
VINNUMARKAÐUR Í fjárlagafrum-
varpinu er gert ráð fyrir að spara 
1,1 milljarð króna á næsta ári með 
því að stytta bótatímabil atvinnu-
lausra úr þremur árum í tvö og hálft 
ár um næstu áramót. 

Samkvæmt samantekt Vinnu-
málastofnunar þýðir það að 623 
missa rétt sinn til bóta og detta út 
af skránni á einu bretti um áramót-
in en að jafnaði hafa á milli 80 og 
90 atvinnulausir fullnýtt rétt sinn til 
atvinnuleysisbóta í hverjum mánuði 
á þessu ári. 

Vinnumálastofnun áætlar að 900 
til 1.000 einstaklingar hafi eða muni 
fullnýta rétt sinn til atvinnuleysis-
bóta á þessu ári.

Fjölmennasti aldurshópurinn sem 
tapar bótarétti er fólk á milli 30 og 

40 ára, eða 190 manns, þar af eru 
konur mun fjölmennari, eða 124. 
Þegar menntun hópsins í heild er 
skoðuð kemur í ljós að 285 hafa lokið 
grunnskólaprófi, næstfjölmennasti 
hópurinn sem tapar bótarétti um 
áramót eru háskólamenntaðir, eða 
135 manns.   

Þeir sem missa rétt til atvinnu-
leysisbóta eiga rétt á framfærslu-
styrk frá sínu sveitarfélagi, hann 
ræðst þó af félagslegri stöðu við-
komandi og hvort hann á maka sem 
getur eða vill hafa viðkomandi á 
framfæri. 

Sveitarfélögin eru ekki sátt við 
að fá allan þennan fjölda yfir til sín 
um áramótin. „Þetta er ansi bratt,“ 
segir Halldór Halldórsson, for-
maður Sambands íslenskra sveitar-

félaga, og bendir á að það sé ansi 
stutt síðan bótarétturinn var styttur 
úr fjórum árum í þrjú. Hann segir 
að verið sé að færa kostnað frá rík-
inu til sveitarfélaganna. „Við vilj-
um að það verði farið í atvinnuátak 
til að mæta þessu. Þetta er þving-
uð verkefnafærsla á milli ríkis og 
sveitarfélaga,“ segir Halldór. 

 johanna@frettabladid.is
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Á undanförnum 100 árum er talið að inntaka fólks á omega-3 fitu-sýrum hafi minnkað um allt að 
80% en neysla á omega-6 hefur hins veg-
ar aukist vegna breytinga á mataræði 
og það brenglar hlutföll fitusýranna í líkamanum. Með því að taka hörfræolíu 
er hægt að jafna þessi hlutföll,“ segir Sigrún Kjartansdóttir, framkvæmda-stjóri Gengur vel ehf. „Hörfræolían er 

líklega besta uppspretta omega-3 EFA 
fitusýra sem völ er á enda einstaklega 
rík af bæði Omega-3, -6 og -9  fitusýrum í 
hlutföllunum 4:1:1.“ 

ÓMISSANDI FITUSÝRUROmega-3 fitusýrur eru sérstaklega mikil-
vægar fyrir hjarta- og æðakerfið en þær 
hjálpa til við að halda blóðfitunni (kól-
esterólinu) í skefjum og geta stuðlað að 
lægri blóðþrýstingi. „Hörfræolían getur 
einnig komið jafnvægi á hormónakerf-
ið, dregið úr bólgum, aðstoðað við að 
brenna fitu og glúkósa og hjálpað til við 
að viðhalda heilbrigðum frumAð a ki h

HÖRFRÆOLÍA – NÚ Í HYLKJUMGENGUR VEL KYNNIR  Flestir þekkja hörfræolíuna og fjölmarga heilsufars-

lega kosti hennar. Hér er hörfræolían komin í hylkjum til að losna við vonda 

bragðið. Flaxseed Oil frá Natures Aid inniheldur hágæða kaldpressaða 

hörfræolíu sem er einstaklega rík af omega-3, -6 og -9 fitusýrum.

HIPPAR Í NEW YORKBlóm og blómabörn voru áberandi á tískusýningu Tommys Hilfiger sem fram fór í New York nýverið. Sýningin dró dám af hippatísku sjöunda áratugarins. 
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Fæst í 14 og 28 daga skömmtum. Útsölustaðir apótek og heilsu búðir.

Aptiless: Mest selda þyngdarstjórnunar efnið í Noregi og Svíþjóð.
Thylakoids: Dregur úr hungri - Minnkar sykurlöngun Minnkar ummál - Fækk ar aukakílóum. 

Aukakílóin  burtspínat extrakt með ThylakoidsFrábært fyrir þá sem eru á 5:2 mataræðinu eða öðrum matar prógrömmum

Thylakoids spínat extrakt
UTVECKLAD I SVERIGE VIDLUNDS UNIVERSITET

Loksins efni sem virkar vísindalega sannað af Karólínska Háskólanum í Lundi í Svíþjóðsjá Medica Nord á facebook
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Mömmumen
Bjartey Ásmundsdóttir hefur hannað 
hálsmen sem henta mæðrum með 
handóð ungbörn.  SÍÐA 2

Beckham breytir til
Victoria Beckham hefur lagt stuttu kjólana á hilluna. Nýja línan er látlaus.  SÍÐA 4

Heilbrigt hár í tísku
Náttúrulegir hárlitir og klassískar 
klippingar verða áberandi í vetur. 
Ýktar hárlínur eru á undanhaldi.  SÍÐA 6
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SKOÐUN Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir 
segir Fiskistofu hvorki stássstofu né 
vinnustofu. 28

MENNING Birgir Snæbjörn sýnir 
blondínur í Listasafni ASÍ um þessar 
mundir. 40

SPORT Jón Daði Böðvarsson er 
nýjasta stjarna íslenska landsliðsins 
eftir frammistöðuna gegn Tyrkjum. 58
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Sex hundruð missa atvinnu-
leysisbætur um áramótin
Á sjöunda hundrað atvinnulausra missa rétt til atvinnuleysisbóta um áramótin. Af þeim sem missa bætur er 
fjölmennasti hópurinn 30 til 40 ára og hafa flestir þeirra ýmist lokið grunnskóla- eða háskólaprófi.  

361
kona
58%

262
karlar
42%

FÓLKIÐ SEM MISSIR 
BÆTURNAR 

Bolungarvík 10°  SSV 13
Akureyri 13°  SV 5
Egilsstaðir 14°  SV 3
Kirkjubæjarkl. 11°  SV 3
Reykjavík 12°  S 7

Hvassast NV-til    Í dag ríkja S- og 
SV-áttir, 10-18 m/s NV-til en annars 
hægari. Skýjað og súld á stöku stað V-til 
en bjartviðri austanlands.  4

MENNING „Ég get ekki svarað fyrir 
ráðuneytið, eða tjáð mig um hvaða 
ástæður liggja að baki, en ég get 
staðfest það að framleiðendur 
myndarinnar Noah hafa ekki enn 
fengið þá tuttugu prósenta endur-
greiðslu frá atvinnuvega- og nýsköp-
unarráðuneytinu sem þeim ber að 
fá,“ segir Helga Margrét Reykdal, 
hjá íslenska framleiðslufyrirtæk-
inu Truenorth, en fyrirtækið þjónu-

staði kvikmynda verið Paramount 
Pictures við tökur myndarinnar 
hér á landi sumarið 2012. „Að sjálf-
sögðu kemur þetta sér ekki vel,“ 
segir Helga.

Hún er ekki sú fyrsta úr kvik-
myndageiranum á Íslandi sem tjáir 
sig um seinagang stjórnvalda við 
afgreiðslu á endurgreiðslum. Í við-
tali við Vísi í janúar nefndi leik-
stjórinn Baltasar Kormákur dæmi 

um seinagang við endurgreiðslu á 
myndinni Oblivion, sem tekin var 
á Íslandi árið 2012, og skartaði 
Tom Cruise í aðalhlutverki. Balt-
asar nefndi í sama viðtali að endur-
greiðslurnar væru mjög mikilvæg-
ur þáttur í ferlinu að trekkja erlend 
kvikmyndaverkefni til landsins. 
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-
neytið vildi ekki tjá sig um stöðu 
einstakra verkefna. ósk / sjá síðu 66

Framleiðendur Noah bíða eftir 20 prósenta endurgreiðslu frá ráðuneyti:

Endurgreiðslan enn ekki borist

EFNAHAGSMÁL Eftir stöðuga fjölgun 
ferðamanna á Íslandi undanfarin 
ár mun draga úr þeirri aukningu á 
næsta ári, samkvæmt spá Grein-
ingardeildar Arion banka. Spáin 
verður kynnt á morgunverðar-
fundi í dag. Aukningin í ár mun 
nema 22,6 prósentum en verður 
13,7 prósent á næsta ári. Helga 
Árnadóttir, framkvæmdastjóri 
Samtaka ferðaþjónustunnar, segir 
ekki æskilegt að aukningin sé stöð-
ugt yfir tuttugu prósentum. Nú 
þurfi að einbeita sér að því að bæta 
innviðina fyrir ferðaþjónustuna,  
til dæmis með betra vegakerfi. 
„Við vorum að berjast við það í 
fyrra að láta moka að Gullfossi. 
Ferðamenn sem eiga að vera hér á 
veturna, þeir komast jafnvel ekki 
að náttúruperlunum,“ segir hún.  
 - jhh / sjá síðu 6.

Huga þarf að innviðunum:

Dregur úr vexti 
ferðaþjónustu

  Þetta er 
þvinguð 

verkefna-
færsla á milli 

ríkis og 
sveitarfélaga

Halldór Halldórsson 

UMRÆÐUR UM RÆÐU   Stefnuræða forsætisráðherra fékk ekki háa einkunn hjá stjórnarandstöðunni í gærkvöldi. Sjálfur 
virtist ráðherrann ekki láta það á sig fá og ræddi þess í stað málin við sessunaut sinn, utanríkisráðherra. Sjá síðu 4. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 

Herferð gegn 
tekjulágum 
Forystumenn innan Starfsgreina-
sambandsins segja ríkisstjórnina 
í herferð gegn tekjulágu fólki og 
atvinnulausum.  8
Engin stytta   Fyrirætlanir um að 
reisa þrettán metra háa styttu af 
jóganum Sri Chinmoy við Esjurætur 
verða ekki að veruleika.  2
Grátbiðja Skota  Leiðtogar bresku 
stjórnmálaflokkanna grátbiðja skoska 
kjósendur um að hafna sjálfstæði.  4
Reinfeldt að styrkjast  Hægri 
stjórn Fredriks Reinfeldt í Svíþjóð 
hefur verið að styrkjast í skoðana-
könnunum á lokaspretti kosninga-
baráttunnar. 12
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STJÓRNMÁL Vilhjálmur Árnason, þingmaður 
Sjálfstæðisflokks, mun í dag leggja fram frum-
varp um breytingar á áfengislöggjöf sem felur 
í sér að leyfilegt verður að selja áfengi í mat-
vöruverslunum. Vilhjálmur gerir ráð fyrir 
átökum um málið en þingmenn allra flokka, ef 
frátaldir eru Vinstri grænir, eru meðflutnings-
menn hans.

Þetta er í sjöunda skiptið sem frumvarp sem 
þetta er lagt fram. Tuttugu og níu þingmenn 
hafa verið meðflutningsmenn í þessi skipti, 
alltaf hafa verið meðflutningsmenn úr Samfylk-
ingu, Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki. 
Ellefu þessara þingmanna eru á þingi í dag og 

allir ráðherrar Sjálfstæðisflokksins, 
ef frá er talin Hanna Birna Krist-
jánsdóttir, sem er ný á þingi, 
hafa flutt málið. Það ætti því að 
blása byrlega fyrir Vilhjálmi.

Samkvæmt heimildum blaðs-
ins er um að ræða framsóknar-
þingmennina Karl Garðarsson, 
Willum Þór Þórsson og Harald Ein-
arsson, auk Jóns Þórs Ólafssonar úr 
Pírötum, Bjartar Ólafsdóttur úr 
Bjartri framtíð og svo sex til 
sjö þingmanna Sjálfstæðis-
flokks. 

Vilhjálmur telur víst að í það minnsta 30 
þingmenn muni styðja frumvarpið sem þýðir 
að mjótt verður á munum þegar til atkvæða-
greiðslu kemur. „Og svo þegar þetta kemur 
til meðferðar þingsins koma inn umsagn-
ir og annað og ég hef fulla trú á því að þá 
muni fleiri þingmenn bætast í hópinn,“ segir 

Vilhjálmur.  - jbg

Frumvarp sem heimilar sölu áfengis í matvöruverslunum lagt fram á Alþingi í dag:

Bjartsýnn á meirihluta fyrir vínfrumvarpi

VILHJÁLMUR ÁRNASON  Leggur 
fram frumvarp um breytingar á 
áfengislöggjöf sem felur í sér að 
leyfilegt verður að selja áfengi í 
matvöruverslunum.

HVALVEIÐAR Alls höfðu í gær 116 
langreyðar verið veiddar síðan 
hvalveiðitímabilið hófst 15. júní 
síðastliðinn. Fjögur dýr voru 
dregin að landi í Hvalstöðinni í 
Hvalfirði í gær. 

Leyfi er fyrir veiðum á 154 
langreyðum á þriggja mánaða 
tímabili, sem lýkur á mánudag-
inn. Veiðarnar hafa farið fram 
fyrir austan Surtsey en þar hefur 
ekki verið veitt undanfarin ár. 
Um 150 manns sinna störfum 
sem tengjast veiðunum. Níutíu 
eru í vinnslunni í Hvalfirði, auk 
hvalveiðimanna og þeirra sem 
starfa á Akranesi og í Hafnar-
firði. Allt hvalkjötið sem veiðist 
er selt á Japansmarkað. - fb

Nóg að gera í Hvalstöðinni:

116 langreyðar 
verið veiddar 

SAMFÉLAG Átaksverkefnið Göng-
um í skólann var sett í áttunda 
skipti í gær og fór setningarhá-
tíðin fram í Laugarnesskóla í 
Reykjavík. 

Illugi Gunnarsson, mennta- 
og menningarmálaráðherra, og 
Dagur B. Eggertsson borgar-
stjóri fluttu stutt ávörp og 
hvöttu nemendur til þess að 
ganga, hjóla eða nota annan 
virkan ferðamáta á leið sinni í 
skólann. Að því loknu kom Solla 
stirða í heimsókn og tók nokkr-
ar léttar æfingar í morgunsárið 
auk þess að láta borgarstjóra 
dansa ballett við mikla kátínu 
nemenda jafnt sem starfsfólks.

  - fb

Göngum í skólann sett:

Borgarstjóri 
dansaði ballett

REYKJAVÍK Glipnir verktakar standa í framkvæmdum fyrir Reykja-
víkurborg í miðbæ Reykjavíkur. Verið er að leggja snjóbræðslukerfi í 
kringum strætóskýli við Lækjargötuna svo biðin eftir strætisvagnin-
um verði notalegri þegar snjórinn lætur sjá sig. 

Hundurinn Bobbi fylgist grannt með framkvæmdunum en hann fer 
á hverjum degi með eiganda sínum, sem starfar hjá Glipni, í vinnuna.

  - ebg

Vegavinnuhundurinn Bobbi fylgist með framkvæmdum: 

Verið að gera klárt fyrir veturinn

HUNDUR Í VINNU  Bobbi fer á hverjum degi með eiganda sínum í vinnu við alls 
kyns vegaframkvæmdir.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HEILBRIGÐISMÁL „Við munum klárlega skoða þetta og 
geri ég fastlega ráð fyrir að þetta verði tekið upp í 
mótun nýrrar geðheilbrigðisstefnu,“ segir Kristján 
Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra þegar hann er 
spurður um viðbrögð stjórnvalda við mikilli umræðu 
síðastliðna daga um sjálfsvíg.

Fréttablaðið, ásamt öðrum miðlum, hefur fjallað 
um sjálfsvíg, rætt við fagaðila, eftirlifendur og þá 
sem reynt hafa að fremja sjálfsvíg. Allir eru sam-
mála um að umræðan þurfi að opnast með aukinni 
fræðslu um geðheilbrigði og stuðningur þurfi að vera 
meiri. Einnig hefur verið bent á að sálfræðiþjónusta 
á Íslandi sé of dýr og því hafi ekki allir jafnt aðgengi 
að aðstoð þegar bera fer á vanlíðan. 

„Við erum að þreifa okkur áfram varðandi sálfræði-
þjónustu, til dæmis að hún verði teymisvinna í heilsu-
gæslunni,“ segir Kristján og bendir á að fjármunir 
séu veittir í málaflokkinn með þjónustu á Land spítala 
og hjá heilsugæslunni. „Það má hins vegar alltaf gera 
betur.“ 

Kristján var á málþingi í gær vegna Alþjóðadags 
forvarna og varð djúpt snortinn af því sem hann varð 
vitni að þar. „Það þarf hugrekki til að standa upp og 

lýsa þeim gríðarlega tilfinningavendi sem menn verða 
fyrir þegar aðstandandi fremur sjálfsvíg og umræðan 
sem slík frásögn vekur er afar mikilvæg,“ segir Krist-
ján og bætir við að fordómalaus umræða sé jafnvel 
mikilvægari en fjármagn í fagþjónustuna. - ebg 

Sjónum verður beint að sjálfsvígsforvörnum í nýrri geðheilbrigðisstefnu: 

Dáist að hugrekki eftirlifenda

FAGNAR AUKINNI UMRÆÐU  Kristján Þór Júlíusson heil-
brigðisráðherra segir fordómalausa umræðu um sjálfsvíg vera 
mikilvægt skref í auknum stuðningi.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hreinn, er ríkisstjórnin á 
rangri leið?
„Þeir eru allavega á villigötum.“
Í fjárlögum ársins 2015 er ekki gert ráð fyrir 
auknu fjármagni í viðhald vega. Hreinn 
Haraldsson vegamálastjóri bendir á að við-
haldsleysið komi niður á endingu veganna. 

SKIPULAGSMÁL „Slík stærð yrði 
afar umdeilanleg á þessum forna 
sögustað og myndi vart skapa 
frið um staðinn,“ segir hverfisráð 
Kjalarness sem leggst gegn því 
að Sri Chinmoy-miðstöðin fái að 
reisa þrettán metra háa styttu af 
Chinmoy við Esjuberg. Umhverf-
is- og skipulagsráð Reykjavíkur 
hafnaði styttunni einnig í gær.

Styttan á að verða manngengt 
listaverk tileinkað friði. Hún er 
hönnuð af Englendingnum Kaiv-
aliya Torpy sem mun hafa gert 
margar styttur af Chinmoy víða 
um lönd. Indverski gúrúinn og 
kraftlyftingamaðurinn Chinmoy 
lést árið 2007.

„Þetta á að verða vin í eyði-
mörkinni frá daglegu stressi. Fólk 
mun fá aðgang þarna inn en alls 
ekki þannig að það trufli nágrann-
ana,“ sagði Marteinn Arnar Mar-
teinsson hjá Sri Chinmoy-miðstöð-
inni í samtali við Fréttablaðið í 
maí. Einnig kom fram hjá Mar-
teini að meðlimir Sri Chinmoy-
miðstöðvarinnar ætluðu að planta 
trjám og útbúa tjarnir á lóðinni 
sem kaupa átti undir styttuna.

Hverfisráð Kjalarness segist 
styðja gerð náttúrulegs garðs og 
plöntun trjáa í landi Esjubergs 
og hugmyndir um opið útivistar-
svæði.

„Hverfisráðið getur hins vegar 
ekki stutt það að svona stór minn-
isvarði/stytta af Sri Chinmoy sé 
reist á staðnum,“ segir hverfisráð-
ið og vísar í fyrri bókun sína þar 
sem fram kemur að Esjubergs sé 
getið í fornbókmenntum og að þar 
sé talið að fyrsta kirkja á Íslandi 
hafi staðið. 

„Í mörg ár hafa Kjalnesingar 

rætt um hvernig best sé að vekja 
athygli á sögu staðarins,“ segir 
hverfisráðið sem kveður sóknar-
nefnd Brautarholtskirkju og Sögu-
félagið Steina hafa staðið fyrir 
útimessum á Esjubergi undan-
farin sumur.

„Hugmyndir eru uppi meðal 
Kjalnesinga um að setja þar upp 
útialtari. Í þessu ljósi er bent á að 
nauðsynlegt er að taka til vand-

legrar skoðunar hvaða mann-
virki, byggingar eða listaverk 
munu setja svip á staðinn, sér í 
lagi ef þau koma til með að verða 
jafn áberandi í landslaginu og 
umrætt listaverk virðist munu 
verða,“ segir hverfisráðið og 
bætir við að Chinmoy-styttan yrði 
mjög áberandi í landslaginu undir 
Esju og skera sig úr.

 gar@frettabladid.is

SPURNING DAGSINS

Smiðjuvegi 2, Kóp - S. 554 0400

 3 brennarar úr ryðfríu stáli

Vilja ekki risavaxinn 
bronsjóga við Esjuna
Fyrirætlanir áhangenda Sri Chinmoy heitins um að reisa þrettán metra styttu af jóg-
anum við rætur Esju verða ekki að veruleika. Hverfisráð Kjalarness segir hæðina afar 
umdeilanlega á fornfrægum sögustað og ekki myndu skapa frið eins og ætlað væri.

STYTTAN AF CHINMOY  Bronsstyttan í landi 
Esjubergs átti að vera þrettán metrar á hæð.
 MYND/SRI CHIMNOY-MIÐSTÖÐIN

  Hugmyndir eru uppi 
meðal Kjalnesinga um að 

setja þar upp útialtari.
Hverfisráð Kjalarness

di
ð.
N



gamma er aðalstyrktaraðili Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Við erum stolt 
af samstarfi okkar við hljómsveitina og ánægð með að geta tekið höndum 
saman með ástríðufullu fagfólki um þetta mikilvæga starf.

www.gamma.is

Baksviðs með Sinfóníuhljómsveit Íslands� 	
Sigrún Eðvaldsdóttir, 1. konsertmeistari, og systir hennar, Sigurlaug Eðvaldsdóttir, eru hluti af fiðlusveitinni.

Sigrún: Auðvitað þykir okkur rosalega vænt um fiðluna
en þetta er líka stundum svolítið erfitt samband.

Hljóðfærið er oft harður húsbóndi. Sigurlaug: Einmitt, 
en samt er gott samband við góða fiðlu eins og gott

ástarsamband, það svarar allt svo vel. 
Við vitum öll hvað það merkir að stilla 
saman strengi, en í starfi Sinfóníu-
hljómsveitar Íslands er orð  takið notað í 
bókstaflegri merkingu og í raun er fátt 
nauðsynlegra. Fagmennska er leiðarstef 
í öllu starfi hljómsveitarinnar.

Sigrún Eðvaldsdóttir er ástríðu fullur 
tónlistarmaður sem gefur allt í 
flutninginn á milli þess sem hún leikur 
angurvært á fiðluna. Sigrún hefur leikið 
víða um lönd og náð góðum árangri í 
alþjóð legum fiðlukeppnum. Eldri systir 
Sigrúnar, Sigurlaug Eðvaldsdóttir, hefur 
kennt þeirri yngri allt sem hún kann. 

Framhaldsnám í fiðlu leik stunduðu þær 
báðar fyrir vestan haf, Sigurlaug í New 
York við Manhattan School of Music en 
Sigrún við hinn sögufræga Curtis-
tónlistar háskóla í Philadelphiu.
Fiðlan ber oftar en ekki uppi laglínur 
tónbókmenntanna, getur fengið hárin 
til að rísa og á hug þeirra systra allan.
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ÚKRAÍNA, AP Petró Porosjenkó, forseti Úkraínu, 
boðar frumvarp um aukna sjálfsstjórn austur-
héraðanna. Hann vonast til að geta jafnvel lagt 
frumvarpið fram strax í næstu viku, en gæti 
átt erfitt með að finna orðalag sem fengi víð-
tækan stuðning á þinginu.

Hann tók fram að hann hefði engan áhuga á 
því að Úkraína yrði sambandsríki, eins og bæði 
rússneskir ráðamenn og aðskilnaðarsinnar í 
austurhéruðunum hafa lagt mikla áherslu á.

