenn liðsins eru bjartsýnir 
og hugaðir fyrir leikinn og við 
þurfum bara að púsla þessu rétt 
saman. Við þekkjum mótherjann 
vel, það er stutt síðan liðin léku 
síðast svo það eru engin geimvís-
indi í þessu. Liðin þekkja hvort 
annað mjög vel og það skiptir 
máli að framkvæma hlutina vel,“ 
sagði Freyr sem leggur áherslu 
á að allir leikmenn liðsins spili 
hápressu.

„Við verðum að vera með hug-
arfarið í lagi og svolítið huguð í 

okkar leik, það gæti skipt máli. 
Við viljum reyna að koma hátt 
á þær og koma þeim í óþægileg-
ar  stöður og ég geri ráð fyrir að 
danska liðið reyni það sama gegn 
okkur. Ég hef verið að líta á fyrri 
leikinn þegar hápressan tókst 
ekki, athuga hvað fór úrskeiðis 
og reyna að leita að því sem við 
getum gert betur í okkar leik. 
Þær eru vel spilandi og geta leyst 
hápressu og við þurfum að vera 
betur undirbúin. Að sama skapi 
gekk okkur illa að notfæra okkur 
skyndisóknir í leiknum úti og við 
höfum unnið mikið í því  í vikunni 
fyrir leikinn í kvöld,“ sagði Freyr 
Alexandersson, landsliðsþjálfari 
við Fréttablaðið að lokum. Leikur-
inn hefst klukkan 19.30. 

Kristinn Páll 
Teitsson
kristinnpall@365.is

Verðum að vinna þennan leik
Íslenska kvennalandsliðið mætir Danmörku í gríðarlega mikilvægum leik á Laugardalsvelli í kvöld. Ísland 
má ekki verða af fl eiri stigum í baráttunni um sæti í umspili upp á sæti á Heimsmeistaramótinu í Kanada á 
næsta ári að mati Dóru Maríu Lárusdóttur. Dóra vonar að gott gengi Íslands á heimavelli haldi áfram.

FYRIRLIÐINN  Sara Björk Gunnarsdóttir, fyrirliði Íslands, heldur bolta á lofti á æfingu landsliðsins á Laugardalsvelli á þriðjudag-
inn. Stelpurnar okkar þurfa á sigri að halda gegn Dönum í Dalnum í kvöld ætli þær sér á HM 2015.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Manchester United gekk 
í gær frá kaupum á argentínska 
varnarmanninum Marcos Rojo frá 
Sporting Lissabon eftir mikið japl, 
jaml og fuður. Rojo hefur látið öllum 
illum látum hjá félaginu og heimtað 
sölu, en ekkert fengið í staðinn nema 
skömm í hattinn. 

Sporting tókst að koma verðinu á 
þessum frekar lítt þekkta varnar-
manni upp í 16 milljónir punda og 
fær auk þess vængmanninn Nani 
aftur heim til Sporting að láni.

Eins og síðasta sumar hefur 
Manchester United ekkert gengið á 
leikmannamarkaðnum. Um leið og 
félagaskiptaglugginn opnaðist var 
gengið frá kaupum á Luke Shaw 
og Ander Herrera sem lá fyrir, en 

Van Gaal sjálfur hefur í raun ekk-
ert keypt þótt hann gæfi grænt ljós 
á kaupin á Shaw og Herr era.

En hver er þessi Marcos Rojo og 
mun hann leysa varnarvandræði 
United? Norski knattspyrnusérfræð-
ingurinn Tor-Kristian Karlsen, sem 
fylgist grannt með suður-ameríska 
boltanum, telur Rojo geta staðið sig á 
Old Trafford. Hann hefur fylgst með 
Argentínumanninum síðan hann 
spilaði með Estudiantes árið 2010.

„Þetta er ekki leikmaður sem 
stærstu félög heims slást um, en 
það má ekki gleyma því að United 
er ekki í Meistaradeildinni og geng-
ur því illa að fá til sín bestu leik-
mennina,“ segir Karlsen í viðtali 
við norska miðla.

„Hann er líkamlega sterkur, fljót-
ur og fimur varnarmaður sem hent-
ar mjög vel í þriggja miðvarða kerfi. 
Sem bakvörður í fjögurra manna er 
hann ekki jafn góður.“

Norski sparksérfræðingurinn 
segir Rojo vera mjög góðan í að 
verjast á stóru svæði eins og oft vill 
verða í 3-4-1-2-kerfi Van Gaals og 
hann skili miklu fram á við. 