„Úkraína hefur ekkert gefið eftir hvað 
varðar óskert umráðasvæði landsins,“ sagði 
Porosjenkó á ríkisstjórnarfundi sem sýndur 
var í beinni sjónvarpsútsendingu. Þrátt fyrir 

aukna sjálfsstjórn austurhéraðanna verði þau 
áfram óaðskiljanlegur hluti landsins.

Hann fullyrti að eftir að vopnahléssamkomu-
lag var gert á föstudaginn hefðu um 70 prósent 
rússneskra hermanna, sem voru innan landa-
mæra Úkraínu, horfið aftur til Rússlands.

Jafnframt hefðu uppreisnarmenn látið 700 
úkraínska fanga lausa og von væri til þess að 
500 til viðbótar fengju frelsið fyrir lok vikunn-
ar. Þrátt fyrir vopnahléið hafa átök brotist út 
nærri daglega það sem af er vikunni.

Átökin í austanverðu landinu, sem hófust í 
apríl síðastliðnum, hafa kostað meira en 2.500 
manns lífið. - gb

Úkraínuforseti boðar aukna sjálfsstjórn austurhéraðanna en hafnar sambandsríkjafyrirkomulagi:

Fallast ekki á eftirgjöf varðandi aðskilnað

AÐSKILNAÐARSINNAR  Í austanverðri Úkraínu segj-
ast harðir aðskilnaðarsinnar enn stefna á að lýsa yfir 
sjálfstæði. NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNMÁL Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson forsætisráðherra 
hélt stefnuræðu sína í gær á 
Alþingi. Varð honum tíðrætt um 
hve gott væri að búa á Íslandi 
vegna þeirra tækifæra sem nátt-
úran og mannauður felur í sér. 
Sagði hann að auki Ísland vera 
fremst í flokki varðandi heilnæm-
an mat, frið og jafnrétti kynjanna.

„En umræðuhefðin beinir 
sífellt sjónum sínum að því nei-
kvæða. Flestir aðrir í heiminum 
öfunda okkur af samfélaginu,“ 
sagði Sigmundur og fjallaði í kjöl-
farið um góðan árangur í efna-
hagsstjórnun síðustu misseri og 
sagði næstu verkefni vera meðal 
annars að vinna á skuldavanda 
ríkisins, undir búa afnám fjár-
magnshaftanna, bæta rekstrar-
umhverfi sjávar útvegsins, móta 
heilbrigðisáætlun og efla ferða-
þjónustu. Hann fór ekki mörgum 
orðum um nýtt fjárlagafrumvarp 
sem kynnt var í vikunni en ræða 

Bjarna Benediktssonar fjármála-
ráðherra snerist fyrst og fremst 
um að útskýra frumvarpið eftir að 
þingmenn stjórnarandstöðunnar 
höfðu gagnrýnt flesta liði þess og 
þá sérstaklega hærri skatt á mat-
væli. 

„Heildaráhrif breytinganna 
eru til lækkun-
ar. Niðurfell-
ing vörugjalds 
á matvæli vegur 
til að mynda 
þyngra en allir 
tollar á mat-
væl i ,“  sagði 
Bjarni. „Tollar á 
matvæli eru um 
tveir milljarðar 

á ári, en vörugjaldið um þrír.“ 
Bjarni talaði einnig um mikil-

vægi þess að afnema höft af 
íslensku efnahagslífi í ræðu 
sinni. „Að öðru ólöstuðu er það 
eitt mikil vægasta verkefni ríkis-
stjórnarinnar á næstu misserum,“ 

sagði Bjarni og lauk ræðu sinni 
með því að segja starfandi ríkis-
stjórn hafa markað leiðina í rétta 

átt með efnahagsstjórnun sinni, 
þjóðinni til heilla.

 erlabjorg@frettabladid.is 

Ráðherra lofaði land og þjóð 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra var jákvæður í stefnuræðu sinni um þau tækifæri sem bíða 
Íslendinga vegna náttúrugæða og árangurs í efnahagsmálum. Stjórnarandstæðingar gagnrýndu með miklum 
móð skattabreytingar í nýju fjárlagafrumvarpi sem fjármálaráðherra leitaðist við að útskýra í ræðu sinni. 

STEFNURÆÐA FORSÆTISRÁÐHERRA  Sigmundur Davíð Gunnlaugsson talaði um 
hve mikið hefði áunnist í efnahagsmálum og leit bjartsýnn til framtíðar í ræðu 
sinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

BJARNI
BENEDIKTSSON

Hagnýting
internetsins

Jón Þór Ólafsson, 
þingmaður Pírata, 
ræddi um for-
gangsmál flokks-
ins í ræðu sinni í 
gær í stað þess að 
fjalla sérstaklega 
um stefnuræðu 
forsætisráðherra 

eða breytingu á fjárlagafrumvarpi. 
„Fyrsta forgangsmál Pírata á þessu 
þingi er tillaga um að á Íslandi verði 
skapað vistkerfi eins og best verður 
á kosið fyrir hagnýtingu internetsins 
og annarrar upplýsingatækni ásamt 
réttindavernd netnotenda,“ sagði 
Jón Þór. 

Gagnrýnislaus
einangrunarhyggja

„Eftir að hafa 
hlýtt á stefnuræðu 
hæstvirts forsætis-
ráðherra finnst 
mér ég knúinn 
til að koma því 
skýrt til bókar að 
mér finnst landið 
vera ægifagurt. 

Mér finnst íslensk matvæli líka mjög 
góð,“ sagði Guðmundur Steingríms-
son, formaður Bjartrar framtíðar, og 
í kjölfarið gagnrýndi hann upphafn-
ingu forsætisráðherra á öllu því sem 
íslenskt er. „Við þurfum að sporna 
gegn gagnrýnislausri einangrunar-
hyggju. Við þurfum að uppgötva að 
við getum lært af öðrum þjóðum.“ 

Er tólf einfaldari 
tala en sjö?

„Tvö virðisauka-
skattþrep verða 
… tvö virðisauka-
skattþrep. Ef ég 
hef reiknað þetta 
rétt er þetta 
fækkun um núll 
skattþrep. Eða 
felst einföldunin 

í að tólf sé einfaldari tala en sjö?“ 
sagði Katrín Jakobsdóttir, formaður 
Vinstri grænna, þegar hún gagnrýndi 
nýtt virðisaukaskattkerfi. Gagnrýndi 
hún sérstaklega hærri skatt á bækur 
og mat auk afnáms sykurskatts. „Eru 
lýðheilsumarkmið ráðherra þau að 
fólk fái sér bara gúmmíbangsa í 
staðinn fyrir grænmeti?“

Ríkisstjórn ríka 
fólksins

„Ríkisstjórn ríka 
fólksins sér sem 
fyrr um sína. Það 
verður æ ljósara. 
Verkefnið er að 
koma henni frá 
og knýja fram 
stjórnarstefnu í 
þágu þjóðarinnar 

allrar. Við eigum betra skilið,“ sagði 
Árni Páll Árnason, formaður 
Samfylkingarinnar, og fór hörðum 
orðum um breytingar á fjárlaga-
frumvarpinu. „Tekjur af nýjum 
álögum á hollan mat og menningu 
eiga að fara til að lækka vörugjöld á 
flatskjái og klósett.“ 

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

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

BJARTAST AUSTANLANDS  Í dag verður yfirleitt skýjað vestan til en bjart eystra. Í 
nótt kemur úrkomusvæði upp að vesturströndinni og á morgun má búast við rigningu 
í flestum landshlutum, síst allra austast.  Kólnar lítillega í veðri á laugardag.
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LAUGARDAGUR

Á MORGUN

SVEITARSTJÓRNIR „Ekki veit ég hvað 
er verið að eltast við með þessari 
formlegu fyrirspurn en það hefði 
verið í lófa lagið að spyrja beint út 
í þessa þætti,“ segir í bókun Sig-
geirs Stefánssonar, fyrrverandi 
oddvita Langanesbyggðar, vegna 
fyrirspurnar á sveitarstjórnar-
fundi um starfslokasamning við 
fyrrverandi sveitarstjóra.

Siggeir sagði að sveitarstjórinn 
hefði meðal annars fengið að halda 
íbúð í fimm auka daga, 30 þúsund 
króna styrk til að flytja og haldið 
tölvu og farsíma. Samninginn megi 
meta á 115 þúsund krónur: „Sem er 
ekki mikill kostnaður fyrir góðan 
mann sem var að vinna af heilind-
um fyrir samfélagið.“ - gar

Útskýrði starfslokasamning:

Fékk fimm auka 
daga í íbúðinni

ÞÓRSHÖFN  Eftirmál sveitarstjóraskipta 
voru rædd. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

116.824 löxum 
slepptu 

veiðimenn aftur í árnar á árunum 
1996 til 2011. 
Flestum árið 2010, eða rúmlega 
21.000.

EGILSSTAÐIR
Flugslysaæfing í bígerð
Haldin verður flugslysaæfing á Egils-
staðaflugvelli laugardaginn 20. septem-
ber.

FRAKKLAND
Uppfyllir ekki skilyrði ESB
Frönsk stjórnvöld segja að þau muni 
ekki ná að minnka fjárlagahallann 
niður í þrjú prósent á þessu ári. Þar 
með nær Frakkland ekki að uppfylla 
skilyrði Evrópusambandsins um ríkis-
fjármál. Gert er ráð fyrir að hallinn í ár 
verði 4,4 prósent og svo 4,3 á næsta 
ári. Fjárlagahallinn í Bretlandi er hins 
vegar 5,6 prósent.

LEIÐRÉTTING

Í grein um góðgerðarhlaup Marels í 
blaðinu í gær misritaðist fjöldi starfs-
manna fyrirtækisins. Hann er 4.000.
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Við lánum 1.500.000 kr. aukalega til þeirra sem  
eru að kaupa sér húsnæði í fyrsta skipti.*

Að kaupa húsnæði er stór ákvörðun og því um að gera að vega og meta  
alla kosti í stöðunni. Húsnæðislána ráðgjafarnir okkar hafa víðtæka reynslu  
og góðan skilning á aðstæðum ungra fasteignakaupenda og geta því gefið  
þér góð ráð. 

Ræddu við húsnæðislánaráðgjafa í næsta útibúi.

*Heildarlánveiting bankans að meðtöldu viðbótarláni er þó að hámarki 90% af kaupverði. Lántakandi þarf að 
standast greiðslumat og uppfylla aðrar útlánareglur bankans. Veittur er helmingsafsláttur af lántökugjöldum 
til þeirra sem eru að kaupa í fyrsta sinn. Lántakandi þarf að greiða kostnað við greiðslumat, skjalagerðargjald, 
þinglýsingargjald og, ef við á, kostnað við veðbanda- og lánayfirlit. Á www.islandsbanki.is getur þú reiknað 
mánaðarlegar afborganir, árlega hlutfallstölu kostnaðar og heildarkostnað.

Húsnæðislán

Ertu að hugsa 
um að kaupa þína 
fyrstu fasteign?

50% afsláttur af lántökugjöldum við kaup á fyrstu eign  
er veittur til áramóta
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1. Hversu miklu fé á að verja til 100 
ára afmælis kosningaréttar kvenna 
samkvæmt nýju fjárlagafrumvarpi?
2. Hvað ætla starfsmenn Marels og 
fjölskyldur þeirra að hlaupa marga 
kílómetra í áheitasöfnun sinni?
3. Hver voru úrslitin í leik Íslands og 
Tyrklands í undankeppni EM 2016?

SVÖR:

1. 60 milljónum. 2. 6.500 km. 
3. 3-0 fyrir Ísland.

SKOTLAND, AP „Ég yrði niðurbrotinn maður,“ 
sagði David Cameron, sem er leiðtogi breska 
Íhaldsflokksins og forsætisráðherra Bretlands, 
„ef þessi þjóðafjölskylda yrði slitin í sundur.“

Hann hélt til Skotlands í gær í von um að telja 
kjósendum hughvarf en skoðanakannanir hafa 
sýnt að meira en helmingur kjósenda í Skotlandi 
er líklegur til að samþykkja tillögu um sjálf-
stæði.

Með í för voru þeir Nick Clegg, sem er leiðtogi 
Frjálslynda flokksins og aðstoðarforsætisráð-
herra í stjórn Camerons, og Ed Miliband, sem er 
leiðtogi Verkamannaflokksins, stærsta stjórnar-
andstöðuaflsins.

Alex Salmond, leiðtogi skoskra sjálfstæðis-
sinna, er hins vegar hvergi banginn. Heimsókn 
hinna óvinsælu stjórnmálaleiðtoga gæti varla 
annað en hjálpað málstað þeirra sem vilja segja 
skilið við Bretland.

„Ef ég héldi að þeir kæmu með rútu, þá myndi 
ég senda þeim fargjaldið,“ sagði hann.

Cameron viðurkenndi fúslega að hægri-
stjórnin væri harla óvinsæl, ekki síst í Skotlandi.

Hann sagði þó ekki rétt að nota þessar kosn-
ingar til að refsa hægristjórninni. „Þetta er ekki 
ákvörðun til næstu fimm ára,“ sagði hann. 

Skotar ganga að kjörborðinu þann 18. septem-
ber. - gb

Leiðtogar bresku flokkanna hröðuðu sér til Skotlands í gær í von um að telja kjósendum hughvarf:

Grátbiðja Skota um að hafna sjálfstæði

HVERGI BANGINN  Alex Salmond, forsprakki 
aðskilnaðarsinna, segir heimsókn hinna óvinsælu 
stjórnmálaleiðtoga bara hjálpa sínum málstað.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ATVINNUMÁL Á næsta ári mun 
draga verulega úr fjölgun erlendra 
ferðamanna sem koma til Íslands. 
Búist er við að hún verði 22,6 pró-
sent í ár en 13,7 prósent á næsta 
ári. Þetta kemur fram í nýrri spá 
Greiningardeildar Arion banka 
sem kynnt verður á morgunverð-
arfundi bankans í dag. 

„Það stefnir 
í enn eitt met-
árið í komum 
erlendra ferða-
manna í ár og 
fjórða árið í röð 
er ferðamönnum 
að fjölga með 
meiri hraða en 
árið á undan. 
Greiningardeild 
Arion banka 

gerir ráð fyrir að fjölgun ferða-
manna í ár muni nema um 23% 
frá seinasta ári og því komi um 
960 þúsund ferðamenn til Íslands 
í gegnum Leifsstöð,“ segir Regína 
Bjarnadóttir, forstöðumaður Grein-
ingardeildarinnar. 

Hún segir að deildin geri ráð 
fyrir að um 1,1 milljón ferðamanna 
muni heimsækja Ísland á næsta ári 
og á árinu 2017 verði þeir rúmlega 
1,3 milljónir. Gangi spáin eftir mun 
vöxturinn haldast yfir langtíma-
meðaltali á næstu árum.

Helga Árnadóttir, framkvæmda-
stjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, 
segir þessar tölur koma ekkert á 
óvart. „Tuttugu prósenta aukning 
á milli ára er ekki það sem við vilj-
um horfa á sem árlega aukningu til 
framtíðar. Það er allt of hröð aukn-
ing,“ segir hún. Þótt hún fari niður 
í 13,7 prósent, þá sé hún vel yfir 

meðaltalinu í Evrópu og mun við-
ráðanlegri. „Hvort sem það eru tíu 
prósent eða þrettán prósent þá er 
það mjög gott,“ segir hún. 

Helga segir að það þurfi að afla 
meiri tölfræðiupplýsinga um ferða-
þjónustuna til að efla greinina til 
framtíðar. „Það er í raun sorg-
legt hvað við vitum lítið um þessa 
atvinnugrein og það þarf að rann-
saka svo við tökum öll rétt skref í 
sömu átt hverju sinni. Það þarf alls-
herjarstefnumótun sem allir koma 
að,“ segir Helga.  

Það þurfi raunverulega fram-
kvæmdaáætlun um uppbyggingu 
ferðamennsku. Það sé auðvelt að 
leggja huglægt mat á ferðaþjón-
ustu, en huglægt mat sé ekki það 
sama og staðreyndir. „Það er til 

dæmis svo auðvelt að halda að 
ákveðnir ferðamenn eyði of litlu, 
en hvað vitum við?“ segir hún.  

Þá bendir Helga líka á að það 
þurfi að ráðast í uppbyggingu inn-
viða, meðal annars með því að bæta 
vegakerfið og halda því við. Það 
þurfi líka að halda vegum opnum á 
veturna. „Við vorum að berjast við 
það í fyrra að láta moka að Gull-
fossi. Ferðamenn sem eiga að vera 
hér á veturna, þeir komast jafnvel 
ekki að náttúruperlunum,“ segir 
hún. Hér séu enn einbreiðar brýr 
og margt sem þurfi að laga. „Það er 
mikilvægt að allir líti á þessi verk-
efni sem tækifæri sem við þurf-
um að nýta sem allra best,“ segir 
Helga. Ekki beri að líta á þetta sem 
vandamál.   jonhakon@frettabladid.is

Fjölgun ferðamanna 
að komast í hámark
Greiningardeild Arion banka spáir að draga muni úr fjölgun erlendra ferðamanna 
hér á landi á næstunni. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir það 
jákvætt. Nú þurfi að huga að rannsóknum á greininni og uppbyggingu innviða.

GULLFOSS Í VETRARBÚNINGI  Helga segir að það hefði mátt moka betur við Gull-
foss í fyrra.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HELGA 
ÁRNADÓTTIR

Sjónmælingar 
í Optical Studio

Tímapantanir í síma:

Optical Studio í Smáralind  
sími 5288500

Optical Studio í Keflavík  
sími 4213811

Optical Studio í Leifsstöð  
sími 4250500

UMHVERFISMÁL Áform um að 
útbúa ylströnd við Urriðavatn 
á Fljótsdalshéraði hafa siglt í 
strand í bili.

Hitaveita Egilsstaða og Fella 
lét vinna fyrir sig skýrslu þar 
sem fram kemur að ekki séu 
neinar líkur á að starfsemi tengd 
ylströnd geti haft áhrif á vinnslu-
vatn fyrirtækisins við Urriða-
vatn. Heilbrigðiseftirlit Austur-
lands segist hins vegar ekki geta 
mælt með framkvæmdinni þar 
sem í starfsleyfi hitaveitunnar 
vegna neysluvatnsveitu sé grann-
svæði vatnsbólsins skilgreint „við 
efstu flóðamörk Urriðavatns“. - gar

Hætta á vatnsmengun:

Ný ylströnd fær 
dræm viðbrögð

VELFERÐARMÁL Tæplega 1.800 
einstaklingar og fjölskyldur eru á 
biðlista eftir félagslegu húsnæði 
hjá sjö stærstu sveitarfélögum 
landsins samkvæmt könnun vel-
ferðarráðuneytisins. 

Eygló Harðardóttir, félags- 
og húsnæðismálaráðherra, stóð 
fyrir könnun á biðlistum í sumar. 
Hún segir upplýsingar sveitar-
félaganna gefa til kynna að veru-
lega skorti á að sveitarfélögin 
uppfylli skyldur sínar í húsnæðis-
málum gagnvart þeim íbúum sem 
vegna félagslegra aðstæðna eru 
ekki færir um að sjá sér sjálfir 
fyrir húsnæði. - ebg

Sveitarfélög sinna ekki þörf:

Tæplega 2.000 
fjölskyldur bíða

VIÐSKIPTI Alls hafa 85 bifreiðar 
af tegundinni Suzuki Swift af 
árgerðinni 2013 verið innkall-
aðar.  Ástæðan er sú að hemlarör 
geta farið utan í vélarfestingu 
þar sem bilið þar á milli er of 
lítið og sökum víbrings frá vél. 
Í versta falli getur komið leki að 
hemlaröri. 

Í tilkynningu á síðu Neytenda-
stofu kemur fram að Suzuki bílar 
hf. hafi þegar byrjað að innkalla 
viðkomandi bifreiðar. Neytenda-
stofa hvetur bifreiðaeigendur 
til að verða við innkölluninni og 
leita til Suzuki bíla hf. varðandi 
frekari upplýsingar.  - fb

Hemlarör getur lekið:

85 Suzuki-bílar 
innkallaðir

NEYTENDUR Neytendasamtökin 
gera alvarlegar athugasemdir við 
þær fyrirætlanir íslensku bank-
anna að taka upp sérstakt þjón-
ustugjald sem felst í gjaldtöku 
af þeim sem óska eftir þjónustu 
gjaldkera. Fréttablaðið greindi frá 
þessum áætlunum  nýlega.

Það er mat samtakanna að gjald-
takan komi harðast niður á eldri 
borgurum sem ekki greiði reikn-
inga sína í heimabanka, sem og 
öðrum sem séu með litla tölvu-
kunnáttu. „Þá má einnig velta 
fyrir sér hvort öryggi sjálfvirkra 
bankaviðskipta sé slíkt að rétt 
sé að skylda neytendur á þennan 
hátt,“ segir í tilkynningu frá sam-
tökunum. - sáp

Gagnrýna gjaldkeragjald:

Bitnar helst á 
eldri borgurum

SUZUKI SWIFT  Alls hafa 85 bifreiðar 
verið innkallaðar. 

YLSTRÖND  Áform við Urriðavatn eru í 
uppnámi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VEISTU SVARIÐ?



*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.

FRÍHAFNARDAGAR

DAGANA 11.-15. SEPTEMBER 
AFNEMUM VIÐ VIRÐISAUKASKATT*  

AF ÖLLUM SNYRTIVÖRUM 
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KJARAVIÐRÆÐUR Formenn aðild-
arfélaga Starfsgreinasambands 
Íslands (SGS) segja að ríkisstjórn-
in sé í herferð gegn tekjulágu fólki 
og atvinnulausum, þess sjáist glögg 
merki í fjárlagafrumvarpinu. 

Þeir telja átök líkleg á vinnumark-
aði í vetur. Það geti orðið þrautin 
þyngri að koma nýjum kjarasamn-
ingi á koppinn.

Samningar á almenna vinnu-
markaðnum eru lausir eftir áramót 
og samningagerðin að fara af stað. 
Fyrst á að reyna að ná utan um sér-

kröfur, síðan á að 
takast á um krón-
ur og aura. Þó 
ríkisstjórnin sé 
ekki beinn aðili 
að kjarasamn-
ingum á almenna 
markaðnum er 
það þó efnahags-
stefna stjórn-
valda á hverjum 

tíma sem markar ytra umhverfi 
kjarasamninga. 

Á næstunni ætla menn að vega og 
meta hverju síðustu kjarasamning-
ar skiluðu verkafólki í raun. Hvort 

það hafi fengið 
einhverjar kjara-
bætur. 

„Frumvarp til 
fjárlaga kemur 
eins og skratt-
inn inn í umræðu 
um kjarasamn-
inga. Sú nálg-
un að segja að 
það breyti engu 

að hækka virðisauka á matvælum 
vegna þess að þeir fái það leiðrétt 
í gegnum barnabætur gengur ekki 
upp í hugum fólks,“ segir Sigurður 
Bessason, formaður Eflingar og 
talsmaður Flóabandalagsins. 

 Í sama streng tekur Björn Snæ-
björnsson, talsmaður Starfsgreina-
sambandsins. Björn segir alvarlegt 
að stjórnvöld ætli að stytta bóta-
tímabil atvinnuleysisbóta um hálft 
ár. Atvinnulausir hverfi ekki úr 
samfélaginu þó þeir fari af bótum. 

„Það er verið að velta vandanum 
yfir á sveitarfélögin en þær bætur 
sem fólk fær lækka. Sumir fá ekk-
ert því það ræðst meðal annars af 
tekjum maka hvort fólk á rétt á 
bótum frá sveitarfélaginu svo og af 
ýmsum öðrum þáttum,“ segir Björn 
og bætir við að með þessu sé enn 
frekar verið að skerða kjör þeirra 
sem minnst hafi. 

Sigurður segir að verkalýðshreyf-
ingin ætli að reyna að fá stjórnvöld 

til að draga fyrirhugaðar breytingar 
til baka en er ekki vongóður um að 
það takist.

„Við gerð síðustu kjarasamninga 
setti ríkisstjórnin fram bókun um 
að breytingar á virðisaukaskatts-
kerfinu ættu að fara fram í sam-
ráði við launþegahreyfinguna. Það 
voru hins vegar engar viðræður við 
okkur. Við fréttum af fyrirhuguðum 
breytingum í fjölmiðlum,“ segir 
Sigurður.  johanna@frettabladid.is

Herferð gegn tekjulág-
um og atvinnulausum
Forystumenn innan Starfsgreinasambandsins segja ríkisstjórnina í herferð gegn 
tekjulágu fólki og atvinnulausum. Verkalýðsfélögin eru að hefja undirbúning að 
gerð nýs kjarasamnings og segja að fjárlagafrumvarpið trufli þá vinnu verulega.