„Ég held að United hafi vitað 
hvað vantaði í vörnina og Rojo pass-
aði svona nokkurn veginn við lýs-
inguna. En ég hef haft rangt fyrir 
mér áður. Ég held, að með sínum 
opna og skemmtilega leikstíl geti 
Marcos Rojo orðið uppá hald manna 
á Old Trafford,“ segir Tor-Kristian 
Karlsen.  - tom

Marcos Rojo fín lausn fyrir Van Gaal 
Argentínski varnarmaðurinn er ekki fyrsti maðurinn sem United vildi en gæti orðið vinsæll á Old Traff ord.

HJÁLP  Marcos Rojo er að mæta til að 
styrkja varnarleikinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI „Ég er alveg í tómu 
tjóni,“ segir Matthías Vilhjálms-
son, knattspyrnumaður með Start 
í norsku úrvalsdeildinni, í samtali 
við Fréttablaðið, en Ísfirðingur-
inn verður frá næstu vikur vegna 
meiðsla.

„Síðustu vikur er ég búinn að 
vera með næstum klofinn hryggj-
arlið neðarlega í bakinu. Ég hef 
ekkert náð mér alveg af þessu,“ 
segir Matthías sem hefur spilað 
meira og minna meiddur allt tíma-
bilið en nú verður hann að segja 
stopp.

„Ég verð að hvíla í einhvern 
tíma. Ég er búinn að vera að þjösn-
ast á þessu, en það er til dæmis 
ekkert sérstaklega þægilegt að 
hoppa upp í skallaeinvígi. Það er 
bara ekkert vit í því að vera að 
spila núna. Þetta er ekki gaman, 
en svona er þetta. Það eru marg-
ir mikilvægir leikir hjá okkur í 
haust sem ég stefni á að ná,“ segir 
Matthías.

FH-ingurinn fyrrverandi fór 
frábærlega af stað á fyrstu tveim-
ur tímabilum sínum með Start. 
Hann skoraði 18 mörk í 30 leikj-

um er liðið vann 1. deildina fyrir 
tveimur árum og fylgdi því eftir 
með ellefu mörkum í 25 leikjum í 
úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð. 
Nú hefur hann spilað fjórtán leiki 
og skorað tvö mörk. En meiðsli 
hafa hrjáð hann alla leiktíðina.

„Maður á ekkert að vera að 
afsaka sig svona, en þetta byrjaði 
strax á undirbúningstímabilinu. 
Þá meiddi ég mig í ökklanum, 
svo meiddist ég á hné og nú þetta. 
Þetta er alveg hundleiðinlegt. Það 
er því miður ekkert víst að hvíld-
in virki. Kannski þarf ég að fara 

í uppskurð á endanum. En þangað 
til er betra að ég hvíli en að hafa 
mig joggandi inni á vellinum,“ 
segir Matthías.

Hann vonast til að missa ekki 
af nema tveimur næstu leikjum 
Start; á móti Odd og Sogndal. Í 
lok mánaðar er svo tveggja vikna 
landsleikjahlé sem Matthías ætlar 
að nýta sér.

„Ég efast um að ég nái leiknum 
gegn Sogndal, en ég stefni að því að 
vera klár eftir pásuna. Það versta 
er, að ég get bara ekkert sagt til 
um hvenær ég verð klár.“  - tom

Vonast til að vera klár eft ir landsleikjafríið
Matthías Vilhjálmsson hefur lítið getað beitt sér með Start vegna meiðsla og verður nú að hvíla sig.

MEIDDUR  Matthías verður frá næstu 
vikurnar.  MYND/IKSTART.NO
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