Starfsgreinasambandið er fjölmennasta landssamband verkafólks á Íslandi 
og stærsta sambandið innan ASÍ, með samtals um 50 þúsund félagsmenn. 
Umreiknað í full stöðugildi er þessi fjöldi hins vegar tæplega 30.000. Af 
félagsmönnum aðildarfélaga SGS eru karlar um 47 prósent félaga og kon-
ur 53 prósent. 

Meginhlutverk Starfsgreinasambandsins er að sameina verkalýðsfélög 
í baráttunni fyrir bættum kjörum og standa vörð um áunnin réttindi og 
vera leiðandi afl innan verkalýðshreyfingarinnar og vettvangur umræðu 
um þróun samfélagsins í þágu launafólks.

50 þúsund félagsmenn 

SKIPULAGSMÁL Forsætisráðuneytið 
segir í umsögn um tillögu að deili-
skipulagi við Fjallsárlón að skoða 
þurfi hvort ekki sé verið að færast 
of mikið í fang í uppbyggingunni.

„Það er mat ráðuneytisins að 
leitast eigi við að vernda hina sér-
stöku náttúru lónsins og umhverfi 
þess,“ segir í umsögn forsætis-
ráðuneytisins sem vill halda svæð-
inu sem mest óröskuðu.

„Ráðuneytið hefur fyrirvara 
gagnvart því að leyfa uppbyggingu 
varanlegra mannvirkja við Fjalls-

árlón,“ segir áfram í umsögninni 
þar sem jafnframt er gerð athuga-
semd við fjölda og staðsetningu 
stæða fyrir rútur og fólksbíla. 
Plan fyrir 100 bíla sé of stórt og 
rétt sé að takmarka það við sjötíu 
eða jafnvel fimmtíu bíla.

„Þessu til viðbótar verður að 
telja að vel komi til álita að færa 
bílastæði og byggingarreit enn 
fjær lóninu til austurs nær þjóð-
vegi,“ segir einnig í umsögninni 
sem Hornfirðingar hyggjast ræða 
við fulltrúa ráðuneytisins. - gar

Forsætisráðuneytið gerir athugasemdir við deiliskipulag fyrir Fjallsárlón:

Vilja ekki varanleg mannvirki

LONDON,AP Vísindamenn hafa búið 
til stafræn kort af jörðinni undir 
hinu forna mannvirki Stonehenge á 
Englandi. Tilgangurinn er að leysa 
ráðgátuna um Stonhenge, sem er á 
heimsminjaskrá UNESCO.

Unnin voru sautján nákvæm kort 
sem sýna áður óþekkt mannvirki 
á svæðinu sem búin voru til fyrir 
helgisiði, auk stórrar timburbygg-
ingar. Talið er að hún hafi verið 
notuð fyrir jarðarfarir. 

„Ný mannvirki hafa verið afhjúp-
uð og einnig nýjar tegundir mann-

virkja sem fornleifafræðingar hafa 
aldrei séð áður,“ sagði Vincent 
Gaffney, prófessor við Birmingham-
háskóla og stjórnandi rannsóknar-
innar. 

Einnig fannst stór, forsöguleg 
gryfja, sem virðist hafa tengst sól-
inni. 

Wolfgang Neubauer, prófessor hjá 
fornleifastofnun í Vínarborg, segir 
að með nýju kortunum verði í fyrsta 
sinn mögulegt að finna út hvernig 
Stonehenge og landslagið á svæðinu 
hefur þróast í gegnum aldirnar. 

Fornleifafræðingar hafa stund-
að uppgröft á Stonehenge-svæðinu 
og velt fyrir sér tilurð þess síðan 
á sautjándu öld. Um 1,2 milljónir 
ferðamanna koma þangað á hverju 
ári.  - fb

Vísindamenn hafa búið til stafræn kort af jörðinni undir fornu mannvirki á Englandi:

Kort afhjúpa leyndardóma Stonehenge

SIGLT UM JÖKULLÓN  Bátsferðir innan 
um ísjaka njóta vinsælda. Myndin er frá 
Jökulsárlóni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

UNDIRBÚNINGUR  Forystumenn í verkalýðshreyfingunni segja að hækkun virðis-
aukaskatts á matvæli skerði kjör þeirra sem lítið hafi. Undirbúningur að gerð nýs 
kjarasamnings er að hefjast og þeir segja þetta ekki gott innlegg.  FRÉTTABLAÐIÐ /VILHELM

BJÖRN
SNÆBJÖRNSSON

SIGURÐUR 
BESSASON

STONEHENGE  Mannvirkið hefur 
lengi verið hjúpað dulúð. Enginn veit 
nákvæmlega hvað fór þar fram.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Guðni Arinbjarnar
Sérfræðingur í bæklunarskurðlækningum
 
Hef flutt læknastofu mína í
Læknaráð - Holtasmára 1 - 7. hæð - 201 Kópavogur

Tímapantanir virka daga kl. 9 - 15 í síma 552 4800

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

30-40%
afsláttur 

af öllum hjólum

Skóladagar

Götuhjól • Fjallahjól • Barnahjól

Racerar • 29er hjól

ALÞINGI Þingmál um fjármögnun 
á uppbyggingu ferðamannastaða 
mun væntanlega líta dagsins ljós á 
allra næstu vikum, segir Ragn-
heiður Elín Árnadóttir iðnaðarráð-
herra. Miklar deilur urðu í sumar 
þegar landeigendur við Geysi hófu 
gjaldtöku sem síðar var sett lög-
bann á. Ragnheiður Elín segir að 
hún hafi lagt málið til hliðar í vor 
vegna tímaskorts. „Þetta er brýnt 
mál, en það er mikilvægt að við 
náum sem mestri samstöðu um 
það,“ segir Ragnheiður Elín.  - jhh

Ráðherra undirbýr nýtt mál: 

Vonast eftir 
meiri samstöðu

1.200.000
Á hverju ári heimsækja 1,2 
milljónir ferðamanna 
Stonehenge.



GRÍSAKÓTELETTUR
FROSNAR

VERÐ ÁÐUR 1.665,-

799KR/KG

VERÐ-

SPRENGJA!

-52%

Tilboðin gilda 11. - 14. sept 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Kræsingar & kostakjör

LAMBALÆRI
KJÖTSEL - NÝSLÁTRAÐ
KÍLÓVERÐ

1.498,-

LAMBAHRYGGUR
KJÖTSEL - NÝSLÁTRAÐ
KÍLÓVERÐ

1.798,-

LAMBAHJÖRTU OG LIFUR
NÝSLÁTRAÐ
KÍLÓVERÐ

398,-

Lambakassi
Lambalæri, lambahryggur, lifrarpylsa og blóðmör.

Kassinn inniheldur:
1 stk. lambalæri (2,6kg) 
1 stk. lambahryggur (2,0kg) 
2 stk. lifrarpylsa (0,93kg) 
2 stk. blóðmör (0,93kg)
*Þyngdir á hverri einingu eru viðmiðunarþyngdir. 

Innihald og næringargildi í 100g.
Lifrarpylsa: Lambalifur (35%), lambamör, vatn, rúgmjöl, 
haframjöl, undanrennuduft, salt. 

Orka 1293kJ/311kkal. Fita 23g, þ.a. mett. f.s. 11g, 
kolvetni 16g, þ.a. sykur 1g, prótein 10g, salt 1,3g. 

Blóðmör: Lambablóð, lambamör, rúgmjöl, hafraflögur, salt. 

Orka 1282kJ/309kkal. Fita 31g, þ.a. mett. f.s. 16g, kolvetni 15g, 
þ.a. sykur 0,2g, prótein 8g, salt 1,3g. 
*ofnæmist- og óþolsvaldar skáletraðir.

ngdiir.

Innihald og næringargildi í 100g
Lifrarpylsa: Lambalifur (35%), la
haframjöl, undanrennuduft, salt. t

Orka 1293kJ/311kkal. Fita 23g, þ
kolvetni 16g, þ.a. sykur 1g, prótei

Blóðmör: Lambablóð, lambamör

Orka 1282kJ/309kkal. Fita 31g, þ
þ k 0 2 ót i 8 lt 1

NÝSLÁTRAÐ - PAKKI 2
KÍLÓVERÐ

1.398,-
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FORNMINJASJÓÐUR fær 39,2 milljóna króna fjárveit-
ingu sem jafngildir 7,6 milljóna króna hækkun.
HÚSFRIÐUNARSJÓÐUR fær 56,5 milljónir sem jafn-
gildir 11,4 milljóna króna hækkun. 

GRÆNA HAGKERFIÐ fær 133,6 
milljónir króna sem jafngildir 56,4 
milljóna króna lækkun.
ÞJÓÐGARÐURINN Á ÞINGVÖLLUM 
fær 233 milljóna króna fjárveitingu 
sem jafngildir 122,2 milljóna króna 
lækkun. 
ÞJÓÐMINJASAFN 
ÍSLANDS fær 512,9 milljóna 
króna fjárveitingu sem jafn-
gildir 6,5 milljóna króna 
lækkun frá gildandi fjár-
lögum. 

JAFNRÉTTISSTOFA fær 94 milljónir króna sem 
jafngildir um 20 milljóna króna hækkun. 
VINNUEFTIRLIT RÍKISINS fær 555,5 
milljónir króna í rekstrargjöld á 
næsta ári sem jafngildir 49,5 
milljóna króna hækkun.

BARNAVERNDARSTOFA fær 1.248,6 
milljónir króna á næsta ári sem jafn-
gildir 16 milljóna króna lækkun.
VINNUMÁLASTOFNUN fær 236,1 
milljón króna sem er 65 milljóna 

króna lækkun frá fyrra ári.
ATVINNULEYSISTRYGG-
INGASJÓÐUR fær 
14.036 millj ónir sem 
er lækk un um 2.055 
milljónir.

Bjarni Benediktsson
FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ

RÍKISSKATTSTJÓRI fær 2.757,9 milljónir króna sem 
jafngildir hækkun um 22,3 milljónir króna. 
Tollstjóri fær 2.647,4 milljónir króna sem jafngildir 
hækkun um þrjár milljónir króna.

YFIRSKATTANEFND FÆR 

155,4 
milljónir króna 
sem jafngildir því að 
fj árheimildir hækki 
um 20 milljónir

SKATTRANNSÓKNAR-
STJÓRI fær 271,9 milljónir 
króna sem jafngildir því að 
framlagið lækki um 39,4 
milljónir.

Kristján Þór Júlíusson
HEILBRIGÐISRÁÐUNEYTIÐ

HEILSUGÆSLAN Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU fær 
5.184 milljónir króna og hækka framlög um 76,9 millj-
ónir króna. 
HEILBRIGÐISSTOFNUN NORÐURLANDS 
fær 3.838 milljónir á næsta ári og 
jafngildir það 39,5 milljóna króna 
hækkun. 
LANDLÆKNIR fær 841 milljón 
króna sem jafngildir um 84 milljóna 
króna hækkun. 

EFTIRLAUNASJÓÐUR ALDRAÐRA 
fær sem nemur 22,9 milljónum 

króna á næsta ári og 
er það lækkun 
um 6,7 milljónir 
króna.

Hanna Birna Kristjánsdóttir
INNANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ

VEGAGERÐIN fær 2.074 milljónir króna sem er 315 
milljóna króna hækkun.
JÖFNUNARSJÓÐUR SVEITARFÉLAGA 
fær 17,52 milljarða sem jafngildir 
747 milljóna króna hækkun á 
milli ára.
ÞJÓÐSKRÁ ÍSLANDS fær 
1.364,6 milljónir króna sem er 
253 milljóna króna hækkun. 

SÉRSTAKUR SAKSÓKNARI fær 
292,4 milljónir sem er lækkun um 
281 milljón króna.

LANDHELGISGÆSLAN 
fær 3.430 milljónir króna 
sem er lækkun um 93,1 
milljón. 
RÍKISSAKSÓKNARI 
fær 202 millj-
ónir króna sem er 
lækkun um 13,1 
milljón.

Illugi Gunnarsson
MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ

TÓNLISTARNÁM Á VEGUM SVEITARFÉLAGA fær 520 
milljóna framlag. Þar af er 40 milljóna króna framlag til 
eflingar tónlistarnáms á framhaldsstigi í hljóðfæraleik 
og mið- og framhaldsstigi í söngnámi. 
ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ fær 799,8 milljónir. Þar af er 20 
milljóna króna framlag vegna viðhalds og endurnýjunar 
tækjabúnaðar. Heildarendurnýjun mun kosta tæplega 
300 milljónir króna. 
KVIKMYNDASJÓÐUR fær 100 milljóna króna hækkun 
sem er í samræmi við samkomulag um stefnumörkun 
fyrir íslenska kvikmyndagerð og kvikmyndamenningu 
árin 2012-2015. Framlag til framleiðslustyrkja árið 2015 
hækkar úr 600 milljónum í 700 milljónir króna.

LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS fær 24,5 millj-
ónum krónum minna. Framlögin verða 
alls 772,1 milljón. Meðal annars er lagt 
til að 10 milljóna króna tímabundið 
húsnæðisframlag falli niður.
ÆSKULÝÐSMÁL fá 12 milljónum 
krónum minna á næsta ári. Þannig mun 
15 milljóna króna tímabundið framlag til 
Bandalags íslenskra skáta og KFUM og 

KFUK á Íslandi vegna sumar-
búða fyrir börn með sér-
þarfir falla niður. Alls 
nemur fjárveiting til 
málaflokksins 175,4 
milljónum.

Eygló Harðardóttir
FÉLAGSMÁLARÁÐUNEYTIÐ

FÆÐINGARORLOFSSJÓÐUR FÆR 

9.213 

Sigurður Ingi Jóhannsson
SJÁVARÚTVEGS- OG LANDBÚNAÐAR-
RÁÐUNEYTI OG UMHVERFISRÁÐUN. 

MATVÆLASTOFNUN fær 1.416,7 milljónir króna á 
næsta ári og jafngildir það 1,9 milljóna króna hækkun. 
HAFRANNSÓKNASTOFNUN fær 1.706,8 milljónir 
króna á næsta ári og jafngildir það 242,8 milljóna 
króna hækkun. 
NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUN ÍSLANDS fær 521,8 millj-
ónir króna á næsta ári og jafngildir það um 
44,5 milljóna hækkun.

Framlög til FISKISTOFU munu nema 
861 milljón króna á næsta ári og jafn-
gildir það 4,3 milljóna króna lækkun. 
151 milljón króna verður veitt í 
fjárveitingu til RANNSÓKNA HÁ-
SKÓLA Í ÞÁGU LANDBÚNAÐAR. 
Það jafngildir 18 milljóna króna 
lækkun.
BÆNDASAMTÖK ÍS-

LANDS fá 503,5 
milljónir króna og 
jafngildir það 5 
milljóna króna 
lækkun frá 
núgildandi 
fjárlögum.

Gunnar Bragi Sveinsson
UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ

NATO fær 272,3 milljónir í framlög frá íslenska ríkinu 
og hækka framlögin um 7,3 milljónir frá fjárlögum 2014. 
Meðal annars er farið fram á hækkun á tímabundnu 
framlagi vegna byggingar höfuðstöðva NATO. Áætl-
aður heildarkostnaður Íslands við framkvæmdirnar er 
rúmlega 450 milljónir króna, sem greiðist fram til ársins 
2017.
ÞRÓUNARSJÓÐUR EFTA fær alls 1.005,7 milljónir á 
árinu 2015 sem er 133,5 milljóna króna hækkun. Gert 
er ráð fyrir að framlag Íslands á árinu 
verði 9,71 milljón evra.

ALÞJÓÐLEG ÞRÓUNARSAM-
VINNA mun standa í stað frá fyrra 
ári. Gert er ráð fyrir að framlög 
til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu 
á næsta ári samsvari 0,22% af 
vergum þjóðartekjum. Það felur í sér 
að framlögin hækka ekki jafn mikið 
og ráð var fyrir gert í þingsályktun þar 
um, þar sem gert var ráð fyrir 0,28% 
af vergum þjóðartekjum á árinu 
2015. Er það gert til að stemma 
stigu við frekari aukningu út-
gjalda í ljósi erfiðrar stöðu 
ríkissjóðs. Alls nemur fjár-
veiting til flokksins 4.255,9 
milljónum króna.

Ragnheiður Elín Árnadóttir
IÐNAÐAR- OG VIÐSKIPTARÁÐUNEYTIÐ

TÆKNIÞRÓUNARSJÓÐUR fær 390 milljónum meira 
í ár, eða 1.372,5 milljónir alls. Hækkunin er framlag í 
samræmi við stefnu Vísinda- og tækniráðs og aðgerða-
áætlun byggða á henni. 
NÝSKÖPUNARFYRIRTÆKI fá 1.280 milljónir í styrki og 
mun framlag hækka um 196,5 milljónir króna. Er það 
í samræmi við endurskoðaða áætlun um útborganlegan 
skattafrádrátt vegna nýsköpunar- og þróunarverkefna.
SAMKEPPNISEFTIRLITIÐ fær 385,6 milljónir sem 
jafngildir 25,5 milljóna króna lækkun. Tímabundið 
20 milljóna króna framlag vegna verkefnaálags í 
kjölfar bankahrunsins fellur niður og annað eins vegna 
verkefnis í tengslum við aðgerðir til að draga úr sam-
keppnishindrunum sem stafa af eignar-
haldi banka á atvinnufyrirtækjum. Þá 
er lögð til 5 milljóna króna lækkun 
vegna aðhaldsaðgerða.
ORKUSTOFNUN mun fá 369,3 
milljónir króna sem jafngildir 
2,7 milljóna króna lækkun. Það 
skýrist aðallega af aðhaldsaðgerðum 
í ríkisútgjöldum.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
FORSÆTISRÁÐUNEYTIÐ

MINJASTOFNUN ÍSLANDS fær 161,5 milljóna króna 
fjárveitingu sem jafngildir 27,3 milljóna króna 
hækkun. 

HAGSTOFA ÍSLANDS FÆR 

1.006,8 
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FJÁRLAGAFRUMVARP 2015

Fjárlagafrumvarpið í hnotskurn 
Þótt stefnt sé að flutningi Fiskistofu til Akureyrar á næstunni er ekki gert ráð fyrir kostnaði við þann flutning í fjárlagafrumvarpi næsta 
árs. Fréttablaðið rýndi í frumvarpið og birtir hér upplýsingar um nokkra forvitnilega kostnaðarliði og hækkanir á þeim að raungildi.

milljóna króna 
fjárveitingu 

milljarða króna 
á næsta ári 

sem jafngildir 32,9 milljóna króna hækkun

sem jafngildir 150 milljóna króna hækkun
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SVÍÞJÓÐ Þrátt fyrir töluverða vel-
gengni í efnahagslífi Svíþjóðar 
þau átta ár sem Fredrik Reinfeldt 
hefur verið forsætisráðherra virð-
ast Svíar ekki ætla að flykkjast að 
baki honum í þingkosningunum, 
sem haldnar verða á sunnudag-
inn.

Samkvæmt skoðanakönnun-
um hefur lengi stefnt í að hægri 
flokkarnir missi töluvert fylgi, 
en stjórnarandstöðuflokkarnir 
bæti við sig. Bilið hefur þó verið 
að minnka verulega nú á allra síð-
ustu dögum.

Nokkur fylgisaukning myndi 
þó varla duga vinstri flokkunum 
til þess að ná meirihluta á þingi, 
og þar munar mest um Svíþjóðar-
demókratana sem hafa halað inn 
fylgi út á útlendingahræðslu sína 
og stefna nú í að fá tíu prósent 
atkvæða. 

Enginn annar flokkur vill sjá 
Svíþjóðardemókratana með sér í 
stjórn, þannig að þessi tíu prósent 
yrðu fyrst og fremst til þess að 
torvelda meirihlutamyndun bæði 
til hægri eða vinstri.

„Við vöxum á því að fólk fái að 
koma inn í samfélagið okkar,“ 
sagði Reinfeldt forsætisráðherra í 
sjónvarpskappræðum í gær. Hann 
ítrekaði þá afstöðu sína að inn-
flytjendur auðgi Svíþjóð og fjöl-
menning geri Svíþjóð að betra 

landi, en uppskar eins og vænta 
mátti hörð viðbrögð frá Jimmie 
Åkesson, leiðtoga Svíþjóðar-
demókratanna: „Þetta spennandi 
samfélag sem Fredrik Reinfeldt 
talar um einkennist af óeirðum og 
ýmsum öðrum grófum brotum.“

Åkesson er þar samt alger-
lega einn á báti meðal flokksleið-
toganna, þannig að vart verður 
mynduð hægri eða vinstri stjórn 
að loknum kosningum nema sem 
minnihlutastjórn með stuðningi 
eins eða fleiri flokka af hinum 
vængnum.

Stjórn Reinfeldts hefur reynd-
ar verið minnihlutastjórn seinni-
hluta kjörtímabilsins, þar sem tvö 
þingsæti vantar upp á að hún hafi 
þingmeirihluta. 

Fari svo, sem skoðanakannanir 
spá, yrði minnihluti hægri stjórn-
arinnar enn minni, en lítið myndi 
vanta upp á stjórnarmeirihluta 
vinstra megin.

Þar gæti hið nýja Femínista-
frumkvæði komið til bjargar. 
Gudrun Schyman, sem var leið-
togi sænska Vinstriflokksins á 
árunum 1993 til 2003, stofnaði 
flokkinn árið 2005 og gæti nú í 
fyrsta sinn átt möguleika á því að 
ná manni á þing. 

3,6%
munar nú á fylgi vinstri og 
hægri blokkanna samkvæmt 
nýjustu skoðanakönnunum

Göran 
Hägglund
Kristilegir

Annie Lööf
Miðflokk-
urinn

Jan 
Björklund
Frjálslyndir

Jonas 
Sjöstedt
Vinstri-
flokkur-
inn

Åsa 
Romson
Græn-
ingjar

Fredrik 
Reinfeldt
Hægrifl.

Stefan 
Löfven
Jafnaðar-
menn

Gudrun 
Schyman
Femín-
istar

Jimmie 
Åkesson
Svíþjóð-
ardemó-
kratar

ford.is

Ford Explorer 4WD 7 manna 3,5 TiVCT V6 290 hö bensín, 6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 12,4 l/100 km.
Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16

KOMDU OG PRÓFAÐU

FORD EXPLORER 
3,5 V6 290 HESTÖFL

9.350.000 KR.

FR
Á

 

6 ÞREPA SJÁLFSKIPTUR

4WD 7 MANNA

Ford Explorer 
                          7 manna lúxusjeppi 
               

Reinfeldt hefur sótt í sig veðrið
Svíar kjósa sér nýtt þing á sunnudaginn. Hægri stjórn Fredriks Reinfeldt hefur mælst með lítið fylgi í allt sumar, en hefur verið að 
styrkjast núna á lokasprettinum. Velgengni hægri þjóðernissinna virðist samt geta torveldað mjög alla stjórnarmyndun eftir kosningar. 

 Kosningaúrslit 2010 Skoðanakannanir
Hægri blokkin Þingsæti Hlutfall apríl 2014 sept. 2014
Hægriflokkurinn (Moderata samlingspartiet) 107 30,1 24,6 21,8
Frjálslyndir (Folkpartiet liberalerna) 24 7,1 5,4 7,7
Miðflokkurinn (Centerpartiet) 23 6,6 3,6 7,1
Kristilegir demókratar (Kristdemokraterna) 19 5,6 3,0 5,0
Samtals 173 49,3 36,6 41,6

Vinstri blokkin 
Jafnaðarmenn (Socialdemokraterna) 112 30,7 33,1 29,8
Vinstriflokkurinn (Vänsterpartiet) 19 5,6 9,4 6,5
Græningjar (Miljöpartiet) 25 7,3 9,9 8,9
Samtals  156 43,6 52,5 45,2

Femínistafrumkvæðið (Feminstiskt initiativ) _ _ 2,3 3,4
Svíþjóðardemókratarnir 20 5,7 7,6 9,5

Staða sænsku stjórnmálaflokkanna

KEPPINAUTARNIR  Stefan Löfven, leiðtogi Sósíaldemókrata, virðist eiga einhverja möguleika á að fella hægri stjórn Fredriks 
Reinfeldt. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Guðsteinn
Bjarnason
guðsteinn@frettabladid.is





17 ára frumkvöðull 
byrjar að selja kafbáta. 320 KAFBÁTAR

„PETE´S SUPER SUBMARINE“

SELDUST FYRSTA DAGINN.