16.30 Ástareldur
17.20 Úmísúmí
17.45 Poppý kisuló
17.56 Kafteinn Karl
18.08 Sveppir
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Ekki gera þetta heima
19.00 Fréttir og veður
19.20 Forkeppni HM kvenna í fót-
bolta (Ísland - Danmörk)  Bein útsending 
frá Laugardalsvelli þar Ísland mætir Dan-
mörku í forkeppni HM kvenna í fótbolta.
21.25 Háskaleikur (3:6) (The Wrong 
Mans)  Bráðfyndnir þættir um tvo fé-
laga sem svara símtali sem ætlað var 
öðrum og veldur verulegu róti á lífi 
þeirra beggja. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Lögregluvaktin (10:15) (Chicago 
PD)  Bandarísk þáttaröð um líf og störf 
lögreglumanna í Chicago. Meðal leik-
enda eru Sophia Bush, Jason Beghe og 
Jon Seda. Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi ungra barna.
23.05 Paradís (5:8) (Paradise II)  Áfram 
heldur breski myndaflokkurinn um Den-
ise og drauma hennar um ást og vel-
gengni. Þættirnir eru byggðir á bókinni 
Au Bonheur des Dames eftir Émile Zola. 
00.00 Sakborningar–  Saga Kennys 
(5:6) (Accused) 
01.00 Fréttir
01.20 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
15.20 The Bachelorette 
16.50 Survivor 
17.35 Dr. Phil
18.15 America’s Next Top Model 
19.00 Emily Owens M.D
19.45 Parks & Recreation (10:22)
20.10 The Office (21:24) 
20.30 The Moaning of Life (2:5)
21.15 Scandal (9:18)  Við höldum áfram 
að fylgjast með fyrrverandi fjölmiðla-
fulltrúa Hvíta hússins Oliviu Pope (Kerry 
Washington) í þriðju þáttaröðinni af 
Scandal. Fyrstu tvær þáttaraðirnar hafa 
slegið í gegn og áskrifendur beðið eftir 
framhaldinu með mikilli eftirvæntingu. 
Scandal þættirnir fjalla um Oliviu sem 
rekur sitt eigið almannatengslafyrir-
tæki og leggur hún allt í sölurnar til að 
vernda og fegra ímynd hástéttarinnar. 
22.00 Agents of S.H.I.E.L.D. (19:22) 
 Hörkuspennandi þættir úr smiðju teikni-
myndarisans Marvel. Bandaríska ríkis-
stjórnin bregður á það ráð að láta setja 
saman sveit óárennilegra ofurhetja til að 
bregðast við yfirnáttúrulegum ógnum á 
jörðinni.
22.45 The Tonight Show  Óskarsverð-
launahafinn Jared Leto kíkir til Jimmy 
ásamt Judging Amy-leikkonunni Amy 
Brenneman. Rokkbandið 30 Seconds to 
Mars sér um tónlist kvöldsins.
23.30 King & Maxwell
00.15 Beauty and the Beast 
01.00 Scandal 
01.45 The Tonight Show
02.30 Pepsi MAX tónlist

08.10 PGA Tour 2014 13.10 PGA Tour 2014 
- Highlight 14.05 LPGA Tour 2014 17.05 
Champions Tour 2014 - Hig 18.00 PGA Tour 
2014 22.00 Golfing World 2014  22.50 Inside 
The PGA Tour 2014  23.15 Golfing World 2014   
00.05 Inside The PGA Tour 2014

18.30 Top 20 Funniest
19.15 Community
19.35 Last Man Standing  
20.00 Guys With Kids  (7:17) Skemmti-
legir gamanþættir um þrjá unga feður 
sem standa þétt saman í uppeldi ungra 
barna sinna og alltaf er stutt í grínið.
20.20 Wilfred  (8:13) 
20.45 Originals  (2:22)
21.30 The 100  (13:13) 
22.15 Supernatural  (7:22)
23.00 The Listener
23.40 Grimm
00.25 Sons of Anarchy
01.05 Last Man Standing
01.30 Guys With Kids  
01.50 Wilfred
02.15 Originals  
02.55 The 100  
03.40 Supernatural
04.25 Tónlistarmyndbönd

07.00 Ævintýri Tinna  07.25 Latibær  07.47 
Hvellur keppnisbíll 08.00 Könnuðurinn Dóra 
 08.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  08.45 Doddi 
litli og Eyrnastór 08.55 Sumardalsmyllan  09.00 
Áfram Diego, áfram! 09.24 Svampur Sveinsson 
09.45 Elías 09.55 UKI  10.00 Brunabílarnir 10.22 
Ljóti andarunginn og ég  10.44 Gulla og grænjaxl-
arnir 10.56 Rasmus Klumpur og félagar  11.00 
Ævintýri Tinna  11.25 Latibær  11.47 Hvellur 
keppnisbíll 12.00 Könnuðurinn Dóra  12.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  12.45 Doddi litli og 
Eyrnastór  12.55 Sumardalsmyllan  13.00 Áfram 
Diego, áfram!  13.24 Svampur Sveinsson  13.45 
Elías 13.55 UKI  14.00 Brunabílarnir  14.22 Ljóti 
andarunginn og ég  14.44 Gulla og grænjaxl-
arnir  14.56 Rasmus Klumpur og félagar  15.00 
Ævintýri Tinna  15.25 Latibær  15.47 Hvellur 
keppnisbíll  16.00 Könnuðurinn Dóra 16.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  16.45 Doddi litli og 
Eyrnastór  16.55 Sumardalsmyllan  17.00 Áfram 
Diego, áfram! 17.24 Svampur Sveinsson  17.45 
Elías  17.55 UKI  18.00 Brunabílarnir 18.22 Ljóti 
andarunginn og ég  18.44 Gulla og grænjaxlarnir 
18.56 Rasmus Klumpur og félagar  19.00 Artúr 3 
20.40 Sögur fyrir svefninn