SNAKK BÁTUR - seinna 
þekktur sem 6” bátur.

1968

1977

Fyrsta fréttin um
SUBWAY á Íslandi.

1994 - MAÍ

SUBWAY kynnir 7 báta
með 6 grömmum af fitu 
eða minna.

1997 - MARS

>

SUBWAY á Íslandi opnar.
1994 - 11. SEPTEMBER

1990

SUBWAY nafnið
notað í fyrsta sinn.

SUBWAY STAÐIR HAFA VERIÐ OPNAÐIR

1995 - FEBRÚAR

25 manns í vinnu
hjá SUBWAY
á Íslandi.

1996 - ÁGÚST

Nyrsti SUBWAY í
heimi opnar á Akureyri.
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Við þökkum viðskiptin síðustu 20 ár!

>

2002 - NÓVEMBER

SUBWAY opnar
í Vesturbænum.

2000

JARED missir 110 kg 
og heimurinn fylgist með.

00

g 
ð.

2003 - MAÍ

Kjúklingabringa
klárast á Íslandi.

2005

Ristaðir bátar
í fyrsta sinn.

2013 - ÁGÚST

SUBWAY opnar 24. staðinn á Íslandi og verður stærsta 
skyndibitakeðja í heimi með yfir 40.000 útsölustaði.

2000

2002

2003

2005

2013

2014

2014 - ÁGÚST

Bátur dagsins
kynntur til leiks.

BÁTUR
DAGSINS
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  Fleiri en 
ein leið er til 

að túlka og 
skýra at-

burðina. Það 
er þó ekki 

brýnt í bili og 
líka rétt að láta allar spár 

eiga sig, en gera engu að 
síður ráð fyrir að mjög 
öflugt gos geti hafist í 

Bárðarbungu sjálfri. Eins, 
og jafnvel samtímis, að 

gjósi undir Dyngjujökli og 
á íslausu landi og þá 

einnig mun meira en í 
augnablikinu. 

Ari Trausti Guðmundsson,
jarðvísindamaður og rithöfundur

Eftir þriggja vikna linnulausar 
jarðhræringar í og við Vatnajökul, 
sem teljast þegar með markverð-
ustu jarðvísindalegu atburðum 
sem vísindamenn og almenning-
ur á Íslandi hafa orðið vitni að, 
beinast augu manna sérstaklega 
að siginu í öskju Bárðarbungu. 
Jarðvísindamenn telja umbrotin 
þar sérstakt áhyggjuefni.

En hvað segir sagan okkur 
um eldsumbrot í eldstöðvakerfi 
Bárðarbungu, og hvers er að 
vænta ef eldgos hefst undir jökli, 
eins og menn óttast nú?

Mörg gos í árþúsundir
„Þegar verið er að mála sviðs-
myndir, þrjár til fjórar eins og 
nú er gert, er það meðal annars 
gert með hliðsjón af eldfjallasög-
unni, og þá auðvitað sögu Bárðar-
bungukerfisins. Á síðastliðnum 
10.000 árum eða svo finnast um 
100 aðskilin ummerki um eldgos 
í kerfinu. Mest eru þetta gjósku-
lög í jarðvegi og einum ískjarna, 
en líka hraun,“ segir Ari Trausti 
Guðmundsson, jarðeðlisfræðing-
ur og rithöfundur, en eftir hann 
liggja um tveir tugir bóka um nátt-
úru landsins, ekki síst jarðfræðirit 
og bækur um sögu íslenskra eld-
stöðva.

Ari Trausti útskýrir að ekkert 
gjóskulaganna frá eldstöðvakerfi 
Bárðarbungu sé mjög þykkt, nema 
þau sem upprunnin eru úr suður-
hluta kerfisins. Lítið er í raun 
hægt að segja um önnur gjósku-
lög, hvort þau hafa komið úr gosi 
í þeim hluta sprungu reinar Bárð-
arbungu sem þakin er jökli eða úr 
gosi í eldfjallaöskjunni sjálfri. 

„Þykku gjóskulögin má rekja 
t.d. til Vatnaöldugossins um 870 
og Veiðivatnagossins nálægt 
árinu 1480. Enda þótt fátt sé um 
mikil forsöguleg gjóskulög geta 
samt hafa orðið öflug gjóskugos í 
eða við Bárðarbungu. Ástæðan er 
einfaldlega sú að útbreiðsla jökla 
fyrir allt að 14.000 árum var önnur 
en nú, og mikið af hraunum hefur 
runnið á áhrifasvæði eldstöðva-
kerfisins í árþúsundir. Sýnileiki 
gjóskulaga er þar með ekki alltaf 
fyrir hendi og í mikilli fjarlægð 
frá Bárðarbungu getur gjóskulag 
úr öflugu gosi verið frekar þunnt. 
Svo er vitað um nokkur forsögu-
leg hamfarahlaup niður Jökulsá á 
Fjöllum og óvíst hvort þau stöfuðu 
öll eða einhver af eldsumbrotum – 
brostnar jökulstíflur og tæmd lón 
hafa líka verið nefnd til sögunn-
ar. Hafi eitthvert hlaupanna átt 
upptök í gosi undir jökli í Kverk-
fjöllum eða Bárðarbungu, getur 
það komið heim og saman við afar 
öflug þeytigos,“ segir Ari. 

Ekkert viðlíka sést
Hraun í Bárðarbungukerfinu eru 
mörg og teljast sum merki um stór-
ar og miklar aðfærsluæðar kviku. 
Þær má tengja kvikuhólfi Bárðar-
bungu eingöngu eða líka kviku úr 
dýpri þró þar undir. Samvirkni 
þarna á milli kemur enn fremur 
til greina. Þarna kom upp Þjórs-
árhraun fyrir rúmum 8.000 árum; 
stærsta hraun sem vitað er um hér 
á landi síðastliðin 10.000 ár. Nokk-
ur stór hraun, svokölluð Tungna-
árhraun, og mikill hraunstraumur 
niður Bárðardal einnig, og raunar 
koma líka við sögu fleiri hraun-
breiður sem eru mun stærri en 
hraunið sem nú rennur fyrir norð-
an sporð Dyngjujökuls. 

„Almannavarnir og vísinda-
menn horfa nú til atburðanna í 
Bárðarbungu og eru að vonum 
áhyggjufullir yfir sumum sviðs-
mynda sinna. Viðlíka skjálfta-
virkni og er nú í eldfjallinu og 

hreyfingar í öskjunni hafa ekki 
sést fyrr á mælum hér á landi. 
Fleiri en ein leið er til að túlka og 
skýra atburðina. Það er þó ekki 
brýnt í bili og líka rétt að láta allar 
spár eiga sig, en gera engu að síður 
ráð fyrir að mjög öflugt gos geti 
hafist í Bárðarbungu sjálfri. Eins, 
og jafnvel samtímis, að gjósi undir 
Dyngjujökli og á íslausu landi og 
þá einnig mun meira en í augna-
blikinu. Það er heldur ekki fullvíst 
að hamfarir í Bárðarbungu hafi 
mikil áhrif á Holuhraunsgosið úr 
stóru kvikufylltu sprungunni, eða 
bergganginum. En auðvitað getur 
gos í Bárðarbungu orðið minna 
en verstu sviðsmyndir gera ráð 
fyrir,“ segir Ari Trausti.

Þeytigos
Sagan segir okkur að ef öflugt gos 
verður, annaðhvort á sveigsprung-
um innan við öskjurimann í Bárð-
arbungu, úr sprungum á öskju-
botninum eða úti í hlíðum fjallsins, 
hefst það sem gos fastra efna sem 
bræða jökulís. Fljótlega – hér er 
það háð staðsetningu og stærð 
eldgossins hvort um klukkustund-
ir eða daga er um að ræða – hefst 
svo þeytigos með mikilli gjósku. 

„Gjóskan berst fyrir vindi eins 
og við þekkjum vel og getur orðið 
afar óþægileg og skemmandi, þótt 
benda megi á að fjallið er nán-
ast í miðju landsins og alllangt 
til byggða eða afrétta. Engin leið 
er að geta sér til um magnið en í 
stórum gjóskugosum innan rek-
beltisins hafa komið upp nokkrir 
rúmkílómetrar af gosefnum, þ.e. 
nokkrir milljarðar rúmmetra. 
Mikið af bræðsluvatni safnast 
fyrir þegar frá upphafi og það 
getur líka numið einhverjum rúm-
kílómetrum, t.d. ef gýs inni í sig-
dældinni. Það ræðst svo af því á 
hvaða vatnasviði í norðvestur-
jöklinum eða í Bárðarbungu gýs 
og svo jökulþykkt, hvað úr verð-
ur,“ segir Ari Trausti og bætir við 
að jökulhlaup geti steypst í átt að 
virkjanasvæðinu sem kennt er við 

Köldukvísl, Tungnaá og Þjórsá, í 
farveg Skjálfandafljóts og Jökuls-
ár á Fjöllum, og jafnvel til Gríms-
vatna ef gýs nógu sunnarlega 
utan í eldfjallinu. Um áhrif á flug 
er ekki hægt að gefa sér neitt, en 
truflanir geta auðvitað orðið veru-
legar ef um stórgos er að ræða, er 
mat Ara Trausta sem ítrekar að 
sagan kenni það eitt að engu er 
hægt að spá, aðeins skoða mögu-
leika. 

„Hins vegar er fyllilega eðlilegt 
að horfa með áhyggjusvip á eld-
stöðvakerfið allt, efla enn eftir-
lit, rannsóknir og samstarf, eins 
og þegar er orðið, og ræða við-
brögð við nokkrum sviðsmyndum 
sem geta orðið að veruleika, ásamt 
skipulagningu viðbragðanna. Við 
höfum verið sæmilega heppin 
með eldvirknina, hvað stærð gosa 
varðar, allt frá Öskjugosinu og 
Sveina gjáreldum árið 1875, en eld-
fjallasagan kennir að við stórum 
atburðum má búast á örfárra alda 
fresti og við það verðum við að 
búa,“ segir Ari Trausti.

Sagan geymir afar öflug þeytigos
Sig Bárðarbunguöskjunnar um rúmlega 20 metra á stuttum tíma, og fjöldi stórra jarðskjálfta, veldur jarðvísindamönnum miklum áhyggj-
um. Það er ekki að ástæðulausu segir Ari Trausti Guðmundsson jarðeðlisfræðingur sem þekkir sögu eldstöðvakerfisins út í hörgul.

ELDAR UPPI  Eldgosið í Holuhrauni gæti haldið áfram í langan tíma óháð því hvort einnig tæki að gjósa í Bárðarbungu. Þeytigos og hraungos gætu því verið á sama tíma. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Svavar 
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Öskjusigið sem hafið er í Bárðarbungu veldur verulegri óvissu um fram-
vindu mála enda hefur slíkur atburður ekki orðið hér á landi síðan Öskjuvatn 
myndaðist. Öskjusig geta þó ekki talist sjaldgæf á heimsvísu. Askjan í eldfjall-
inu Piton de la Fournaise á eyjunni Reunion í Indlandshafi seig um 340 metra 
á 10 dögum árið 2007 samfara verulegu gosi í hlíðunum.  Fernandina-askjan 
á Galapagos seig um 300 metra 1968 við svipaðar aðstæður. Svipaðir atburðir 
urðu á Kamtsjatka 1975-76 (Tolbachik). 

Öskjuvatn byrjaði að myndast í umbrotahrinu sem gekk yfir 1874-75 
og náði askjan núverandi lögun á nokkrum árum. Þá urðu sprungugos í 
Sveinagjá, 50-60 kílómetra norðan Öskju og mikið sprengigos varð í lok mars 
1875 þegar ljós vikur lagðist yfir hluta Austurlands og öskufall varð í Noregi 
og Svíþjóð.  

Við núverandi aðstæður getur atburðarásin orðið með margvíslegum hætti. 

1. Sigið hættir áður en það verður mjög mikið og gosið í Holuhrauni fjarar út.

2. Sigið heldur áfram og verður jafnvel nokkur hundruð metrar jafnframt því 
sem gos heldur áfram í Holuhrauni og/eða undir Dyngjujökli. Reikna verður 
með að gosið yrði langvinnt og gæti stærð þess mælst í rúmkílómetrum 
áður en yfir lýkur. Ef gossprungan lengist til suðurs eða gos opnast á nýjum 
stað má búast við jökulhlaupum og gjóskufalli.  Ekki er hægt að útiloka að 
ný sprunga leiti til suðvesturs, opnist undir jökli sunnan bungunnar eða á 
landi utan jökuls.

3. Að kvikan finni sér leið upp öskjubrotið og að gos hefjist innan öskjunnar. 
Slíkt gos gæti brætt mikinn ís og valdið verulegu jökulhlaupi. Einnig gæti 
það gerst að vatnið slyppi ekki út ef sigið væri langt komið þegar gos 
hæfist. Það vatn kæmi þá síðar í miklu jökulhlaupi. Þegar gosið næði í 
gegnum ísinn myndi gosið breytast í sprengigos með tilheyrandi gjóskufalli.

Magnús Tumi Guðmundsson–  Páll Einarsson á Jarðvísindastofnun: 
Hugleiðingar um öskjusig í Bárðarbungu og mögulegar sviðsmyndir.

ÖSKJUVATN MYNDAÐIST FYRIR 139 ÁRUM

ÖSKJUVATN  Myndaðist á nokkrum árum í stórgosinu 1875.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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11. SEPTEMBER MINNST Í BANDARÍKJUNUM  Námsmenn 
við Pepperdine-háskólann í Kaliforníu hafa dregið að húni 
um þrjú þúsund fána til minningar um þá sem létu lífið í 
árásum hryðjuverkamanna á Bandaríkin fyrir þrettán árum.
 NORDICPHOTOS/AFP

HÁTÍÐ Á SPÁNI  Í 
borginni Guadix í 
Granada-héraði syðst á 
Spáni er haldið upp á 
Casca morras-hátíðina, 
þar sem einn þorpsbúi 
klæðir sig upp sem 
furðufuglinn Casca-
morras og ferðast 
ásamt hópi fylgis-
manna sinna til næsta 
þorps, þar sem hann 
reynir í þykjustunni að 
stela styttu af Maríu 
mey. Síðan snúa þeir 
aftur til Guadix þar 
sem heimamenn 
„refsa þeim“.

FLÓÐ Í PAKISTAN  Maður þessi bar sauð sinn á öxlum sér þar 
sem hann óð í gegnum flóðvatnið í útjaðri borgarinnar Multan 
í Punjab-héraði. Flóðin hafa kostað nokkur hundruð manns 
lífið og tugir þúsunda hafa þurft að flýja heimili sín.
 NORDICPHOTOS/AFP

LEÐURVERKSMIÐJA Í AFGANISTAN  Í útjaðri borgarinnar 
Mazar-i-sharif, í norðurhluta Afganistans, er leðurverksmiðja 
þar sem þessir tveir verkamenn tóku sér hvíld stundarkorn. 
Leðurvörur eru ein helsta útflutningsvara Afgana.

ÁSTAND 
HEIMSINS

ELDSVOÐI Í ÞÝSKALANDI  Þetta er ekki eldgosið í Holu-
hrauni heldur varð sprenging í efnaverksmiðju í Ritterhude, 
skammt frá Bremen í Þýskalandi. Einn hlaut alvarleg bruna-
sár og hús í nágrenninu skemmdust. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÚTFÖR UND-
IRBÚIN Í PAK-
ISTAN  Íbúar í 
Lahore búa sig 
þarna undir 
fjöldaútför, en 
að minnsta 
kosti tuttugu 
og fjórir fórust 
þegar þak á 
mosku hrundi 
á þriðjudag-
inn.
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RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is

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!

·  HAUSTTILBOÐ  ·
20-30% AFSLÁTTUR



www.dacia.is
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Hugsanlega sennilega 

Hlaðinn staðalbúnaði m.a. - Íslenskt leiðsögukerfi  - 7” LED skjár - Bakkskynjarar - Hraðastillir (Cruise control) - Handfrjáls símabúnaður Bluetooth 
USB tengi fyrir MP3 spilara/Ipod - Útvarp,CD, 4 hátalarar og MP3 tenging - Aðgerðahnappar í stýri - Sex aðgerða aksturstölva - Útihitamælir 
Ræsivörn - Loftkæling AC - Leðurstýri - Litaðar rúður - Svart ,,Compass” tauáklæði - 1/3 og 2/3 niðurfellanleg aftursæti - Hæðarstilling á ökumannssæti 
ESC Stöðugleikastýring - Þokuljós að framan

�
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�
� �

*Miðað við uppgefna eldsneytisnotkun framleiðanda í blönduðum akstri.
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  Þessi 
hópur hefur 

verið útundan 
og nú hefur 

verið sér-
hannað 

námskeið fyrir 
unglinga. Það hafa ekki 

verið nein úrræði í 
þjóðfélaginu fyrir 

þennan aldur. 
Erna Magnúsdóttir, forstöðumaður 

endurhæfingar- og stuðnings-
miðstöðvarinnar Ljóssins

„Börn hafa þörf fyrir að tala og 
hitta aðra sem skilja hvað þau eru 
að ganga í gegnum. Hér finnst 
engum tiltökumál þótt barn teikni 
mynd af mömmu sinni sköllóttri,“ 
segir Erna Magnúsdóttir, for-
stöðumaður endurhæfingar- og 
stuðningsmiðstöðvarinnar Ljóss-
ins. Þar hefst í dag í samstarfi við 
Foreldrahúsið námskeið fyrir sex 
til tólf ára börn sem eiga það sam-
eiginlegt að vera aðstandendur 
krabbameinsveikra.

Börnin fá tækifæri til að upplifa, 
tjá sig í gegnum leik og verkefni í 
styðjandi umhverfi. Slík námskeið 
hafa verið haldin frá árinu 2006 og 
hafa reynst börnunum afskaplega 
vel, að því er Erna greinir frá. 
„Mörg þeirra eru kvíðin og líður 
illa í skólanum þegar þau koma 
hingað en þau koma sterkari út 
að loknu námskeiði hér. Það er 
reynt að styrkja þau og sjálfsmynd 
þeirra. Það er hugsað um þau og 
þeirra tilfinningar. Það er ekki 
alltaf verið að tala um krabbamein 
en það er komið inn á það á góðan 
hátt með reyndum starfsmönnum.“

Erna tekur það fram að það sé 
erfið lífsreynsla fyrir öll börn og 
ungmenni þegar aðstandandi veik-
ist af krabbameini. „Þegar einn 
veikist verður öll fjölskyldan veik. 
Hlutverkin á heimilinu breytast og 
tíminn með foreldrunum verður 
öðruvísi. Sum börn koma hingað 
oftar en einu sinni á námskeið og 
þau koma jafnvel aftur þótt þau 
hafi misst foreldri. Þeim finnst 
gott að eiga athvarf hér.“

Að sögn Ernu hafa foreldrar 
greint frá því að börnin segi ekki 
frá því sem gerist á námskeiðinu. 
„Þau halda þessu fyrir sig. Þetta 
er þeirra upplifun. Hér eru þau í 
aðalhlutverki og þau eru ekki að 
blaðra um það heima.“

Þann 2. október hefst námskeið 
hjá Ljósinu fyrir unglinga í 8., 9. og 
10. bekk grunnskóla og ungmenni 

á framhaldsskólaaldri. „Þessi 
hópur hefur verið út undan og nú 
hefur verið sérhannað námskeið 
fyrir unglinga. Það hafa ekki verið 
nein úrræði í þjóðfélaginu fyrir 
þennan aldur. Við höfum verið 
með slík námskeið áður en þau 
hafa ekki gengið nógu vel. Í þetta 
skipti höfum við ráðið karlmenn til 
þess að vera með konum við stjórn 
námskeiðanna þar sem við þurfum 
að ná til unglingsstráka líka. Það 
verður verkefnavinna á þessum 
námskeiðum og líka skemmtileg-
heit,“ segir Erna.

Námskeiðin eru börnunum og 
unglingunum að kostnaðarlausu.

 ibs@frettabladid.is

Börnin í aðalhlutverki 
á námskeiði Ljóssins
Endurhæfingar- og stuðningsmiðstöðin Ljósið heldur námskeið fyrir börn sem eru 
aðstandendur krabbameinsveikra. Hitta aðra sem skilja hvað þau eru að ganga í 
gegnum. Erna Magnúsdóttir forstöðumaður segir börnin styrkjast á námskeiðinu.

Stjórnvöld í Svíþjóð vilja að skóla-
lögunum verði breytt þannig að 
heimilt verði að taka farsíma 
af nemendum áður en kennslu-
stundir hefjast. Markmiðið er að 
skapa meira næði til lærdóms. 
Jan Björklund, menntamálaráð-
herra Svíþjóðar, sagði í viðtali við 
sænska sjónvarpið að alltof margir 
nemendur gætu ekki einbeitt sér 
í kennslustundum þar sem þeir 
væru í leikjum í farsímanum eða 
uppteknir á samfélagsmiðlum. 
Tillagan er byggð á niðurstöðum 

rannsóknar sem gerð var í kjöl-
far síðustu PISA-könnunar sem 
sýndi að ónæði í kennslustund-
um er algengara í sænskum 
skólum en almennt í skólum 
innan OECD.

Samkvæmt núgildandi 
reglum í Svíþjóð hafa kennar-
ar rétt til þess að taka farsíma 
af nemendum ef símanotk-
unin er truflandi. Kennarar 
hafa hins vegar ekki rétt til 
að taka símana af nemend-
um í forvarnarskyni áður en 

kennslustund hefst.
Talsmaður vinstri-

manna í Svíþjóð, 
Rossana Dinamarca, 
segir tillöguna í and-
stöðu við tækniþróun 
auk þess sem kennur-
um verði fengið nokk-
urs konar lögregluhlut-
verk.

Á Íslandi gilda mis-
munandi reglur um 
notkun farsíma í skól-
um. - ibs

Stjórnvöld í Svíþjóð segja að ró og næði verði að komast á í skólunum:

Kennarar fái að taka farsíma 
af nemum fyrir kennslustund

Til að draga úr líkunum á skilnaði 
ættu pör að minnka tímann sem 
þau verja í samfélagsmiðla, eins 
og til dæmis Facebook. Á þetta 
benda bandarískir vísindamenn 
við Háskólann í Boston sem fundu 
tengsl milli fjölda Facebook-not-
enda og skilnaðartíðni í 43 ríkjum 
Bandaríkjanna.

Vísindamennirnir spurðu jafn-
framt 1.160 einstaklinga í hjóna-
bandi um hversu hamingjusamir 
þeir væru. Þeir sem ekki voru not-
endur samfélagsmiðla reyndust 
vera 11,4 prósentum hamingjusam-
ari en hinir. Könnunin leiddi einn-
ig í ljós að þeir sem voru mikið á 
samfélagsmiðlum eins og til dæmis 
Facebook voru tvöfalt líklegri til að 
íhuga að yfirgefa maka sinn en þeir 
sem ekki notuðu slíka miðla.

Könnun bandarískra vísindamanna:

Facebook-notendur 
eru óhamingjusamari

Verkefnið Göngum í skólann hefur 
nú verið sett í áttunda sinn hér á 
landi. Markmið þess er að hvetja 
börn til að tileinka sér virkan 
ferðamáta í og úr skóla og auka 
færni þeirra til að ferðast á örugg-
an hátt í umferðinni.

Á vefsíðunni heimiliogskoli.is 
segir að ein einfaldasta leiðin til 
að auka hreyfingu í daglegu lífi sé 
að velja virkan ferðamáta, svo sem 
göngu, hjólreiðar og hlaup. Auk 
þess er bent á línuskauta og hjóla-
bretti. Verkefninu lýkur formlega 
8. október.