18.20 Strákarnir
18.40 Frasier
19.05 Friends  
19.25 Seinfeld  (1:24)
19.50 Modern Family  (21:24) 
20.15 Two and a Half Men  (16:23)
20.35 Weeds  (13:13) 
21.00 Broadchurch  (4:8) 
21.45 E.R.  (4:22) Sígildir þættir sem ger-
ast á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago 
þar sem erillinn er næstum óviðráðan-
legur og læknarnir fá nánast engan tíma 
til að taka ákvarðanir upp á líf og dauða.
22.30 Boss
23.30 Boardwalk Empire  
00.25 A Touch of Frost
02.10 Weeds  
02.40 Broadchurch
03.30 Boardwalk Empire  
04.30 Boss
05.25 E.R.  

11.20 The Big Year 
13.00 That’s My Boy
14.50 The Devil Wears Prada
16.40 The Big Year  
18.20 That‘s My Boy  
20.10 The Devil Wears Prada  
22.00 Kiss of Death  
23.40 Universal Soldier. Regeneration
01.15 Ironclad
03.15 Kiss of Death  

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm in the Middle
08.30 Jamie Oliver’s Food Revolu-
tion
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  
10.20 60 mínútur  
11.05 Harry’s Law  
11.50 Nashville
12.35 Nágrannar
13.00 Life
14.50 The O.C  
15.35 Ozzy and Drix  
16.00 Ærslagangur Kalla kanínu og 
félaga  
16.25 The Michael J. Fox Show
16.50 The Big Bang Theory  
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Pepsímörkin 2014  
18.23 Veður  
18.30 Fréttir 
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður  
19.15 Fóstbræður  
19.40 Undateable  (3:13) 
20.05 Masterchef USA  (4:25) 
20.50 NCIS  (2:24) 
21.35 Major Crimes  (6:10) Hörku-
spennandi þættir sem fjalla um lög-
reglukonuna Sharon Raydor sem er 
ráðin til að leiða sérstaka morðrann-
sóknadeild innan hinnar harðsvíruðu 
lögreglu í Los Angeles. Sharon tekur við 
af hinni sérvitru Brendu Leigh Johnson 
en þættirnir eru sjálfstætt framhald af 
hinum vinsælu þáttum Closer.
22.20 Louie  (7:13)
23.35 Rizzoli and Isles  
00.15 The Knick
01.05 Tyrant
01.50 NCIS. Los Angeles  
02.35 October Sky  
04.20 Life 
06.05 Fóstbræður

07.00 Pepsímörkin 2014  
08.15 Stjarnan - Inter
13.20 Pepsímörkin 2014
14.35 Lille - Porto  
16.25 Meistaradeildin - Meistaramörk  
16.45 Pepsímörkin 2014 
18.00 Demantamótin  
20.00 Arionbanka mótið
20.40 Stjarnan - Inter
22.30 Demantamótin
00.30 Moto GP - Tékkland  

12.50 West Ham - Tottenham
14.30 Messan
15.40 QPR - Hull
17.20 Premier League Review 
2014/2015
18.15 Arsenal - Crystal Palace  
19.55 Everton - Man. Utd. 11.09.10  
20.30 Premier League World  
21.00 Messan  Rætt er um allt sem við 
kemur enska boltanum í Messunni á 
fimmtudegi.
21.40 Liverpool - Southampton  
23.20 Messan  

20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakistan 
21.30 Suðurnesjamagasín

Stöð 2 kl. 20.05
Masterchef USA 
Stórskemmtilegur matreiðsluþáttur 
með Gordon Ramsey í forgrunni þar 
sem áhugakokkar keppast við að vinna 
bragðlauka dómnefndarinnar yfi r á sitt 
band. Ýmsar þrautir eru lagðar fram í 
eldamennskunni og þar reynir á 
hugmyndafl ug, úrræði og færni 
þátttakenda. Að lokum eru 
það þó alltaf dómararnir sem 
kveða upp sinn dóm og ákveða 
hverjir fá að halda áfram og 
eiga möguleika á að standa 
uppi sem Meistarakokkurinn.