Börn ferðist 
á virkan máta

Á SKÓLALÓÐ  Virkur ferðamáti eykur hreyfingu í daglegu lífi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ekki er aukin hætta á að konur 
með mikla morgunógleði fæði 
börn fyrir tímann eða að börn 
þeirra fæðist léttari en börn 
annarra mæðra. Þetta eru niður-
stöður tveggja stórra rannsókna 
norsku lýðheilsustofnunarinnar. 
Norskir fjölmiðlar greina frá því 
að mikil morgunógleði sé algeng-
asta ástæða sjúkrahússlegu 
barnshafandi kvenna á fyrsta 
hluta meðgöngunnar. Konurnar 
geta orðið mjög veikar. - ibs

Mikil morgun-
ógleði hættu-
laus fyrir fóstur

ÓFRÍSK  Ógleði er algeng ástæða sjúkra-
hússlegu.

FACEBOOK  Stórnotendur Facebook eru 
tvöfalt líklegri til að íhuga skilnað.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Á NÁMSKEIÐI LJÓSSINS   „Dorrit Moussaieff forsetafrú hefur yfirleitt verið í för 
með Sollu í Gló þegar hún heimsækir börnin og kennir þeim að búa til eitthvað 
hollt og gott. Það hefur krökkunum fundist magnað,“ segir Erna Magnúsdóttir.

Ljósið er endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir fólk sem hefur fengið 
krabbamein og aðstandendur þeirra. Boðið er upp á fjölbreytta dagskrá, 
eins og heilsutengd námskeið, námskeið fyrir nýgreindar konur, fræðslu-
fundi fyrir karlmenn, jógahópa, gönguhópa, líkamsrækt, handverkshópa, 
nudd og fleira.

Starfsemin er alla virka daga frá klukkan 8.30 til 16 á Langholtsvegi 43.

ENDURHÆFING OG STUÐNINGUR Í LJÓSINU

Sími 5 700 900



27 fyrirlestrar eru í boði og glæsilegt lokahóf. Kynntu þér 
dagskrána á advania.is og finndu þá fyrirlesara sem þig langar 
mest að hlusta á. Þrjár meginlínur eru í boði:

Dagskrá og skráning í fullum gangi á 
advania.is/haustradstefna 

Ávinningur af tækni framtíðarinnar
Hvert förum við með tæknina? Hvert fer tæknin með okkur?
Tu�ugasta Haustráðstefna Advania er helguð framtíðinni. Þar fara 
fyrirlesarar á heimsmælikvarða yfir hvert upplýsingatæknin stefnir 
og hvaða áhrif sú stefna hefur á líf okkar og störf.

        Stjórnun og reynsla

        Nýsköpun

        Öryggi og tækni

 

Þú smíðar þína dagskrá

MMMagnús Scheheheviningn
Frumkvöðuuull
Magnús Scheving
Frumkvöðull

ÞorÞorÞÞÞÞoÞÞ sststes innnnnnnn BB. B.B.B.B.B FFFr FrFF iðrikssononononononononno
PlaPPPlallPl iin nin VanVannanannnnnna iiiiililllllllllaaa
Þorsteinn B. Friðriksson
Plain Vanilla

JimJ  Grubbu
Cisco SysSSysystemtemtems
Jim Grubb
Cisco Systems

TheThTTheTheódóódór r Gr GGr ísíísíssslslsllasoasoasooosoasooonnnnnnnnnnn
SynynSySySySySSSSSSySSSSy disdisdis
Theódór Gíslason 
Syndis

HalHalHalHalH la la ll HelHelHellelHelHelHelHelelHe ggggagadgag ó�ió�ió�i�� rrr
HönHHönHönHönnnnnnnnnnnunununnunnunnununnn armiðssðsðsstötötöðtöðtt
ÍsÍslÍslÍslÍslÍslslÍslslslslslÍsÍslsÍs andandananandanandan sss

Halla Helgadó�ir
Hönnunarmiðstöð
Íslands

JeJeJeJeeseseespepeper Ritsmsmmer er r r StoSStoSSS rmrmhholt 
GGoogle
Jesper Ritsmer Stormholt 
Google

Sérfræðingar
spá í framtíðina

Haustráðstefna Advania í Hörpu 12. september 2014

Íriris Dss Ds DDDDDs Dröfröfrörörörröröröföföfn ÁÁÁÁÁÁrnarnadó�dó�ddó�dó�ó���iririririr
MeiMeieiistasss rannnnnnnnnnemiemiemememememeememe  
í hí heeeileileillbribbb gðisvesveeeeeeeerkfrkfrkrkfrkrkrkrk ræræðæððððððððððððððððððððððððiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Íris Dröfn Árnadó�ir 
Meistaranemi 
í heilbrigðisverkfræði

Ætlar þú að missa af þessu? Hélt ekki.

UPPSELT!
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Ýmiss konar afþreying er í boði á 
höfuðborgarsvæðinu fyrir barna-
fjölskyldur. Á meðal þess sem 
hægt er að gera er að skella sér í 
leikhús, keilu eða bíó. Dýrast er 
að fara á nýju barnaleikritin Línu 
Langsokk og Latabæ á meðan 
ódýrast er að fara í bíó. 

Taka skal fram að ekki fylgir 
með í tölunum kostnaðurinn við 
mat, drykki og sælgæti sem getur 
fylgt afþreyingunni og því getur 
hann hækkað umtalsvert þegar 
um vísitölufjölskyldu, tvo full-
orðna og tvö börn, er að ræða. 

Lína Langsokkur 
Í Borgarleikhúsinu verður á laug-
ardag frumsýndur söngleikurinn 
Lína Langsokkur. Lína á fastan 
sess í hugum flestra barna og 
eiga mörg þeirra vafalítið eftir 
að biðja foreldra sína um miða á 
sýninguna. 
Einn miði 4.250 krónur
Fjölskyldan 17.000 krónur 

Latibær
Stærsta barnasýning Þjóðleik-
hússins í vetur, Latibær, verður 
frumsýnd á sunnudag. Íslenskir 
krakkar hafa margir hverjir alist 
upp við að horfa á Latabæ í sjón-
varpinu og eiga þeir örugglega 
eftir að flykkjast á sýninguna 

með foreldrum sínum.
Einn miði 3.400-4.200 kr.
Fjölskyldan 13.600-16.800 kr.

Trúðleikur
Trúðleikur í Tjarnarbíói var fyrst 
sýndur í Frystiklefanum á Rifi 
við mjög góðar undirtektir. Núna 
verður leikurinn endurtekinn í 
Tjarnarbíói í Reykjavík.
Einn miði 2.000-2.900 kr.
Fjölskyldan 8.000-11.600 kr.

Langafi prakkari
Leikritið Langafi prakkari í 
Möguleikhúsinu er byggt á 
sögum Sigrúnar Eldjárn. Verkið 
hefur verið sýnt um 300 sinnum 
frá því það var frumsýnt árið 
1999.
Einn miði 2.500 kr.
Fjölskyldan 10.000 kr. 

Keila
Það getur verið gaman að 
skella sér í keilu en það er 
langt í frá ókeypis því hver 
mínúta kostar 90-108 krónur. 

Keiluhöllin í Öskjuhlíð   
25 mínútur 2.250 kr 
(kvöld- og helgarverð). 
Fjölskyldan 9.000 kr.
Keiluhöllin Egilshöll 
25 mínútur 2.700 kr. 
(kvöld- og helgarverð).
Fjölskyldan 10.800 kr.

Bíó
Teiknimyndin Flugvélar: Björg-
unarsveitin er sýnd í Sam-
bíóunum. Börnin kynntust 
áburðarflugvélinni Dusty í 
Disney-myndinni Flugvélar sem 
var frumsýnd í ágúst í fyrra. 
Núna er komið að framhalds-
myndinni.
Einn miði 700-1.300 kr. 
Fjölskyldan 4.000 kr (ef annað 
barnið er undir 8 ára).

Afþreying vísitölufjölskyld-
unnar kostar skildinginn

Fyrirtækið BSH, Bosch und Sie-
mens Hausgeräte GmbH, hefur 
sent frá sér öryggistilkynningu 
vegna Siemens-þurrkara og mögu-
legrar eldhættu af völdum hans. 
Í fréttatilkynningu kemur fram 
að takmarkaður fjöldi tækja, sem 
var framleiddur frá janúar til maí 
2002, gæti ofhitnað vegna gallaðs 
rafmagnsíhlutar í stjórnborði. 

„Það getur í algjörum undan-
tekningartilvikum leitt til hugsan-
legrar eldhættu,“ segir í tilkynn-
ingunni. Þar segir einnig að 
viðgerð tæknimanns þjónustuað-
ila á þessum gallaða íhluta heima 
hjá eigendum þurrkarans sé án 
endurgjalds. „Þar til gert hefur 
verið við tæki, sem þetta á við um, 
á í varúðarskyni eingöngu að nota 
það undir eftirliti, þ.e. ef einhver 
er heima, og ekki á næturnar.“

BSH, sem er með starfsemi í 47 
löndum og um 50 þúsund starfs-
menn, biður alla neytendur afsök-
unar á hvers kyns óþægindum 
sem þetta veldur.  - fb

Öryggistilkynning frá BSH:

Möguleg eld-
hætta

SIEMENS  Fyrirtækið BSH hefur sent frá 
sér tilkynningu. 

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080
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SUBARU XV
FJÓRHJÓLADRIFINN – SJÁLFSKIPTUR

SUBARU ER EINN ÖRUGGASTI BÍLL SEM ÞÚ GETUR KEYPT

Rekstraröryggi og gott endursöluverð er það sem allir þekkja og kemur fyrst upp í 
hugann. Lágur þyngdarpunktur, þverliggjandi BOXER vél og sítengt fjórhjóladrif með 
tölvustýrðri stöðugleikastýringu er lykillinn að akstursöryggi. Allir Subaru eru með 5 
stjörnur í árekstrarprófunum EuroNCAP.

GERÐU ÖRUGG BÍLAKAUP – KAUPTU SUBARU!

Subaru XV 2.0i, sjálfskiptur
Verð: 5.290.000 kr.

6,6 l / 100 km
í blönduðum akstri

Ný LINEARTRONIC stiglaus sjálfskipting
með þrepastillingum í stýri.

Veturinn er að ganga í garð og eykst þá þörfin fyrir almenning að lyfta sér upp í 
skammdeginu. Það getur aftur á móti kostað skildinginn fyrir hina hefðbundnu 
fjögurra manna vísitölufjölskyldu að njóta afþreyingar á höfuðborgarsvæðinu. 



ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

ALLALLLLT FT FT F ÁRÁRÁRÁ GRUGRUGRUNNINNINNI AAAÐ GÐ GÐ GÓÓÐUÓÐUÓÐU HEHE HEIMIIMIIMILILILI AAAA
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA
*Afsláttur gildir eingöngu af útsöluvörum.
Gildir ekki af vörum merktum „Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“. 
Vöruúrval getur verið misjafnt milli verslana

AÐEINS BROT AF ÚRVALINU!
Opið til kl. 19:00 í Skútuvogi

Húsasmiðjunnar

Blöndunartæki Damixa
Handlaugartæki með lyftitappa
8000800

Handlaug Cersanit
Vegghengd.
8077665

Hnífapör Aida
24 stk.
2201164

20% 
afsláttur

PARKET
ÚTSALA

Ný 
gólfefnadeild
Skútuvogi

gggggggóó
SS

Þekkt 
vörumerki 

á lægra verði

INNIMÁLNING

& LÖKK

20%
AFSLÁTTUR!

Rafhlöðuborvél 14.4V.
Black&Decker 2 rafhlöður 
og taska.
5246006

Rafhlöðuborvél 14.4V.
Bl k&D k 2 fhlöð

BLACK&DECKER

30%
AFSLÁTTUR!

BLÖNDUNARTÆKI

20-25%
AFSLÁTTUR!

Blöndunartæki Damixa

AAFSF

7.995 kr
9.995

BLÖNDUNARTÆKI

4.495 kr
8.990

HNÍFAPÖR 24 STK.

BÚSÁHÖLD

30-70%
AFSLÁTTUR!

ÚTSALA

Veggflís hvít
20x20 cm
8600000

HANDLAUGAR

20%
AFSLÁTTUR!

7.995 kr
9.995

HANDLAUG

FLÍSAR

25%
AFSLÁTTUR!

ELFA 
körfur og rekkar

30%
AFSLÁTTUR!

1.680 kr/m2

2.240

VEGGFLÍS

á timbri og grófvöruRÝMINGARSALA

Húsasmiðjan Grafarholti

ALLT AÐ

50%
AFSLÁTTUR!30-50%AFSLÁTTUR 

25%AFSLÁTTUR 

Verkfærataska 23”
5024481
VVVVV
55

4.796 kr
5.995

VERKFÆRATASKAVERKFÆRATAA AT SKA

HANDVERKFÆRI 

& TÖSKUR

20%
AFSLÁTTUR!

ur 

11.897 kr
16.994

RAFHLÖÐUBORVÉL
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  Fólk sækir 
mikið á netið í leit 
að afþreyingu eða 

skemmtiefni eins og 
finna má á Youtube 
eða öðrum síðum. Á 

sama tíma hefur 
krafan um aukin 

gæði þess efnis sem 
sjónvarpið sýnir 

aukist.

United Silicon hefur samið við 
alþjóðlega fyrirtækið Tenova 
Pyromet um byggingu og upp-
setningu á 32 megavatta ljós-
bogaofni sem mun framleiða 
kísil málm í verksmiðju félags-
ins í Helguvík.

Ofninn verður sá fyrsti sinn-
ar tegundar á Íslandi. Í fréttatil-
kynningu United segir að Tenova 
Pyromet hafi mikla reynslu af 
framleiðslu háþróaðra kísilofna 
og sé það eina sem komið hefur 
að byggingu nýrra ofna í hinum 

vestræna heimi á undanförnum 
árum. 

Magnús Garðarsson, fram-
kvæmdastjóri United Silicon, 
segir í tilkynningunni að búið sé 
að trygga raforku fyrir ofninn 
en  að fyrirtækið hafi starfsleyfi 
fyrir þrjá ofna til viðbótar. 

„Miðað við fjóra ofna verður 
framleiðslugetan 85.000 tonn 
á ári. Við stefnum að því að ná 
þessari framleiðslu á tíu árum,“ 
segir Magnús.

Áætlað er að framleiðsla fyrir-

tækisins hefjist vorið 2016 og að 
ársframleiðsla verksmiðjunnar 
nemi 21.300 tonnum á ári í fyrsta 
áfanga.  - hg

Framkvæmdir við byggingu fyrsta áfanga kísilverksmiðjunnar að hefjast:

Byggir ljósbogaofn fyrir United

FYRSTA SKÓFLUSTUNGAN  Jarðvegs-
framkvæmdir eru þegar hafnar á 
svæðinu. 

Creditinfo Group hf. hefur samið 
við seðlabanka Suður-Súdans 
um að fjármálastofnanir lands-
ins noti fjárhagsupplýsingakerfi 
og aðrar sérlausnir fyrirtækisins 
við lánveitingar. 

Í fréttatilkynningu Creditinfo 
um samninginn segir að hann 
hafi komið til að undangengnu 
alþjóðlegu útboði seðlabankans 
sem unnið var í samvinnu við 
Alþjóðabankann. Tilkoma upplýs-
ingalausna Creditinfo er þar sögð 
auka umfang, aðgengi og öryggi 
lánshæfisupplýsinga og þannig 
bæta lánaaðgengi íbúa Suður-
Súdans.  - hg

Á að bæta lánaaðgengi íbúa:

Kerfi Creditinfo 
í Suður-Súdan

SAMNINGAR HANDSALAÐIR  Reynir 
Grétarsson, framkvæmdastjóri Credit-
info Group, undirritaði samninginn 28. 
ágúst síðastliðinn. 

Afkoma ríkisfyrirtækisins Isavia 
á fyrri helmingi ársins var jákvæð 
um 836 milljónir króna saman-
borið við 1.367 milljóna hagnað á 
sama tímabili í fyrra. 

Rekstrartekjur samstæðunnar, 
sem samanstendur af Isavia og 
dótturfélögunum Fríhöfninni og 
Tern Systems, jukust um 11,3 pró-
sent milli ára og námu 9.929 millj-
ónum. 

Í uppgjörstilkynningu fyrir-
tækisins segir að tekjuaukninguna 

megi að stórum hluta rekja til 
fjölgunar farþega á Keflavíkur-
flugvelli. Góð afkoma á fyrstu sex 
mánuðum ársins styðji jafnframt 
við áætlanir Isavia um uppbygg-
ingu á vellinum. Fjárfestingar á 
fyrstu sex mánuðum ársins hafi 
numið 1,7 milljörðum króna en 
áætlanir geri ráð fyrir að þær geti 
samtals numið allt að fimm millj-
örðum á árinu.  

Björn Óli Hauksson, forstjóri 
Isavia, segir í tilkynningunni að 

fyrirtækið hafi áhyggjur af innan-
landskerfinu.

„Lögum samkvæmt megum við 
ekki nýta auknar tekjur af alþjóða-
fluginu til innanlandsflugvalla 
en á undanförnum sjö árum hafa 
framlög til innanlandskerfisins á 
fjárlögum verið skorin niður um 
850 milljónir króna að raunvirði. 
Ef til áframhaldandi niðurskurðar 
kemur í fjárlögum næsta árs verð-
ur eitthvað undan að láta,“ segir 
Björn.   - hg

Styður við áætlanir um uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli en innanlandskerfið skortir auknar tekjur:  

Hagnaður Isavia dregst saman um 38,8%

FORSTJÓRINN  Björn Óli Hauksson 
segir fjármagn vanta til reksturs innan-
landsflugvalla. 

Raforkuframleiðsla með endur-
nýjanlegum orkugjöfum jókst 
mikið á heimsvísu árið 2013 og 
nemur nú um 22 prósentum af 
allri raforkuframleiðslu. 

Þetta kemur fram í frétt á vef 
Samorku, en samtökin styðjast við 
nýja skýrslu Alþjóðaorkumála-
stofnunarinnar. Ef einungis er 
horft til evrópskra aðildarríkja 
OECD nam aukningin árið 2013 sex 
prósentum. Endurnýjanleg orka 
nemur nú 30 prósentum allrar raf-
orkuframleiðslu landanna.  - sáp

Aukning um 6% innan OECD:

Endurnýjanleg 
orka nemur 22%

Skuldasöfnun ríkissjóðs hefur 
verið stöðvuð en engin markmið 
virðast vera uppi um að hefja nið-
urgreiðslu skulda, segir í umfjöll-
un Hagdeildar Landsbankans um 
fjárlagafrumvarpið. Í stað þess 
að hefja niðurgreiðslu skulda sé  
reiknað með að hlutfall skulda 
ríkissjóðs af landsframleiðslu 
fari lækkandi. Vaxtakostnaður 
ríkissjóðs verði því áfram veru-
legur á næstu árum og aukist til 
dæmis um sex milljarða á næsta 
ári - jhh

Tugir milljarða vegna vaxta:

Engar greiðslur 
af skuldunum

„Þegar internetið varð öflugur 
auglýsandi var litið á það sem ógn 
við sjónvarpið en í löndum eins 
og Bandaríkjunum og Bretlandi 
hefur netið gert sjónvarpið stærra 
og það sama má segja um Ísland,“ 
segir Richard Marks, sjálfstæður 
ráðgjafi frá Bretlandi sem hefur 
sérhæft sig í rannsóknum á þróun      
fjölmiðla. 

Marks er staddur hér á landi til 
að kynna niðurstöður sem byggja 
á mælingum á sjónvarpsáhorfi 
og öðrum gögnum frá 85 lönd-
um. Hann segir þær sýna sterka 
stöðu sjónvarpsins sem gangi 
gegn spám um að netið ætti eftir, 
og eigi eftir, að ganga að miðlin-
um dauðum.

„Á Íslandi og í mörgum öðrum 

löndum er sjónvarp enn ríkjandi 
þegar kemur að hlutum eins og 
auglýsingatekjum. Þetta á þó 
ekki við um öll lönd því í Noregi 
og Singapúr eru prentmiðlar með 
ríkjandi stöðu,“ segir Marks.

Hann segir eigendur sjónvarps-
stöðva vissulega hafa þurft að 
aðlaga sig að breyttum heimi en að 
netið hafi á endanum reynst óska-
barn miðilsins.

„Fólk sækir mikið á netið í leit 
að afþreyingu eða skemmtiefni 
eins og finna má á Youtube eða 
öðrum síðum. Á sama tíma hefur 
krafan um aukin gæði þess efnis 
sem sjónvarpið sýnir aukist. Þau 
fyrirtæki sem verða ekki við 
þeirri kröfu eru hins vegar í hættu 
á að tapa fyrir netinu. Þeirra efni 

verður að vera betra en það sem 
videóbloggarinn á Youtube er að 
birta af háaloftinu sínu,“ segir 
Marks og heldur áfram:

„Ástæðan fyrir því að fyrirtæki 
eins og Netflix hafa farið út í að 
framleiða sína eigin þætti er sú að 
miðillinn er enn að laða til sín stór-
an áhorfendahóp og ég get nefnt 
þætti eins og Game of Thrones sem 
eru sérstaklega vinsælir hjá yngri 
áhorfendum.“

Marks segir spár um dreifingu 
auglýsingatekna gera ráð fyrir að 
sjónvarpið haldi velli og auki hlut 
sinn í einhverjum tilfellum. 

„Sem er ekki það sem fólk hefði 
spáð fyrir tíu árum síðan. Þá spáðu 
allir að sjónvarpið myndi enda í 
einhvers konar útlegð úti í horni 

langt frá auglýsendum,“ segir 
Marks.   

Hann segist sjálfur hafa gert 
ráð fyrir því að tækninýjungar 
ættu eftir að leiða til þess að áhorf-
endur hættu að fylgjast með dag-
skrá sjónvarpsstöðva. Rannsóknir 
sýni hins vegar að fólk horfi í 90 
prósent tilvika á sjónvarpsefni á 
sama tíma og það er sent út. 

„Fólk sækir í þennan félagslega 
þátt sem fylgir því að horfa á efni í 
rauntíma og tekur virkan þátt með 
því að hringja inn eða senda sms á 
þætti eins og Britain´s Got Talent. 
Þetta sést hvað best á Twitter og 
Facebook þar sem fólk er að tjá 
sig um það sem það sér í beinni 
útsendingu.“ 

 haraldur@frettabladid.is

Netið óskabarn sjónvarpsins
Spár um dreifingu auglýsingatekna gera ráð fyrir að sjónvarpið eigi eftir að halda velli og auka hlut sinn í ein-
hverjum tilfellum. Breskur ráðgjafi sem staddur er hér á landi segir miðilinn hafa styrkst með tilkomu netsins.

FJÖLMIÐLARÝNIR  Richard 
Marks hefur unnið rannsóknir 
fyrir fyrirtæki eins og BBC, 
Google og Sky.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

VOGAR
Kaupa íþróttahúsið
Sveitarfélagið Vogar ætlar að kaupa 
íþróttahús staðarins af Eignarhalds-
félaginu Fasteign og taka til þess allt að 
400 milljóna króna lán hjá Lánasjóði 
sveitarfélaga. Bæjarráðið segir þetta 
ekki munu auka skuldbindingar þess 
frá núverandi stöðu.

Jóhann H. Hafstein og Einar 
Hugi Bjarnason hafa stofnað lög-
mannsstofuna Atlas lögmenn, 
en þeir voru áður meðeigend-
ur í Íslensku lögfræðistofunni. 
„Ástæðu breytinganna er ekki 
hvað síst að rekja til þess að Atlas 
lögmenn hyggjast leggja ríkari 
áherslu á þjónustu við fyrirtæki 
og stofnanir heldur en gert var 
á fyrri vinnustað. Þannig verður 
sérstök áhersla lögð á lögfræði-
lega ráðgjöf og hagsmunagæslu 
til lögaðila á sviði viðskipta- og 
fjármunaréttar,“ segir Jóhann 
Hafstein. Markmiðið sé þannig 
að mæta síauknum kröfum við-
skiptalífsins um sérþekkingu á 
þessu sviði.  - jhh

Krafa um sérþekkingu eykst:

Ríkari áhersla á 
viðskiptarétt

Á NÝJUM STAÐ  Einar Hugi og Jóhann 
stefna á aukna sérhæfingu.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Fanney Birna
Jónsdóttir

fanney@frettabladid.is

Fyrr í sumar sendi Akureyrarbær inn 
umsögn sem hluta af vinnuferli innan-
ríkisráðuneytisins vegna breytingar á 
starfsemi lögreglu- og sýslumannsemb-
ætta. Í þeim breytingum sem kynntar 
voru af hálfu innanríkisráðuneytisins í 
umræðuskjali þess voru settar fram hug-
myndir um að flytja ætti aðalskrifstofur 
sýslumanns frá Akureyri til Húsavíkur. Í 
umsögn bæjarins kemur fram að verulega 
skortir upp á rökstuðning fyrir þessari 
ákvörðun enda ekki séð að með flutningn-
um sé unnið að þeim markmiðum sem 
sett voru í lögin af hálfu Alþingis. Þau 
markmið snúa að því að bæta þjónustu og 
rekstur sýslumannsembætta og gera þau 
í stakk búin til að taka við fleiri stjórn-
sýsluverkefnum. Akureyrarbær skýrir 
í umsögn sinni að þessum markmiðum 
verði best náð með því að hafa aðalskrif-
stofur hans áfram á Akureyri og flutning-
ur vinni gegn þeim. Að auki er það skilj-
anlegt að bærinn bregðist við ef fækka 
á störfum í sveitarfélaginu og einnig 
kallað sérstaklega af innanríkisráðuneyt-
inu eftir áliti þeirra sem breytingarnar 
snerta. Raunar má hrósa innanríkisráðu-
neytinu fyrir þetta umræðuferli sem 
hefur átt sér stað eftir samþykkt laganna.

Einhverjir hafa svo kosið að blanda rök-
stuðningi bæjarins við fyrirhugaða upp-
byggingu höfustöðva Fiskistofu á Akur-

eyri þó svo að þessi mál tengist engan 
veginn. Aðalskrifstofur sýslumanns 
eiga að þjóna íbúum á Norðurlandi, mið-
stöð stjórnsýslu í héraði og eiga því best 
heima í höfuðstað Norðurlands. Fiskistofa 
er aftur á móti ríkisstofnun sem sér um 
stjórnsýsluverkefni í sjávarútvegsmálum. 
Eins og við höfum bent á í tilfelli Fiski-
stofu þá eiga þau verkefni mjög vel heima 
á Akureyri enda sterk sjávarútvegsfyrir-
tæki hér í bænum, mikil þekking á grein-
inni til staðar og eini háskólinn á land-
inu sem kennir og sinnir rannsóknum 
í sjávar útvegsfræði. Með því að höfuð-
stöðvar Fiskistofu séu á Akureyri teljum 
við að stofnunin geti styrkst með það stoð-
kerfi sem til staðar er.

Þegar horft er til þess hvar opinber 
stjórnsýsla á að byggjast upp er ekki 
lengur aðeins eðlilegt að horfa til höfuð-
borgarsvæðisins. Akureyri og Eyjafjörð-
ur eru stærsti þéttbýliskjarni utan þess og 
af þeim sökum teljum við að meira eigi að 
gera í því að byggja upp opinbera þjónustu 
á því svæði. Við teljum veruleg sóknar-
færi felast í því.

Höfuðstaður Norðurlands
STJÓRNSÝSLA

Eiríkur Björn 
Björgvinsson
bæjarstjóri 
Akureyrar

➜ Þegar horft er til þess hvar opin-
ber stjórnsýsla á að byggjast upp er 
ekki lengur aðeins eðlilegt að horfa 
til höfuðborgarsvæðisins.

Fljótfærnin
Morgunblaðið og RÚV vöktu athygli 
á því í gær að misræmis gætti á 
milli þess sem segir um breytingu á 
virðisaukaskatti í fjárlagafrumvarpinu 
fyrir næsta ár og því sem kom fram í 
glærukynningu Bjarna Benediktssonar 
fjármálaráðherra þegar frumvarpið var 
kynnt á blaðamannafundi í Salnum á 
þriðjudagsmorgun. Upplýsingarnar í 
glærukynningunni voru réttar. Fjármála-
ráðuneytið hefur þurft að vinna frum-
varpið með miklum hraða, enda 
frumvarpið kynnt þremur vikum 
fyrr en venja er. Það verður svo 
ráðuneytisins að skýra hvort 
hrein og bein fljótfærni hafi 
valdið þessu misræmi

Áhyggjulaus prófessor
Stefán Ólafsson, prófessor 

við Háskóla Íslands, hefur litlar 
áhyggjur af gjaldeyrishöftum ef marka 
má skrif hans á vefsíðu sína fyrr í 
vikunni. Þar sagði hann að það væri í 
góðu lagi þó það tæki einhvern tíma 
að afnema gjaldeyrishöft, vegna þess 
að gjaldeyrishöftin hafi tiltölulega litlar 
afleiðingar fyrir hagvöxt og nýsköpun–  
ef einhverjar. Stefán hefur látið fara vel 
um sig í faðmi ríkisins stærstan hluta 
sinnar starfsævi. Það er ekki að sjá að 

hann hafi skilning á því að hér, eins 
og annars staðar, byggist 
velferð á að atvinnulífið 
dafni. 

Hvað með EES?
Stefán hefur reyndar líka 

lítinn skilning á kröfum 
sem gerðar eru til 
þátttöku Íslands 

í samstarfinu um Evrópska efnahags-
svæðið. Slíkt samstarf byggist meðal 
annars á frjálsu flæði fjármagns. Þótt 
fjármagnshöftin hafi hingað til ekki 
haft nein áhrif á EES-samninginn, er 
ekki víst að svo verði til lengdar. Í dómi 
sem EFTA-dómstóllinn kvað upp þar 
sem látið var reyna á lögmæti gjald-
eyrishafta var bent á að við þær alvar-
legu aðstæður sem sköpuðust á Íslandi 
eftir hrun væru uppfyllt skilyrði fyrir 

því að grípa til verndarráðstafana. 
Nú þegar batamerki eru farin 
að sjást í íslensku efnahags-
lífi og verðmæti íslenskrar 
krónu á aflandsmarkaði 
tekið að hækka, er spurning 
hversu lengi er hægt að vísa í 

verndarráðstafanir.
  jonhakon@frettabladid.is
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Dagur rauða nefsins á RÚV 
föstudagskvöldið 12. september.

F
járlagafrumvarpið var birt í upphafi vikunnar og verður 
tekið til fyrstu umræðu í dag. Stærstu tíðindin eru 
vafalaust hin svokallaða einföldun á skattkerfinu með 
breytingum á virðisaukaskatti, afnámi vörugjalda og 
hækkun barnabóta. Einföldun virðisaukaskattkerfisins 

kemur fram í minnkun bils milli efra og neðra þreps skattsins, 
ásamt fækkun undanþága. Þar hefur fimm prósenta hækkun á 
matvæli vakið mesta athygli. Fjármálaráðuneytið segir þessar 
ráðstafanir hækka ráðstöfunartekjur heimilanna um hálft 
prósent. Breytingunni á virðisaukaskattkerfinu er ætlað að auka 

skilvirkni þess og jafnræði milli 
atvinnugreina. Afnám vöru-
gjalda er sagt eiga að vega þungt 
á móti áhrifum af breytingum á 
virðisaukaskattkerfinu.

Andstæðingar ríkisstjórnar-
innar halda því fram að með 
þessum aðgerðum, auk undan-
genginna skattalækkana, sé 

verið að nýta það svigrúm sem ríkið hefur til að koma til móts við 
ríkasta fólkið í landinu og leggja frekari byrðar á þá efnaminni. 
Hækkun matarskatts muni koma þungt niður á lágtekjufólki og 
mótvægisaðgerðin – hækkun barnabóta – nái engan veginn að 
mæta þeirri hækkun. Þar að auki nær hún ekki til þeirra sem eru 
barnlausir, eldri borgara og öryrkja. Þá má að auki velta því upp 
hvort niðurfelling vörugjalds sem og lækkun á efra skattþrepinu 
muni raunverulega skila sér í lægra vöruverði.

Á móti hefur ríkisstjórnin bent á rannsóknir Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar (OECD) og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
(AGS), þar sem fram kemur að tekjuhá heimili hagnast meira 
en þau tekjulágu á lægra skattþrepi matvæla. Ekki nóg með það 
heldur hefur AGS tekið sérstaklega á þessu máli hérlendis og bent 
á að í samanburði við önnur OECD-lönd skili íslenska virðisauka-
skattkerfið miklum tekjum með litlum neikvæðum áhrifum á 
atvinnustig og hagvöxt. Hins vegar draga óvenjulegar undan-
þágur og lágt neðra þrep úr þessu hlutleysi og tekjuöflunargetu. 
AGS hefur þannig lagt til að eftir því sem aðstæður leyfa verði 
þessi sérkenni lögð af og ljóst er að þessar breytingar á skatt-
kerfinu eru að nær öllu leyti í takt við þau tilmæli. 

Eflaust hafa báðir aðilar eitthvað til síns máls. Hins vegar 
verður að benda á að nánast öll umræða um þessar tillögur ríkis-
stjórnarinnar hefur snúist upp í rifrildi um það hvort fyrirhug-
aðar breytingar á skattkerfinu fullnægi kröfum um tekjujöfnun 
í samfélaginu. Í því samhengi má ekki gleyma að því er víða 
haldið fram, með nokkuð sterkum rökum, að almennt sé skatt-
kerfið afskaplega lélegt tæki til tekjujöfnunar. Flókið skattkerfi 
dregur úr hagvexti og ljóst er að virðisaukaskattkerfið, með stóru 
bili milli skattþrepa, gerir lítið annað en að auka líkur á undan-
skotum í sameiginlega sjóði. Vilji stjórnvöld bæta einhverjum upp 
bág kjör er ákjósanlegra að gera það í gegnum bótakerfi heldur 
en skattkerfi, þó hið síðarnefnda sé ekki útilokað. Kerfið verður 
aldrei þannig að allir verði eins staddir, það er ekki hægt að miða 
skattheimtuna þannig að enginn komi verr út úr henni. Vilji menn 
koma til móts við þá tekjulágu í gegnum skattkerfið ætti mun 
frekar að hækka persónuafsláttinn.

Þegar öllu er á botninn hvolft er það verðmætasköpunin sem 
stendur undir þessu öllu. Skattkerfi þar sem allir skila sínu eykur 
hagvöxt og gerir það að verkum að meira verður til skiptanna. 
Það hlýtur að vera sameiginlegt markmið okkar allra.

Á að nota skattkerfið til tekjujöfnunar?

Allir skili sínu



FIMMTUDAGUR  11. september 2014  | SKOÐUN | 27

Við lifum í menningu 
sem nennir ekki að ræða 
ólíkar skoðanir en horfir 
fremur á hagsmuni. Við 
tökum meiningar manna 
eða lífsskoðanir ekki of 
hátíðlega því þegar upp 
er staðið virðast allir 
bara vera að hugsa um 
sína hagsmuni.

Deilurnar um morgun- 
og kvöldorð á RÚV hafa 
fengið þennan farveg 
líkt og annað. Stór notendahópur 
gengur fram og vill halda þessu 
óbreyttu og flestir líta svo á að 
hér séu hagsmunir trúaðra sem 
haldi sínum kröfum á lofti. Gegn 
þessu kemur sú staðhæfing að 
hér sé fátt á ferð annað en argur 
minnihlutahópur eldri borgara 
og þeirra sem vilji boða tiltekna 
trú.

Taka skal fram að frá því dag-
skrárstjórnendur Rásar 1 til-
kynntu að fella skyldi niður 
allan guðsorðalestur og bæna-
hald kvölds og morgna hefur 
orðið viðsnúningur. Samanlagð-
ur tími kvöld- og morgunorða 
hefur ekki verið styttur heldur 
hafa morgunorðin með biblíu-
lestri, íhugun og bæn orðið ítar-
legri en áður, bætt hefur verið 
við þætti þar sem fjalla skal um 
trúmál á víðum grunni hvert 
sunnudagskvöld á besta tíma 
auk þess sem góðir útvarps-
menn hafa tekið höndum saman 
í þættinum Rökkurtónum á 
gamla kvöldorðatímanum þar 
sem við fáum að heyra áhuga-
verða tilraun guðfræðingsins og 
útvarpsmannsins Ævars Kjart-
anssonar til að hugleiða á for-
sendum almennrar skynsemi. 
Leikin eru ljúf lög og segja má 
að þarna sé mál hugar og hjarta 
á dagskrá þótt ég og aðrir sem 
iðka bæn sakni þess að heyra 
ekki bænamál. Ekki verður þó 
sagt að dagskrárstjórar hafi 
ekki hlýtt á fólk og endurskoðað 
fyrri ákvarðanir.

Að mínum dómi getur það 
ekki verið krafa okkar sem 
trúum á Jesú að kristindómur 
sé tjáður í ríkisútvarpinu. Við 
þráum að svo sé og óskum þess 
heitt en við krefjumst þess ekki. 
Eina krafan sem kristnin í land-
inu getur haldið á lofti er krafan 
um almannahag. Jesús stóð með 
almenningi gegn allri þöggun og 
smættun á fólki. – Veistu ekki 
að ég hef vald? Spurði Pílatus 
Krist. – Þú hefðir ekkert vald 
nema þér væri gefið það að ofan, 
ansaði hann. Þannig benti hann 
á hvernig þvingunarvaldið er 
spunnið að ofan úr kerfi yfir-
ráða. Svar hans er ævarandi 
áminning til allra sem fara með 
völd: Mundu að þú ert maður 
eins og ég. 

Bænamál ólíkra kirkjudeilda
Tíðarandinn horfir á hagsmuni 
en gefur lítið fyrir skoðanir. 
Pólitík er látin fjalla um hag 
ólíkra hópa og þegar talað er um 
réttlæti er einkum átt við jafn-
ræðisregluna því við trúum ekki 
að til sé neitt réttlæti í sjálfu 
sér. Ég hygg að hugmyndin um 
hagsmuni á kostnað lífsskoðana 
sé snjallasta útfærslan á yfir-
ráðum sem fram hefur komið 
og að Pílatus og rómverska 

valdið með sína land-
stjóra og standandi heri 
hafi verið hógvært í 
samanburði. Rökræðu er 
hafnað, hvers konar lífs-
sýn tortryggð og þeim 
fækkar sem bera ábyrgð 
gagnvart almenningi á 
sama tíma og ofurlaun 
vaxa og margvíslegur 
annar ójöfnuður gagn-
vart mönnum og nátt-
úru vegna þess að það er 

ekkert réttlæti, bara hagsmunir. 
Við þetta bætist sú tæra snilld 
að kostnaður yfirráðakerfisins 

er í lágmarki því allur almenn-
ingur er samtaka í trúnni á að 
ekkert réttlæti sé til í heiminum 
og hin fátæku telja sig sjálf bera 
ábyrgð á stöðu sinni. Þannig rit-
skoðar almenningur sjálfan sig 
og hin stóru trúarbrögð vest-
ræns nútíma eru trúin á hags-
munina. 

Fylgjendur Jesú frá Nasaret 
geta ekki skilgreint sig sem 
hagsmunahóp. Að því leyti sem 
kristin kirkja fer að eðli sínu og 
fylgir stofnanda sínum stendur 
hún utan hagsmuna og heldur 
engu á lofti öðru en almannahag. 

Við trúum á Guð sem elskar 
af ástríðu og hefur fyrirætl-
anir, meiningar. Við treystum 
Jesú Kristi og sjáum í honum 
hið sanna réttlæti. Við trúum á 
heilagan anda sem býr í fólki og 
laðar fram Guðs góða vilja. Þess 
vegna höfum við enga kenningu 
aðra en persónu frelsarans, ekk-
ert trúarkerfi nema bænamálið 
og íhugun ritningarinnar, enga 
kröfu umfram þá að mennskan 
sé ekki kæfð með hroka. 

Þar er komin ástæða þess að 
við vonum að guðsorð og bænir 
fái að óma í útvarpinu. Hvernig 

væri ef Ævar Kjartansson leyfði 
okkur að heyra bænamál ólíkra 
kirkjudeilda og trúarbragða á 
kvöldin? Okkar hefðbundna og 
þjóðlega kristni ætti sinn stað 
á morgnana en ákall manns-
andans í fjölbreytileika sínum 
á kvöldin? Væri það ekki sann-
gjarnt og þokkafullt?

Trúin á hagsmunina
RÚV

Bjarni Karlsson
prestur með meist-
aragráðu í siðfræði

➜ Þar er komin ástæða þess 
að við vonum að guðsorð og 
bænir fái að óma í útvarp-
inu.

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is
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Fiskistofa er hvorki stáss-
stofa sem framreiðir sjáv-
arrétti né vinnustofa sem 
framleiðir þá. Fiskistofa 
er stjórnsýslustofnun. Sú 
tilhneiging að kalla stjórn-
sýslustofnanir „stofur“ eða 
„nefndir“ hljómar í eyrum 
fólks sem eitthvað lítið og 
„kósí“. Það fellur ágætlega 
að stefnunni sem boðar 
„báknið burt“. Stofnanir, 
stjórntæki hins opinbera, 
hafa fengið á sig neikvætt 
yfirbragð; þær þykja þung-
lamalegar og seinvirkar. Þeir sem 
aftur á móti ekki vita betur gætu 
litið svo á að „stofur“ séu þægilegri 
og léttari við að eiga; að þær megi 
jafnvel „missa sín“, að það sé auð-
veldara að leggja þær niður eða 
að staðsetning þeirra skipti engu 
máli. M.ö.o. hugtakið „stofa“ getur 
í hugum fólks „smættað“ starfsem-
ina, þ.e. dregið úr réttmæti hennar.

Umræðan um flutning Fiski-
stofu til Akureyrar hefur nú verið 
einkavædd. Einkavæðing umræðu 
heitir það þegar látið er að því 
liggja að málið varði einungis ein-
staklingshagsmuni; að málið snú-
ist ekki um almannahagsmuni og 
því eigi almenn umræða um málið 
sem málefni samfélagsins ekk-
ert erindi. Ekki skal gera lítið úr 
áhrifum flutnings Fiskistofu á hagi 
starfsfólks. Þar kemur fram kostn-
aður sem oftast er vanreiknaður 
eða hreinlega undanskilinn. Slík-
ur kostnaður fellur á einkaaðila, 
þ.e. einstaklinga og fjölskyldur. 
En flutningur Fiskistofu út á land 
snýst ekki bara um hagsmuni ein-
staklinga.

Almannahagsmunir 
Flutningur Fiskistofu snýst um 
brýna almannahagsmuni. Fiski-
stofa er sjálfstæð stofnun sem 
heyrir undir atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið. Hún ann-
ast framkvæmd laga og reglna um 
stjórn fiskveiða í sjó og fersku vatni 
og á þannig að stuðla að ábyrgri 
og sjálfbærri nýtingu fiskistofna. 
M.ö.o. starfsfólk Fiskistofu hefur 

eftirlit með nýtingu á sjáv-
arafla landsmanna, þess-
ari sameiginlegu auðlind 
þjóðarinnar sem aðeins 
fáir hafa fengið réttinn til 
að nýta með fyrirkomu-
lagi sem er svo umdeilt og 
mikið hitamál að upp úr 
sýður hvar sem kjarnann 
í þeirri stefnumótun ber 
á góma. Flutningur Fiski-
stofu til Akureyrar snýst 
um það hvernig búið er að 
starfsemi þeirrar stofnun-
ar sem fara á með eftirlit 

með nýtingu sjávarútvegsauðlind-
arinnar sem er í eigu almennings. 
Um það snúast almannahagsmunir 
þessa máls og um það þarf umræða 
málsins að snúast, ekki bara í fjöl-
miðlum, heldur á Alþingi. 

Við flutning Fiskistofu til Akur-
eyrar magnast þær hættur sem 
opinbert eftirlit stendur ávallt 
frammi fyrir. Hætturnar magnast 
vegna þess að þær tengjast bein-
línis stærð eða smæð þess samfé-
lags sem eftirlitsstofnanir eru stað-
settar í. Í fyrsta lagi, sérhæfðar 
stofnanir af þessu tagi þurfa stórt 
úrtak umsækjenda til að geta valið 
þá hæfustu úr stórum hópi hæfra 
umsækjenda. Við flutning úr fjöl-
menni minnkar slíkt aðgengi. Í 
öðru lagi, eftirlitsstarf er ekki til 
vinsælda fallið. Til að sinna trú-
verðugu eftirliti þarf ákveðna 
fjarlægð milli eftirlits og eftirlits-
skyldra aðila, bæði faglega og pers-
ónulega. Til lengdar verður þessi 
þáttur við að tryggja virkt og trú-
verðugt eftirlit oft veruleg áskorun 
fyrir eftirlitsfólk sem þarf að við-
halda slíkri fjarlægð og draga línu 
í sandinn á degi hverjum, bæði í 
leik og starfi. Hætturnar á veik-
ingu eftir litsins eru raunveruleg-
ar, lúmskar og eiga sér stoð í við-
urkenndum rannsóknum. 

Meðvirkni
Hugtakið „að fanga regluverkið“ (e. 
regulatory capture) er þekkt innan 
stjórnsýslufræðinnar og lýsir því 
hvernig eftirlitsskyldir aðilar hafa 
náð að fanga eftirlitið og þannig 

náð eftirlitinu á sitt vald. Þetta er 
þekkt í öllum samfélögum, stórum 
sem smáum. Hættan á slíkri yfir-
töku eftirlits vex með smæð sam-
félagsins. Þá á hugtakið „cognitive 
regulatory capture“ ef til vill betur 
við því smærra sem samhengið og 
eftirlitskerfið er. Þetta fyrirbæri 
lýsir því hvernig eftirlitsfólk, oft-
ast ómeðvitað, gerir sýn eftirlits-
skyldra aðila smám saman að sinni 
eigin sýn; samúðin byrjar að snúast 
um hagsmuni þeirra sem þeir eiga 
að hafa eftirlit með. Slík meðvirkni 
grefur undan áhrifum eftirlits. 

Hættan á þessari þróun er því 
meiri eftir því sem faglegur skyld-
leiki og bakgrunnur starfsfólks 
eftirlits og eftirlitsskyldra aðila er 
líkari. Hér geta opinber samskipti 
og skyldur verið í höndum fyrr-
verandi skóla- eða vinnufélaga; 
fólks sem stundar sams konar frí-
stunda- og áhugamál, hefur svip-
aðan lífsstíl eða sækir sömu veit-
ingastaði og menningarviðburði. 
Svigrúm til að viðhalda faglegri 
fjarlægð í persónulegri nálægð 
verður lítið. Félagslegur þrýstingur 
og einsleitni eru áleitnari í fámenni 
smærri samfélaga. Rökin um kosti 
nálægðar Fiskistofu við sjávarút-
vegsdeild Háskólans á Akureyri 
eru hér umdeilanleg. 

Birtingarmynd yfirtöku eftirlits 
má m.a. sjá í skýrslu rannsóknar-
nefndar Alþingis um aðdraganda 
og orsakir falls íslensku bankanna. 
Ef stjórnvöld vilja sýna landsmönn-
um dæmi um það hvernig læra má 
af því sem þar fór úrskeiðis, þá 
ætti umræðan um flutninginn á 
Fiskistofu til Akureyrar að snú-
ast um aðalatriði málsins, þ.e. um 
almannahagsmuni og vandaða 
stjórnsýsluhætti. Nema því aðeins 
að þingheimur allur hafi meðtekið 
þá speki að það sé ekkert til sem 
heitir samfélag – aðeins einstak-
lingar og misvelskilgreindir hópar 
einstaklinga.

Fiskistofa: Stássstofa 
eða stjórnsýsla

Umhverfisvitund er óvíða í heim-
inum meiri en hjá Norðurlanda-
búum. Mörg veltum við því dag-
lega fyrir okkur hvernig við getum 
minnkað álagið á náttúruna og 
unnið gegn loftslagsbreytingun-
um. En þrátt fyrir þessa jákvæðu 
staðreynd höfum við enn mikið 
verk að vinna áður en samfélag 
okkar getur talist sjálfbært og það 
á sannarlega við um hina ört vax-
andi ferðamannaþjónustu. Vegna 
þessa hafa jafnaðarmenn í Norður-
landaráði lagt til að komið verði á 
fót sérstakri norrænni umhverf-
isvottun til að auðvelda og efla 
umhverfisvæn ferðalög um Norð-
urlöndin.