Bylgjan kl. 10–13
Maskínan
Siggi Hlö – Maskínan sjálf–  er á Bylgj-
unni alla virka daga milli klukkan 
10–13 í allt sumar. 
Skemmtileg tónlist, 
óþarfa fróðleikur 
og fj ör alla virka 
daga.

Messan
STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 21.00 
Rætt er um allt sem við kemur 
enska boltanum í Messunni á 
fi mmtudegi.

Modern Family
STÖÐ 2 GULL KL. 19.50 Frábær 
gamanþáttur um líf þriggja ólíkra en 
dæmigerðra nútímafj ölskyldna. Leiðir 
þessara fj ölskyldna liggja saman og í 
hverjum þætti lenda þær í hreint drep-
fyndnum aðstæðum.

Forkeppni HM-kvenna 
í fótbolta
SJÓNVARPIÐ KL. 19.20 Bein útsend-
ing frá Laugardalsvelli þar sem Ísland 
mætir Danmörku í forkeppni HM 
kvenna í fótbolta.
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„Ég notaði þessa sýningu smá til 
að afgreiða þetta mál,“ segir David 
Young en hann opnar sýningu sína 
Phenomena aftur á Menningarnótt 
en sýningin var útskriftarverk-
efni hans úr Listaháskólanum árið 
2005. „Verkið er byggt á skanna-
myndum af heilanum mínum frá 
því að ég var veikur árið 2000 og 
2001. Þetta er mynstur sem ég 
bjó til úr þessum myndum,“ segir 
David, en hann greindist með æða-
gúlp í heilanum árið 2000. 

Nafn sýningarinnar hefur einn-
ig mikla þýðingu þar sem það var 
talið vera kraftaverk, eða pheno-
mena, að hann læknaðist. David er 
nú að handmála á myndirnar fyrir 
sýninguna. 

„Ég greindist nýlega með 
krabbamein og ákvað því að sýna 

myndirnar aftur,“ segir David sem 
lítur gjarnan á björtu hliðarnar og 
segist vera spenntur fyrir því að fá 
myndir af krabbameininu til þess 
að gera eitthvað svipað við þær.

David heldur sýninguna ásamt 
vinkonu sinni, vöruhönnuðinum 
Estheri Íri, sem mun sýna UND-
UR-vörur fyrir heimilið, en hún 
hefur að undanförnu verið að þróa 
sína fyrstu vörulínu sem saman-
stendur af sjö skemmtilegum hlut-
um fyrir heimilið. 

„Meginmarkmiðið er að gleðja 
og fá fólk til að brosa meira,“ 
segir Esther um vörurnar, en aðal-
áhersla hennar er að hanna góðar 
lausnir fyrir heimilið.

Tvíeykið mun einnig frumsýna 
saman UNDUR-púða sem eitt 
verka Davíðs prýðir, en hann setur 

fram myndir sínar á öðruvísi hátt 
en hann gerði árið 2005 þar sem 
hann handmálaði á myndirnar í 
þetta skipti.

„Fyrst var þetta bara mynd 
tekin af heilanum, hún skönnuð 
inn, prentuð út og þrykkt á efni 
en núna vildi ég búa til myndir til 
þess að hengja upp á vegg,“ segir 
David. Myndirnar munu hanga í 
versluninni Noland að Laugavegi 
12. baldvin@frettabladid.is

Breytti æðagúlpi 
í heila í listaverk
Listamaðurinn David Young greindist nýlega með krabbamein og ákvað því að 
taka aft ur upp sýningu sína Phenomena sem byggð er á myndum af heila hans.

  Ég greindist nýlega 
með krabbamein og 

ákvað því að sýna 
myndirnar aftur.