Einfaldar og skýrar merkingar 
er mikilvæg forsenda þess að neyt-
endur geti með auðveldum hætti 
tekið umhverfisvænar ákvarð-
anir í erli dagsins. Það má ekki 
vera flókið og tímafrekt að velja 
þann kost sem hefur minnst áhrif 
á umhverfið og viðskiptavinirn-
ir eiga ekki að þurfa að rannsaka 
sjálfir hvaða áhrif varan eða þjón-
ustan hefur. Ábyrgðin í þessum 
efnum liggur ekki síst hjá okkur 
stjórnmálamönnum enda er það 
okkar hlutverk að tryggja hags-

muni neytenda og auðvelda þeim 
hversdaginn.

Við jafnaðarmenn sjáum það 
einnig fyrir okkur að græna hag-
kerfið skapi sífellt stærri hluta af 
framtíðarstörfum okkar og með 
sérstakri umhverfisvottun fyrir 
norræna ferðaþjónustu getum við 
tekið mikilvægt skref í þá átt að 
norræn ferðaþjónusta verði leið-
andi í þessum efnum, í stað þess 
að dragast aftur úr.

Norðurlandaráð hefur áður beitt 
sér fyrir norrænu umhverfismerki 
með góðum árangri, en norræna 
umhverfismerkið Svanurinn er í 
dag þekktasta umhverfismerkið 
í heiminum. Með auknum áhuga 
almennings á að nýta sér umhverf-
isvænar vörur og þjónustu sjáum 
við síðan hvernig vaxandi fjöldi 
fyrirtækja á sífellt fleiri svið-
um viðskiptalífsins vilja nú bæta 
umgengni sína við náttúruna með 
því að óska eftir Svansmerkingu. 

Stóreykur umhverfisvitund
Jafnaðarmenn í Norðurlanda-
ráði vilja koma á fót sambærilegu 
umhverfismerki fyrir ferðaþjón-
ustuna. Með sama hætti og við 
getum í dag valið að kaupa Svans-
merkt þvottaefni til að vernda 
umhverfið viljum við að í náinni 
framtíð getum við sem ferðamenn 
valið áfangastað eða upplifun sem 
er umhverfisvænsti kosturinn. Til-
raunaverkefni hafa sýnt að þeir 
ferðaþjónustuaðilar sem vinna 
samkvæmt skýrum umhverfis-

stöðlum sem slíku merki myndu 
fylgja geta með umtalsverðum 
hætti dregið úr neikvæðum áhrif-
um sínum á umhverfið. 

Auk þess að auðvelda almenn-
ingi að ferðast með umhverfis-
vænum hætti myndi merkið því 
stórauka umhverfisvitund hjá 
fyrir tækjunum sjálfum og stuðla 
að jákvæðri þróun ferðaþjónust-
unnar í átt til umhverfisvænni 
starfshátta. Umhverfisvernd og 
sjálfbærni yrði sett skörinni hærra 
innan ferðaþjónustunnar og slíkt 
starf gæti skapað umhverfisvott-
uðum fyrirtækjum mikilvægt við-
skiptaforskot.

Norræn umhverfisvottun fyrir 
áfangastaði og upplifanir ferða-
þjónustunnar gætu enn fremur 
stuðlað að auknum ferðamanna-
straumi til Norðurlandanna. Sam-
eiginlegt umhverfismerki gæfi 
okkur t.d. kost á  að markaðssetja 
Norðurlöndin sem umhverfis-
vænsta svæðið í Evrópu. Með því 
að undirstrika áherslu Norður-
landanna á umhverfismálin gætum 
við því fjölgað heimsóknum ferða-
manna og fjölgað störfunum, ekki 
síst á svæðum sem á undanförn-
um árum hafa þurft að þola fólks-
fækkun. 

Norræn umhverfisvottun fyrir 
ferðaþjónustuna og stóraukin 
áhersla hennar á sjálfbærni skap-
ar því fleiri störf, grænni störf og 
gerir hversdaginn fyrir ferðamenn 
og samfélagið í heild umhverfis-
vænni og grænni.

Umhverfi svænni ferða-
þjónusta á Norðurlöndum

Í desember 2013 skip-
aði innanríkisráðherra 
starfshóp sem hafði það 
verkefni að endurskoða 
fjárhagsleg samskipti 
ríkis og Þjóðkirkjunnar 
og safnaða hennar. Sá 
sem hér ritar hefði hald-
ið að slíkur hópur myndi 
taka tillit til athuga-
semda Mannréttinda-
nefndar Sameinuðu þjóð-
anna, sem í úttekt sinni á 
stöðu mannréttinda á Íslandi árið 
2012 gerði athugasemd við fyrir-
komulag sóknargjalda á Íslandi.
Nefndin taldi að íslensk stjórn-
völd ættu ekki að leggja sóknar-
gjöld á alla þegna óháð því hvort 
þeir séu skráðir í trúfélag eða 
kjósi að standa utan þeirra. Í dag 
eru sóknargjöld ekki innheimt 
sérstaklega heldur litið svo á að 
þau séu hluti af almennum tekju-
skatti, en álagning tekjuskatts er 
alveg óháð trúfélagaaðild.

Því kemur á óvart að í frétt á 
heimasíðu innanríkisráðuneyt-
is frá 5.9. um tillögur starfs-
hópsins kemur ekkert fram um 
hugsanlegar breytingar á þessu 
kerfi. Einungis er talað um að 
hækka þurfi þær upphæðir sem 
renna úr ríkissjóði til skráðra 
trúfélaga og lífsskoðunarfélaga, 
til að leiðrétta fyrir skerðingu 
þessara gjalda til jafns við aðra 
aðila „sem byggja rekstur sinn á 
framlögum af fjárlögum“. Í frétt 
á heimasíðu Þjóðkirkjunnar má 
lesa meira um vinnu starfshóps-

ins, en þar stendur: „Starfshóp-
urinn telur að það fyrirkomulag 
sem kveðið er á um í gildandi 
lögum um sóknargjöld hafi stað-
ist tímans tönn. Það sé farsælt 
bæði fyrir ríki og kirkju þar sem 
það skapi stöðugleika í fjármögn-
un sókna og sé einfalt í fram-
kvæmd.“ 

Hvernig það geti talist hag-
stætt fyrir ríkið að þurfa að 
greiða sóknargjöld til Þjóðkirkj-
unnar og fjölda misgáfulegra trú-
félaga úr ríkissjóði er erfitt að 
sjá. Eðlilegra væri að trúfélög, 
líkt og önnur félög sem vilja kalla 
sig sjálfstætt starfandi félög, inn-
heimti sín félagsgjöld sjálf, en fái 
þau ekki greidd úr ríkissjóði. Ef 
hins vegar ríkið og trúfélög vilja 
að ríkið annist innheimtu sókn-
argjalda ætti ríkið að innheimta 
slík gjöld sem nefskatt á þá sem 
skráðir eru í trúfélög, en ekki líta 
svo á að sóknargjöld séu innifal-
in í almennri skattheimtu á alla 
þegna, líkt og hver önnur ríkis-
rekin þjónusta.

Af hverju ekki 
nefskattur?

FJÁRMÁL

Einar Karl 
Friðriksson
ráðgjafi 

FERÐAÞJÓNUSTA
Helgi Hjörvar, Íslandi
Per Rune Henriksen, Noregi
Sjúrður Skaale, Færeyjum
Ann-Kristine Johansson, Svíþjóð
Per Berthelsen, Grænlandi
jafnaðarmenn í Norðurlandaráði

STJÓRNSÝSLA

Sigurbjörg 
Sigurgeirsdóttir
lektor í opin-
berri stjórnsýslu við 
Stjórnmálafræði-
deild HÍ

➜ Umræðan um fl utning 
Fiskistofu til Akureyrar 
hefur nú verið einkavædd.

➜ Hvernig það 
geti talist hagstætt 
fyrir ríkið að þurfa 
að greiða sóknargjöld 
til Þjóðkirkjunnar og 
fjölda misgáfulegra 
trúfélaga úr ríkissjóði 
er erfi tt að sjá.

Boðaðar breytingar 
á virðisaukaskatti og 
afnám vörugjalda í nýju 
fjárlagafrumvarpi eru 
afar jákvæðar fyrir 
íslenskt efnahagslíf. 
Bæði neytendur og fram-
leiðendur munu njóta 
góðs af breytingunum og 
innheimta skatta fyrir 
ríkissjóð verður einfald-
ari og skilvirkari. Neyt-
endur munu enn fremur 
njóta minnkandi kostn-
aðar við innheimtu vöru-
gjalda. Hins vegar eru það mikil 
vonbrigði að til standi að hætta 
endurgreiðslu 100% virðisauka-
skatts vegna vinnu á byggingar-
stað.

Breytingar á virðisaukaskatti 
eiga að taka gildi um næstu ára-
mót og fela í sér að efra þrep 
skattsins lækkar úr 25,5% í 24% 
en neðra þrepið hækkar úr 7% í 
12% auk þess sem stofn skatts-
ins breikkar. Vissulega hækkar 
almennt matarverð, en á móti 
vegur afnám vörugjalda á mat-
væli sem voru afar íþyngjandi 
og á margan hátt falin skatt-
lagning. Þessi breyting er í góðu 
samræmi við áherslur Samtaka 
iðnaðarins á að dregið sé úr bili 
milli skattþrepa og hætt inn-
heimtu ógegnsærra og óskil-
virkra vörugjalda. Í heild sinni 
er þessum aðgerðum ekki ætlað 
að auka tekjur ríkissjóðs og því 
verða ekki neikvæð áhrif á verð-
lag. Raunar má færa gild rök 
fyrir hinu gagnstæða.

Mikil vonbrigði
Samtök iðnaðarins hafa um langt 
árabil barist fyrir afnámi vöru-
gjalda enda byggði sú skattlagn-
ing á óljósum forsendum. 

Það eru hins vegar mikil von-
brigði að hætta eigi við 100% 
endurgreiðslu á virðisauka-

skatti vegna vinnu á byggingar-
stað. Ríkir almannahagsmunir 
réðu því að stjórnvöld ákváðu 
að fara í þessa aðgerð árið 2009. 
Atvinnuástand var slæmt og auk 
þess var endurgreiðslan mikil-
vægur liður í að draga úr svartri 
atvinnustarfsemi. 

Samkvæmt nýju fjárlagafrum-
varpi stendur til að lækka endur-
greiðsluna aftur í 60%. 

Samtök iðnaðarins styðja að 
endurgreiðsluheimild til sveitar-
félaga verði felld úr gildi enda 
ekki þörf á að hvetja til opin-
berra byggingaframkvæmda. 
Samtökin telja hins vegar fulla 
ástæðu til að framlengja endur-
greiðsluna í almennri bygginga-
starfsemi til að sporna gegn 
svartri atvinnustarfsemi. Færa 
má fyrir því gild rök að 100% 
endurgreiðsla hafi jákvæð áhrif 
á fjárhag ríkissjóðs enda mikil-
vægur hvati þess að hafa öll við-
skipti uppi á borði.

Einfaldara og skilvirkara 
skattkerfi hefur frá upphafi 
verið eitt helsta baráttumál Sam-
taka iðnaðarins. Með þessum 
breytingum eru stigin mikil-
væg skref í rétta átt. Halda þarf 
áfram á þeirri braut og vilja 
Samtök iðnaðarins eiga gott sam-
starf við stjórnvöld um næstu 
skref.

Breytingar á neyslu-
sköttum – mikil-
vægt skref í rétta átt

SKATTAR

Guðrún 
Hafsteinsdóttir
formaður Samtaka 
iðnaðarins

➜ Einfaldara og 
skilvirkara skatt-
kerfi  hefur frá upp-
hafi  verið eitt helsta 
baráttumál Samtaka 
iðnaðarins. Með 
þessum breytingum 
eru stigin mikilvæg 
skref í rétta átt. 
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Yfir 400 vörunúmer á útsölunni – Vörur sem efla heilsu og auka lífsgæði

Airfree lofthreinsitæki 50 m2   AIR-P125

Verð áður 49.750 kr.  39.800 kr.

Hálsnudd Shiatsu   HOM-NMS250

Verð áður 13.950 kr. 10.463 kr.

Vatnsfylltur heilsukoddi H2O   MFL-1210

Verð áður 9.750 kr.  7.800 kr.

Stækkunarspegill með LED ljósi  
HOM-ELMM8150

Verð áður 9.750 kr.  7.313 kr.

Rakatæki Mini AOS-U7146

Verð áður 9.750 kr.  7.313 kr.

Infrarautt djúphitateppi   ADD-KB2436

Verð áður 19.750 kr.  14.813 kr.
IMAK gigtarhanskar   IMA-A2017

Verð áður 4.950 kr.  3.960 kr.

Blóðþrýstingsmælir - Áreiðanleikaprófaður   
AND-UA651

Verð áður 9.750 kr.  7.313 kr.

Compression hlaupasokkar   
BAU-291801730035

Verð áður 7.950 kr.  6.360 kr.

Nuddsæti Gel herðar og bak   
HOM-SGM606H

Verð áður 49.750 kr.  37.313 kr.

Cellulite nuddtæki  HOM-ELMCELL100

Verð áður 9.750 kr.  7.313 kr.

Nuddsæti Shiatsu bak með geli   
HOM-SGM425H

Verð áður 35.950 kr.  26.963 kr.

Hitapúði Active Pro   
SOE-68010

Verð áður 7.950 kr.  6.360 kr.

Baðvog gler svört   HOM-9069BKR

Verð áður 4.950 kr.  3.713 kr.

Nálastungudýna   SHA-TESH01

Verð áður 9.750 kr.  7.313 kr.

20%

25%

20%

25%

25%

20% 20%

25% 25%

25% 20%

25%

25%

25%

25%

Allt Airfree - 20% afsláttur - frá 19.800 kr.

Öll rakatæki - 25% afsláttur

Nuddpúði með gelhausum   HOM-SP1000

Verð áður 19.750 kr.  14.813 kr.

25%

Öll HoMedics nuddtæki – 25% afsláttur

Úrval af gigtarhönskum á tilboði.

Allir A&D mælar - 25% afsláttur
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EAPN (European Anti 
Poverty Network) eru 
evrópsk samtök sem 
mynduð eru af frjálsum 
félagasamtökum sem 
hafa það í markmiðum 
sínum að vinna að mál-
efnum fátækra. EAPN 
lítur svo á að fátækt og 
félagsleg einangrun séu 
brot á grundvallarmann-
réttindum. Orsakavaldar 
fátæktar eru flókið sam-
spil margra ólíkra þátta 
og því þarf að ráðast gegn þeim 
á breiðum grunni. Þær aðgerð-
ir sem stjórnvöld hérlendis, 
sem og annars staðar í Evrópu, 
hafa gripið til í þeim tilgangi að 
draga úr fátækt hafa ekki dugað 
og eru þeir sem bjuggu við 
kröppust kjör fyrir efnahags-
hrunið jafnvel enn verr settir nú 
en áður.

EAPN á Íslandi – samtök gegn 
fátækt voru stofnuð í nóvember 
árið 2011. Það er mikilvægt að 
starfið einskorðist ekki við höf-
uðborgarsvæðið og því er búið að 
stofna deild innan samtakanna á 
Akureyri og einnig er starfandi 
hópur á Suðurnesjum. Jafnframt 
hefur verið unnið að því að fjölga 
aðildarfélögum.

Hafin er vinna við heimasíðu 
EAPN á Íslandi og einnig er 
unnið að því að útbúa kynningar-
efni fyrir samtökin.

Árleg PeP-samkoma (People 
experiencing Poverty) var haldin 
í fyrrasumar í Brussel en þar 
kemur saman fólk víðs vegar að 
úr Evrópu sem býr við fátækt og 
félagslega einangrun. Það var 
virkur hópur þriggja kvenna 
frá Suðurnesjum sem fór utan 
ásamt fulltrúa stjórnar EAPN á 

Íslandi. Samkoman var 
mikil upplifun fyrir kon-
urnar sem komu úr erf-
iðum aðstæðum. Þátttaka 
í PeP-samkomum hefur 
verið mjög vald eflandi 
fyrir þá einstaklinga sem 
þær hafa sótt og í mörg-
um tilfellum verið vendi-
punktur þar sem fólk öðl-
ast nýja sýn og finnur hjá 
sér kjark til að takast á 
við aðstæður sínar. 

Gagnkvæmur stuðningur
EU Inclusion Strategies Group er 
vinnuhópur innan EAPN. Megin-
markmið hópsins er að fylgjast 
með stefnu og aðgerðum stjórn-
valda til að draga úr fátækt. Á 
það bæði við um Evrópusam-
bandið og stjórnvöld í hverju 
landi fyrir sig. Mjög mikilvægt 
er að upplýsingarnar séu nýtt-
ar til að þrýsta á stjórnvöld að 
bregðast við þar sem þörf er á. 
Hópurinn er vettvangur fyrir 
gagnkvæman stuðning milli 
meðlima EAPN víðs vegar í Evr-
ópu í baráttu þeirra gegn fátækt. 

Árlega svarar hvert land 
ítarlegum spurningalista um 
aðgerðaáætlun ríkisstjórnar-
innar með áherslu á hvað hún 
hyggst gera til að draga úr 
fátækt. Þessi vinna hefur reynst 
mjög gagnleg við að sjá hvað 
hefur verið gert og hvað ekki til 
að draga úr fátækt hér á landi.

Í nóvember sl. héldu Evrópu-
samtökin aðalstjórnarfund í 
Reykjavík. EAPN á Íslandi sá 
um undirbúning fundarins. 
Þurftum við einnig að leggja til 
fjármuni vegna fundarins og 
tókst það m.a. með styrkjum frá 
aðildarfélögum samtakanna. Allt 

skipulag og aðstaða var til mik-
illar fyrirmyndar. 

Á síðasta ári hófst vinna við 
svokallað EMIN-verkefni innan 
EAPN sem hefur það markmið 
að finna út hvað þarf í hverju 
landi fyrir sig til að fólk geti 
lifað mannsæmandi lífi, þ.e. 
hvað er viðunandi framfærsla. 
Í EMIN-verkefninu erum við 
hluti af norrænum hópi sem er 
undir leiðsögn Dana en hópurinn 
leitast m.a. við að svara þeirri 
spurningu hvort til sé norrænt 
velferðarkerfi. 

Unnin hefur verið skýrsla á 
vegum EAPN á Íslandi um stöð-
una hér á landi. Tekin voru viðtöl 
við ýmsa aðila, s.s. fólk sem býr 
við fátækt, fræðimenn og full-
trúa verkalýðsfélaga. Þann 19. 
september nk. verður haldin ráð-
stefna á vegum samtakanna þar 
sem EMIN-verkefnið og úttekt á 
viðunandi framfærslu á Íslandi 
verður kynnt. Niðurstaða skýrsl-
unnar mun án efa verða sterkt 
vopn í baráttunni fyrir bættum 
lífskjörum þeirra sem búa við 
kröppust kjör hér á landi.

Ráðstefnan er öllum opin og 
er þátttaka ókeypis. Skráning 
er til 16. september á heimasíðu 
Öryrkjabandalags Íslands.

Úttekt á viðunandi framfærslu

Gallar (í smíði og hönn-
un) og hættur eru í Hörpu 
sem óvinsælt er að fjalla 
um opinberlega. Má t.d. 
nefna eftirfarandi: 
1) Aðalstigi Hörpu er í 
einu hlaupi og skáskorinn 
þannig að m.a. eldra fólk 
og fólk með skerta göngu-
getu á erfitt með að fóta 
sig og er uggandi í stig-
anum. Skáinn á honum 
beinir fólki út að handrið-
inu. Dæmi er um að kall-
að hafi verið eftir aðstoð 
í stiganum.

Við arkitektar, sem höfum 
fylgst með Hörpu-„smíði“ frá 
2010, fullyrðum að millipallur 
eigi að vera þar til öryggis skv. 
hönnunarreglum um stiga í 
leik- og tónlistarhúsum og sjá 
þá „Neufert/Bauentwurfslehre“ 
hönnunar- og regluhandbók allra 
arkitekta (alþjóðleg). Þar segir 
að 18 þrep sé hámarksfjöldi og 
svo komi pallur. Þeim mun meiri 
ástæða er fyrir palli að stiginn á 
líka að nýtast sem neyðarstigi í 
vá (í eldi, jarðskjálfta eða ann-
arri vá). Hrasi einhver þarna við 
neyðarrýmingu gæti það vald-
ið lífshættulegri skriðu fallandi 
fólks og því er pallur nauðsyn-
legur. Lesa má um slíka stiga í 
byggingarreglum nýrrar Mann-
virkjastofnunar. Minnt skal á 
að tvisvar kom upp (skyndilega) 
eldur í Eldborgarsal á smíðatím-
anum.

2) Handriðin uppi á svölum í Eld-
borgarsal eru hættulega lág. 
Mælast 71 cm og aðeins eru um 
30 cm frá brún mjórra sætanna 
að handriði sem er hættulega 
lítið. Stór gestur sem fengi t.d. 
aðsvif eða misstigi sig getur hæg-
lega fallið yfir handriðið. Sam-
kvæmt byggingarreglum ættu 
handriðin að vera mun hærri. 
Spurt var hverjir samþykktu 
stigann og handriðin með tilliti 
til öryggis gesta og tóku út? Ekki 
hafa fengist svör frá Bygginga-
fulltúaembættinu þar um. 
3) Af hættulegri stétt við malbiks-
torgið: Hellusteinarnir í stéttinni 
eru ekki fasaðir. Miðað við þá teg-
und má hæðarmismunur vera að 
hámarki 2 mm eftir niðurlögn. 
En hann hefur mælst þarna að 5 
mm. Gestir hafa dottið kylliflatir 
og vitað er um slys.   

Hve margar lögregluskýrslur 
skyldu vera komnar vegna 
óhappa þarna? 

Af göllum og 
hættum í tónlistar-
húsinu Hörpu

SAMFÉLAG

Þorbera 
Fjölnisdóttir
fulltrúi ÖBÍ í EAPN 
á Íslandi

➜ Þær aðgerðir sem 
stjórnvöld hérlendis, sem 
og annars staðar í Evrópu, 
hafa gripið til í þeim tilgangi 
að draga úr fátækt hafa 
ekki dugað og eru þeir sem 
bjuggu við kröppust kjör 
fyrir efnahagshrunið jafnvel 
enn verr settir nú en áður.

BYGGINGAR

Örnólfur Hall
arktitekt

➜ Hrasi einhver 
þarna við neyðarrým-
ingu gæti það valdið 
lífshættulegri skriðu 
fallandi fólks og því 
er pallur nauðsyn-
legur. Lesa má um 
slíka stiga í byggingar-
reglum nýrrar Mann-
virkjastofnunar.
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Ófremdarástand ríkir 
í miðborg Reykjavíkur. 
Ferðamenn streyma til 
landsins og gista á hót-
elum og gistiheimilum í 
miðborginni. Þeir vilja sjá 
Ísland og kaupa sér dags-
ferðir til að sjá alla þessa 
stórmerkilegu staði sem 
Íslendingar eiga og kynn-
ast þannig náttúrunni örlít-
ið. Ökuleiðsögumenn og 
bílstjórar keyra um mið-
borgina til að taka þessa 
ferðamenn upp á morgnana eða 
skila þeim á hótel að ferð lokinni. 
En íbúar miðborgarinnar eru bull-
andi óánægðir því bílstjórarnir 
verða stundum að hleypa út fólki 
eða taka upp á miðri götu. Þetta er 
vandamálið í hnotskurn.

Nýlega birtist grein á Vísi (http://
www.visir.is/rutur-stifla-gotur-i-
midborginni/article/2014140909549 
og síðar http: //www.visir.is/
rutur-i-midborginni--oll-spjot-
beinast-ad-borgaryfirvoldum/
article/2014140909159) þar sem 
fjallað var um óánægju borgarbúa 
með umferðina um miðborgina á 
kvöldin og um nætur þegar verið er 
að koma heim með fólk. Harkalega 
var deilt á ökumenn ferðaþjónustu-
bíla og það ónæði sem af fólksflutn-
ingunum hlýst. Um það er þetta að 
segja: Bílarnir hafa yfirleitt góðan 
öryggisbúnað. Sumir eru þannig 
búnir að þeir pípa þegar bakkað 
er. Yfirleitt er lítið ónæði af þess-
um tækjum og auðvitað má koma 
þeim tilmælum til eigendanna að 
aftengja bökkunarpípið. Það myndi 
þá væntanlega koma niður á örygg-
ismálunum en það verður ekki bæði 
sleppt og haldið.