David Young

GÓÐ SAMAN David og Esther eru full tilhlökkunar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Danslistakonan Erna Ómarsdótt-
ir hefur verið valin af sameigin-
legri dómnefnd RIFF og fulltrú-
um vídeóverkahátíðarinnar Hors 
Pistes til þess að sýna myndbands-
listaverk sitt á Pompidou-safninu í 
París á næsta ári. Myndin verður 
frumsýnd á RIFF í Norræna hús-
inu í byrjun október.

Verkið er ljóðræn heimildar-
mynd um störf listahópsins Shal-
ala sem Erna skipar ásamt Valdi-
mari Jóhannssyni tónlistarmanni. 
Hópurinn hefur unnið mikið með 
öskur í gegnum tíðina. „Þetta er 
ákveðin særing til að koma djöfl-
unum út,“ segir Erna en hún segist 
sjá fegurðina í ljótleika öskursins.

Shalala-hópurinn bjó meðal ann-
ars til það sem kallast „The Black 
Yoga Screaming Chamber“, öskur-

klefa sem þau gáfu bæði Alþingi 
og borgarstjórn Reykjavíkur. Klef-
inn var uppi í mánuð í Ráðhúsinu 
að sögn Ernu en Alþingi hefur ekki 
enn komið honum í notkun. „Það 
er staður þar sem menn myndu 
hafa gott af því að hafa öskurklefa 
nálægt sér,“ segir hún.

Á Menningarnótt mun Shalala 
sýna listir sínar. Sýningin FOLK? 
I do (not) agree! verður í gangi frá 
13.00 til 18.00 í Iðnó og tekur Sha-
lala þátt í henni ásamt íslenskum 
og pólskum sviðslistamönnum. 
Klukkan 14.00 verður svokallað 
„Screaming Spa“ í Kling og Bang 
þar sem verður „íslensk heita-
pottsstemning“ og menn geta látið 
nudda sig með öskurhljóðbylgjum. 
Klukkan 15.30 í Iðnó mun Erna 
síðan leiða tíma í „Metal Aerobics“, 

líkamsrækt sem blandar eróbikki 
við þunga málmstónlist. „Menn geta 
fengið smá aukaorkulosun þar,“ 
segir Erna létt í bragði. - þij

Öskur og heitapottsstemning
Dansarinn Erna Ómarsóttir mun sýna myndbandsverk á Pompidou-safninu.

VINNUR AÐ HEIMILDARMYND  Erna 
sér fegurðina í ljótleikanum 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Í FULLU FJÖRI
ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR!
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betrabak@betrabak.is • www.betrabak.is

Faxafeni 5, Reykjavík, Sími 588 8477

Dalsbraut 1, Akureyri, Sími: 558 1100 • Skeiði 1, Ísafirði, Sími 456 4566

Opið virka daga frá kl. 10-18  og laugardaga frá kl. 11-16

Frábært verð!

  Dýna og
Tegund Stærð Classic-botn Útsala

C&J Gold 120x200    119.900 kr. 89.925 kr.

C&J Gold 140x200 139.900 kr. 104.925 kr.

C&J Gold 160x200    152.900 kr. 114.675 kr.

C&J Gold  180x200     164.900 kr. 123.675 kr.

AÐEINS KRÓNUR

89.925
ÚTSÖLUVERÐ

GOLD120X200

AÐEINS KRÓNUR

114.675
ÚTSÖLUVERÐ

GOLD160X200

C&J GOLD
heilsurúm 25% afsláttur

 5 svæða skipt 
yfirdýna. 
Laserskorið 
Conforma Foam 
heilsu- og hæg-
inda lag tryggir 
réttan stuðning við 
neðra mjóbak og 
mýkir axlasvæði.

 Vandaðar 
kantstyrkingar.

 Vandað 
pokagormakerfi.  
Minni hreyfing 
betri aðlögun.

 Slitsterkt og mjúkt 
bómullaráklæði.

 Þykkt 29 cm.

„Þetta er ennþá á byrjunarstigi en 
við erum þrír að skrifa þetta, ég, 
Ari Eldjárn og Guðmundur Páls-
son úr Baggalút og þetta verða 
átakanlega fyndnir þættir,“ segir 
Bragi Valdimar Skúlason, einn af 
handritshöfundum nýrra sketsa-
þátta sem hefja göngu sína á RÚV 
í vetur. Kristófer Dignus, sem leik-
stýrði síðasta Áramótaskaupi, sér 
um að leikstýra þáttunum. Hér er 
á ferð sama teymi og kom að síð-
asta Áramótaskaupi en Ari, Guð-

mundur og Bragi verða hluti af 
leikhópnum. Þessir nýju íslensku 
grínþættir hafa fengið nafnið 
Drekasvæðið. 

„Þeir tveir fá líklega að leika 
eitthvað en ég fæ sennilega lítið 
að leika,“ bætir Bragi Valdimar 
við.

Þessa dagana er verið að setja 
saman leikhóp en það er þó ekki 
alveg ljóst hverjir leika. „Þetta er 
ennþá allt svolítið í lausu lofti,“ 
segir Bragi Valdimar spurður út í 

leikarana. Stefnt er að því að setja 
þættina í loftið eftir áramót. „Það 
er enginn sérstakur söguþráður í 
þeim, þetta er bara sketsaþáttur.“ 
Spurður að því hvort þættirnir 
eigi sér einhverjar fyrirmyndir 
segir Bragi Valdimar þá vera nýtt 
íslenskt flipp. 

„Við erum allir miklir áhuga-
menn um húmor og eigum okkur 
margar fyrirmyndir, ætli við séum 
ekki aðallega á bresku línunni.“ 
 - glp

Átakanlega fyndnir þættir á RÚV
Ari Eldjárn og Baggalútsmennirnir Bragi Valdimar Skúlason og Guðmundur 
 Pálsson vinna nú hörðum höndum að því að skrifa grínþætti fyrir Sjónvarpið.

EKKERT GRÍN  Ari og Bragi taka vinn-
una alvarlega. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Er fullorðið fólk almennt með 
uppáhaldssúkkulaði?
Ágúst Bent, leikstjóri

UPPÁHALDSSÚKKULAÐIÐ





Bjórbók í bígerð
Nú er íslensk bjórhandbók í bígerð 
eftir tvo kennara Bjórskólans, þá 
Höskuld Sæmundsson og Stefán Páls-
son. „Við ákváðum að reyna að festa 
sitt hvað um þessa þekkingu á blað og 
semja veglega bók um bjórinn, helstu 
bjórtegundir og stíla,“ segir Stefán 
en að hans sögn hafa einungis tvær 
bækur komið út á íslensku um bjór.

En hver er uppáhaldsbjór Stefáns? 
„Ég myndi nú segja að það væri belg-
íski bjórinn Chimay sem blessunarlega 

hefur verið talsvert fáan-
legur í Ríkinu. Hann 
er bruggaður af 
belgískum munkum 
þannig að ég varð 

mjög kátur þegar 
ég frétti að það væri 

verið að skipuleggja 
almennilegt munka-
klaustur hér á landi. 
Ég sé sóknarfæri,“ 
segir Stefán og 
hlær.  - bþ

FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Kvika talin streyma inn í eldstöðina 

af miklu afl i
2 Leitar konunnar sem tók við Neyðar-

línusímtalinu
3 Mjög öfl ugur atburður, kvikan færi 

hratt upp
4 Vita ekki að þeim var fl ett upp
5 Jökulvatn yrði níu klukkustundir að 

Ásbyrgi

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 

40-
70%
afsláttur af öllum vörum

Opið virka daga frá kl. 11 til 18 
laugardaga frá kl. 11 til 17 
sunnudaga frá kl. 13 til 17
Sími 568 9512 

verslun af merkjavöru!

Barnafatnaður frá

Suðurlandsbraut 54 bláu húsin ( við faxafen)

Troðfull

FLJÓTLEGT
OG ÞÆGILEGT

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

FÁÐU ÞRÁÐLAUSAN 
AÐGANG AÐ 
TÓNLISTINNI 
Í ÖLLUM 
HERBERGJUM

Langar að halda 
útgáfutónleika
Nóg er um að vera hjá hljómsveitinni 
Samaris þessa dagana. Hún lék á 
tónlistarhátíð í Wales um síðustu helgi 
en mælt var sérstaklega með Samaris 
á miðlinum thefourohfive.com. Næst 
á dagskrá eru tónleikar í Liverpool en 
eftir það er tríóið væntanlegt heim. 
Jófríður Ákadóttir, söngkona sveitar-
innar, segist vona að þau nái að halda 
loksins útgáfutónleika. „Þetta er búið 
að dragast á langinn. Platan kom út í 
maí og okkur langar að halda tónleika 
til að fagna útgáfunni.“ Eftir stutt 
stopp á Íslandi fer hljómsveitin í túr 
um heiminn og hitar meðal annars 
upp fyrir hljómsveitina The Acid. - ebg 
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