Hótel í hnapp
Í sömu grein segist samgöngudeild 

borgarinnar hafa komið 
fyrir nokkrum rútustæðum 
í miðborginni. En betur má 
ef duga skal. Nánast hvergi 
er gert ráð fyrir að jeppar 
og stærri eða minni rútur 
geti stoppað og alveg klár-
lega ekki á strætóbiðstöðv-
um eins og staðan er í dag. 
Samt hafa borgaryfirvöld 
óhikað veitt hótelum og 
gistihúsum starfsleyfi tvist 
og bast um miðborgina, 
stundum jafnvel mörgum 

hótelum á sömu torfunni án þess 
að gera ráð fyrir að ferðaþjónustan 
geti stoppað nokkurs staðar nærri. 

Dæmi um þetta er Hlemmur. 
Þar eru að minnsta kosti þrjú hótel 
í hnapp, Hlemmur Square, Guest-
house 101 og 4th floor hotel auk 
þess sem nokkur hótel eru örlítið 
ofan og neðan við Hlemm. Hvergi 
er hægt að stoppa á þessu svæði og 
samt eru þar stundum tveir til þrír 
minni bílar að sækja fólk af sama 
hótelinu á sama tíma. Þetta veldur 
miklum vandræðum og getur orðið 
tilefni hnútukasts svo ekki sé meira 
sagt.

Hvað er til ráða? Strætóbílstjórar 
flauta. Ökuleiðsögumenn og rútu-
bílstjórar eru í klemmu. Viðbrögðin 
eru þau að bíða færis og reyna að 
stoppa þar sem nokkur möguleiki 
er á, stundum uppi á stétt, stundum 
á miðri götu og reyna að greiða úr 
hlutunum eins hratt og örugglega 
og hægt er. En íbúarnir steyta samt 
hnefann og hnýta hátt og skýrt í 
bílstjórana, lýsa því fjálglega fyrir 
börnunum sínum hversu miklir 
aumingjar og ræflar þeir eru.

Tæklum þetta jákvætt
Ökuleiðsögumenn og bílstjórar 
aka ekki um göturnar í miðborg-
inni að gamni sínu. Þeir eru í 

vinnu og verða að geta unnið sína 
vinnu. Þjóðin byggir afkomu sína 
meðal annars á erlendum ferða-
mönnum. Ferðaþjónustan hefur 
komið til móts við íbúana og getur 
örugglega gert betur. Sama gildir 
um borgaryfirvöld og íbúa. Öku-
menn á rútum og jeppum forðast 
eftir fremsta megni að keyra um 
miðborgina á kvöldin. Ferðamenn 
geta nú valið um það hvort þeir 
kaupa skutl alveg upp að dyrum 
eða draga ferðatöskurnar sínar um 
göturnar í miðbænum. Stórar rútur 
fara ekki um litlu göturnar lengur. 
Útskýrt er fyrir fólki að rútur megi 
ekki fara um miðborgina og því sé 
fólk beðið um að labba. Þessu taka 
ferðamenn alltaf vel. En ábyrgðin 
á að vera hjá þeim sem ábyrgðina 
eiga. Skipulagsyfirvöld og sam-
gönguyfirvöld hafa ekki sinnt 
hlutverki sínu nægilega vel. Öku-
tæki í ferðaþjónustunni verða að 
geta stoppað í miðborginni. Ég vil 
því hvetja til þess að við komum 
með tillögur um það hvernig leysa 
megi vandann í miðborginni frekar 
en að hnýta hvert í annað. Það er 
alveg ljóst að fjölga þarf stórlega 
svæðum þar sem jeppar og rútur 
geta stoppað við hótel. Það þarf 
að taka þessa umferð inn í skipu-
lagninguna. Borgaryfirvöld þyrftu 
alltaf að gera ráð fyrir bílaumferð í 
kringum hótel og gististaði áður en 
og þegar þau veita starfsleyfi. 

Lausnin felst tæpast í því að 
úthýsa öllum hótelum og gististöð-
um úr miðborginni. Tæklum þetta 
frekar jákvætt. Komum með tillög-
ur að lausn.

Umferðarkrísan í miðborginni

Útvarpsstjóri sagðist fella 
niður morgunbæn og orð 
kvöldsins til að fá pláss 
fyrir annað efni á Rás 1. 
Skildist mér að nýja efnið 
væri fræðsla um trúar-
brögð. Miðað við kröft-
ug mótmæli hlustenda 
er greinilegt að útvarps-
stjóri hefur ekki kynnt sér 
hversu margir eru árris-
ulir og finnst gott að fara 
út í daginn eftir morgun-
bæn útvarpsins og sofna út frá 
orði kvöldsins. Ólíklegt er að nýja 
efnið fái meiri hlustun en þessar 3 
+ 5 mínútur, sem skulu klipptar út 
fyrir almenna trúarbragðafræðslu. 
Annars hélt ég trúarbragðafræðsla 
vera hlutverk skóla. Líklegast er 
það misskilningur, því ekki má 
lengur gefa Nýja testamentið í 
barnaskólum, sem segir að ekki 
megi kenna kristinfræði í barna-
skólum. Í 12 ára bekk gáfu Gídeon-
félagar öllum Nýja testamentið og 
er ég þakklátur fyrir gjöfina. 

Útvarpsstjóri hætti við að fella 
niður þriggja mínútna morgun-
bæn, en orð kvöldsins skal burt úr 
ríkis útvarpi allra landsmanna, sem 
flestir játa kristna trú og greiða 
RÚV skylduáskrift. 

Ég fletti dagskrá Rásar 1 upp og 
komst að því að ekki vantar pláss 
fyrir nýtt efni miðað við hversu 
mikið efni er endurflutt.

Fimmtudagurinn 21. ágúst byrj-
aði á bæn dagsins 06:36 til 06:39. 
Áfangastaður Ísland endurflutt frá 
13:00 til 14:00. Steypiregn endur-
flutt frá 16:05 til 17:00. Stund með 
KK endurflutt frá 20:50 til 21:30. 
Orð kvöldsins frumflutt frá 22:10 

til 22:15. Segðu mér end-
urflutt frá 22:15 til 23:00. 
Sjónmál endurflutt frá 

23:00 til 24:00. Fyrstu fréttir voru 
kl. 07:00 og endurfluttar á klukku-
stundar fresti svo til óbreyttar. 
Trúariðkun í 8 mínútur skal kippt 
út á sama tíma og nóg pláss er fyrir 
endurflutt efni í 5 klukkustundir! 
Daginn á undan var endurtekið efni 
einni klst. lengur. 

Greinilega er til nóg pláss til að 
bæta dagskrána. Fyrsta skrefið 
gæti verið að taka orð kvöldsins 
inn aftur og í stað endurtekningar 
frétta kl. 9:00 og 11:00 mætti end-
urtaka bæn dagsins fyrir þá sem 
ekki voru komnir á ról kl. 06:36.

Það fer ekki hjá því að maður 
velti fyrir sér rekstri RÚV sem í 
áratugi hefur verið rekið með tapi. 
Fyrri útvarpsstjóri, Páll Magn-
ússon, reyndi að slá á tapið með 
fjöldauppsögnum þeirra, sem vinna 
á gólfinu. Sá nýi var rétt byrjaður, 
þegar hann rak alla stjórana og 
ætlar nú að bæta reksturinn með 
breyttri dagskrá og það í kjölfar 
þess að mikilli þekkingu hefur 
verið hent út. 

Skyldi ekki vera best fyrir rekst-
ur RÚV, úr því sem komið er, að 
leggja alveg niður Rás 2 og vera 
með eina góða rás?

Ríkisútvarpið 
og kristin gildiUMFERÐ

Guðrún Helga 
Sigurðardóttir
blaðamaður og 
ökuleiðsögumaður

➜ Hvað er til ráða? Strætó-
bílstjórar fl auta. Ökuleið-
sögumenn og rútubílstjórar 
eru í klemmu. RÚV

Sigurður Oddsson
byggingaverk-
fræðingur

➜ Ég fl etti dagskrá 
Rásar 1 upp og komst 
að því að ekki vantar 
pláss fyrir nýtt efni 
miðað við hversu 
mikið efni er endur-
fl utt.
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➜Kjarnorku-
sprenging-
arnar á Japan 
voru ekki 
lokabombur 
síðari heims-
styrjaldar-
innar, þær 
mörkuðu 
miklu fremur 
upphafsskot 
kalda stríðsins 
gegn Sovét-
ríkjunum.

„Japanir voru reiðubúnir 
til þess að gefast upp og það 
var alls ekki nauðsynlegt 
að ráðast á þá með þess-
um hræðilega hlut.“ Þessi 
orð Dwights Eisenhower, 
þáverandi yfirhershöfðingja 
og síðar forseta Bandaríkj-
anna um kjarnorkuárásina 
á Japan, má lesa í Smithson-
ian-safninu í Washington, en 
sýning safnsins um árásina 
olli miklum deilum í land-
inu þegar hún var sett upp 
fyrir tæpum 20 árum. Hægrisinn-
arnir vildu halda í gömlu, opinberu 
söguskýringuna.

Það er alkunna að í gegnum tíð-
ina hefur verið reynt að gera ýmsar 
„söguskýringarnar“ eða réttara 
sagt pólitískar sögulegar afbakanir 
að „sögulegum staðreyndum“ – hag-
ræða sannleikanum, sleppa ákveðn-
um staðreyndum og fela raunveru-
legan tilgang átaka eða aðgerða. Ég 
gæti nefnt mörg dæmi og ófá má sjá 
í sögubókum sem lesnar eru í skól-
um, eða í fjölmiðlum. Ein þeirra er 
að kjarnorkusprengjum hafi verið 
varpað á Hiroshima 6. ágúst 1945 
og Nagasaki þremur dögum síðar 
í því skyni að binda enda á seinni 
heimsstyrjöldina með sem minnst-
um fórnarkostnaði þar eð innrás í 
landið hefði kostað hundruð þús-
unda mannslífa, er fullyrt. Talið er 
að þarna hafi a.m.k. 200.000 fallið. 
Þessi staðhæfing er fjarri raunveru-
leikanum. Japönsk stjórnvöld voru 
reiðubúin til uppgjafar tæpum mán-
uði fyrr, í júlí, með ákveðnum skil-
málum þó; nákvæmlega sömu skil-
málum og fallist var á við uppgjöf 
þeirra 14. ágúst. Þetta er sögulega 
óvefengjanlegt.

Þegar leið að lokum styrjald-
arinnar var Japan rjúkandi rúst; 

 iðnaðarframleiðsla hafði 
nær stöðvast. Japan var 
innikróað – engin við-
skipti voru við önnur lönd; 
um 90% kaupskipaflotans 
voru eyðilögð og hin 10% 
föst við bryggju í Japan. 
Einungis 10% sjóhersins 
voru enn nothæf. Í mars 
varpaði Bandaríkjaher 
napalmsprengjum á fjórar 
borgir, Tókýó, Osaka, Kobe 
og Nagoya. Í Tókýó féllu á 
einni nóttu 80.000 manns 

og 1 milljón varð heimilislaus – 
hver borgin á fætur annarri var 
nú sprengd í tætlur, þó voru fjórar 
borgir, þar á meðal Hiroshima og 
Nagaski, skildar eftir – í bili! 

Höfnuðu skilmálunum
Því var það að Japansstjórn fór 
fram á það við Sovétríkin, sem stóðu 
enn utan við Kyrrahafsstríðið, að 
þau hefðu milligöngu um friðarvið-
ræður við Bandaríkjastjórn. Stalín 
greindi Truman og Churchill frá 
þessu á fundi þeirra þriggja í Pots-
dam 17. júlí – raunar vissi Banda-
ríkjastjórn þegar af tillögunni 13. 
júlí, því leyniþjónustan hafði leyst 
dulmálslykil Japana. Eina skilyrð-
ið sem Japansstjórn setti var um 
áframhaldandi fullveldi landsins 
og að Hirohito keisari héldi völdum. 
Truman og Churchill höfnuðu skil-
málunum og kröfðust 26. júlí upp-
gjafar án nokkurra skilmála. Eftir 
að sprengjunum var varpað sam-
þykkti Bandaríkjastjórn (14. ágúst) 
uppgjöf Japana með sömu skilyrð-
um og áður hafði verið hafnað.

Daginn áður en Stalín lagði fram 
tillögu Japana fékk Truman skeyti 
þar sem á stóð: „It‘s a boy!“ Enginn 
vissi í raun, hvort sprengjan myndi 
virka fyrr en „velheppnuð“ tilraun 

hafði verið gerð í New Mexico þann 
sama dag. Samstundis var flogið 
með tvær sprengjur í flotastöð við 
Kyrrahaf, tónninn gagnvart Sovét-
ríkjunum gerbreyttist en ætlunin 
var að þau hæfu innrásina í Japan. 
Nú var allt klárt á síðustu stundu 
fyrir alvöru tilraun þar sem ekki 
hafði verið gerð loftárás!

Ekki lokabombur
Kjarnorkusprengingarnar á Japan 
voru ekki lokabombur síðari heims-
styrjaldarinnar, þær mörkuðu 
miklu fremur upphafsskot kalda 
stríðsins gegn Sovétríkjunum. Þær 
voru sprengdar í tilraunaskyni og 
til þess að sýna Sovétríkjunum og 
öðrum þjóðum að öflugt drápstæki 
hafði verið þróað og framleitt og 
eins að Bandaríkin hefðu fullan 
hug á að beita þessu vopni þegar 
þurfi þætti. Bandaríkjastjórn hófst 
þegar handa við að búa til lista yfir 
20 mikilvægustu staðina í Sovétríkj-
unum til kjarnorkuárása. Kjarn-
orkuvopn hafa gegnt lykilhlutverki 
í hótunum Bandaríkjastjórnar gagn-
vart alþýðu í öllum heimshlutum 
síðustu ártugina – m.a. þjóðum sem 
hafa risið upp gegn hagsmunum 
fámennrar ráðastéttar í landinu. 

Truman hótaði að beita kjarn-
orkuvopnum gegn Sovétríkjunum 
þegar árið 1946. Eisenhower endur-
tók leikinn gagnvart Kína og Sovét-
ríkjunum í tímum Kóreustríðsins. 
Eftir sögulegan ósigur Frakka við 
Dien Bien Phu árið 1954 í frelsis-
stríði Víetnama velti Eisenhower 
því alvarlega fyrir sér að nota 
kjarnorkuvopn. Hann hótaði líka 
að beita þeim gegn Sovétríkjunum 
1956 ef þau kæmu Egyptalandi til 
aðstoðar í kjölfar innrásar Breta, 
Frakka og Ísraels í landið – sama 
ógnun var viðhöfð í deilunni um 

Hiroshima og Nagasaki og nokkrar staðreyndir
UTANRÍKISMÁL

Gylfi  Páll Hersir
áhugamaður um 
það sem gerist í 
heiminum

stöðu Berlínar 1959. Kennedy hótaði 
að gera kjarnorkuárás á Kúbu 1962 
ef sovéskar eldaflaugar yrðu ekki 
fluttar brott af eyjunni. Í viðtali við 
tímaritið Time viðurkenndi Nixon 
að hafa íhugað að beita kjarnorku-
vopnum m.a. árið 1969 gegn Norð-
ur-Víetnam, 1971 gegn Kína og 1973 
gegn Sovétríkjunum í stríði Egypta 
og Ísraels. 

Bandaríkjastjórn vill ákveða 
hvaða þjóðir eru nógu fínar til þess 
að eiga kjarnorkuvopn og hverjar 
ekki. Ísrael sem þessa daga frem-
ur fjöldamorð á saklausu fólki í 
Palestínu ræður yfir kjarnorku-
vopnum, þótt stjórnvöld vilji ekki 
viðurkenna það – það finnst stjórn-
völdum í Bandaríkjunum í góðu 
lagi.

stórt!
Fyrir þá sem hugsa

Áskrifendur 365 fá allt 
að 50% afslátt hjá fjölda
fyrirtækja og verslana.

da
a.

fylgir

Með þessum fá allir í 
fjölskyldunni eitthvað við hæfi 
– allir sáttir!

Internet og heimasími fylgir
Stóra pakkanum

14 stöðvar

Internet og heimasími 0 kr. 

Stóri pakkinn ber nafn með rentu enda sameinast Skemmtipakkinn og 
Sportpakkinn í þessum frábæra og fjölbreytta pakka. Grín, spenna, rómantík, 
fréttir, barnaefni og allt það besta úr heimi íþróttanna, eitthvað fyrir alla í 
Stóra pakkanum – á frábæru verði.

kr. 17.490 kr.

Fyrir þ

14 stöð

Stóri pakkinn 
Sportpakkinn 
fréttir, barnae
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Á undanförnum 100 árum er talið 
að inntaka fólks á omega-3 fitu-
sýrum hafi minnkað um allt að 

80% en neysla á omega-6 hefur hins veg-
ar aukist vegna breytinga á mataræði 
og það brenglar hlutföll fitusýranna í 
líkamanum. Með því að taka hörfræolíu 
er hægt að jafna þessi hlutföll,“ segir 
Sigrún Kjartansdóttir, framkvæmda-
stjóri Gengur vel ehf. „Hörfræolían er 
líklega besta uppspretta omega-3 EFA 
fitusýra sem völ er á enda einstaklega 
rík af bæði Omega-3, -6 og -9  fitusýrum í 
hlutföllunum 4:1:1.“ 

ÓMISSANDI FITUSÝRUR
Omega-3 fitusýrur eru sérstaklega mikil-
vægar fyrir hjarta- og æðakerfið en þær 
hjálpa til við að halda blóðfitunni (kól-
esterólinu) í skefjum og geta stuðlað að 
lægri blóðþrýstingi. „Hörfræolían getur 
einnig komið jafnvægi á hormónakerf-
ið, dregið úr bólgum, aðstoðað við að 
brenna fitu og glúkósa og hjálpað til við 
að viðhalda heilbrigðum frumuveggjum. 
Að auki hefur góður fitusýrubúskapur 
verið tengdur við góða geðheilsu.“ 

TAPAST Í VINNSLU MATVÆLA
„Þessar mikilvægu fitusýrur það er 
omega-3 eru oft fjarlægðar við vinnslu 
matvæla vegna þess hve auðveldlega 
þær þrána en einnig tapast þær oft við 
hitun og því er mjög mikilvægt að fá 
þær með öðrum leiðum. Að lokum 
má bæta því við að hörfræolían 
er líka rík af ligníni sem sýnt 
hefur verið fram á að dragi 
úr hitakófi sem algengt er 
að fólk þjáist af á breytingar-
skeiðinu ásamt því að vera 
bakteríu- og sveppadrepandi, 
svo að hún er eiginlega allra meina 
bót,“ segir Sigrún.

HÖRFRÆOLÍA – 
NÚ Í HYLKJUM
GENGUR VEL KYNNIR  Flestir þekkja hörfræolíuna og fjölmarga heilsufars-
lega kosti hennar. Hér er hörfræolían komin í hylkjum til að losna við vonda 
bragðið. Flaxseed Oil frá Natures Aid inniheldur hágæða kaldpressaða 
hörfræolíu sem er einstaklega rík af omega-3, -6 og -9 fitusýrum.

FÆST NÚ Í HYLKJUM
Hylkin eru fyrir alla þá 
sem eiga erfitt 
með að taka inn hörfræ-
olíu í fljótandi formi.  

HIPPAR Í NEW YORK
Blóm og blómabörn voru áberandi á 
tískusýningu Tommys Hilfiger sem 
fram fór í New York nýverið. 
Sýningin dró dám af hippatísku 
sjöunda áratugarins. 

ÚTSÖLUSTAÐIR 
Hagkaup, Fjarðarkaup, Heilsuhúsið, 
Lyfja Smáratorgi og Apótekarinn vest-
urbæ og Helluhrauni. Nánari upplýs-
ingar á www.gengurvel.is.

Vertu vinur okkar á Facebook

Nýjar vörur vikulega!
stærðir 34-46
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Fæst í 14 og 28 daga skömmtum. Útsölustaðir apótek og heilsu búðir.

Aptiless: Mest selda þyngdarstjórnunar efnið í Noregi og Svíþjóð.
Thylakoids: Dregur úr hungri - Minnkar sykurlöngun 
Minnkar ummál - Fækk ar aukakílóum. 

Aukakílóin  burt
spínat extrakt með Thylakoids
Frábært fyrir þá sem eru á 5:2 mataræðinu eða öðrum matar prógrömmumThylakoids spínat extrakt

UTVECKLAD I SVERIGE VID
LUNDS UNIVERSITET

Loksins efni sem virkar 
vísindalega sannað af 

Karólínska Háskólanum 
í Lundi í Svíþjóð

sjá Medica Nord á facebook

TÆKIFÆRISGJAFIR

Laugaveg i  178  -  S ím i :  568  9955

www.tk.is

- mikið af frábærum tilboðum

10% afsláttur
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VILL VITA 
MEIRA
„Það fer mikið 
fyrir brjóstið á mér 
hve margar flíkur í 
tískuvöruverslun-
um eru framleidd-
ar í verksmiðjum 
þar sem kjör eru 
bág og aðstæður 
eru hræðilegar. Því 
miður eru upplýs-
ingar um hvar og 
hvernig flíkurnar 
eru framleiddar oft 
takmarkaðar.“

Ég hef gaman af því að ögra hinu 
hefðbundna og upplifi mig 
stundum eins og hálfgerðan 

 eilífðarungling,“ segir Tanja Huld Levý 
Guðmundsdóttir, fata- og textílhönn-
uður, þegar Fólk forvitnast um fatastíl 
hennar. Stíll Tönju einkennist af afslöpp-
uðum sniðum og skipulögðu kaosi og 
hún leikur sér að því að setja saman liti 
og munstur til að fá óvænta niðurstöðu. 
„Mér finnst líka algjört skilyrði að fötin 
séu þægileg.“
Áttu þér einhverja tískufyrirmynd? 
„Ég get ekki sagt að ég eigi tískufyrir-
mynd hvað útlitið varðar en ég held 
að tvær af mínum helstu fyrirmyndum 
tengdar hönnun og list séu Walter Van 
Beirendonck og Björk. Þegar ég var 8 
ára dagdreymdi mig um að vera vin-
kona Spice Girls en nú dreymir mig um 
að vera vinkona herra Beirendoncks. 
Hann er svo mikill frumkvöðull á sviði 
fatahönnunar. Mér finnst líka stórkost-
legt að sjá hvernig Björk vinnur með 
konsept. Ég táraðist af aðdáun þegar 
ég horfði á When Björk Met Atten-
borough.“
Hvaðan færðu innblástur? 
„Það er síbreytilegt en mér finnst mjög 
áhugavert að rannsaka eitthvað sem 
mun koma mér á óvart, til dæmis fyrir-
bæri sem við sjáum ekki með berum 
augum. Ég laðast að hlutum sem mér 
finnst fallegir og ljótir á sama tíma. 
Það skapar einhvers konar óvissu og 
spennu og niðurstaðan verður óvænt.“
Bestu og verstu kaupin?
„Það fer mikið fyrir brjóstið á mér 
hvað margar flíkur í tískuvöruversl-
unum eru framleiddar í verksmiðjum 
þar sem kjör eru bág og aðstæður eru 
hræðilegar. Því miður eru upplýsingar 
um hvar og hvernig flíkurnar eru fram-
leiddar oft takmarkaðar. Ég reyni mitt 
besta til að vera meðvituð um þetta og 
bera virðingu fyrir flíkum sem ég kaupi. 
Verstu kaupin eru í öll þau skipti sem 
ég keypti flíkur úr lélegum og óþægileg-
um efnum sem entust illa vegna lélegra 
gæða.

Bestu kaupin sem ég hef gert er 
þegar ég verslaði í Antwerpen og keypti 
flíkur eftir hönnuðinn Bernhard Will-
helm og merkið Moonspoonsaloon, 
sem er í miklu uppáhaldi hjá mér, á 
spottprís miðað við hvað gengur og 
gerist. Síðustu helgi gerði ég líka mjög 
góð kaup í Kolaportinu og keypti sól-
gleraugu á 500 krónur. Mér líður alltaf 
eins og maður sé hálfósýnilegur með 
sólgleraugu, eins og fólk þekki mann 
ekki þegar augun eru hulin. Þessi sól-
gleraugu eru enn betri, gefa manni 
ný augu og þar af leiðandi nýtt dular-
gervi.“ 
Hvaða hönnuður er í uppáhaldi?
„Uppáhaldshönnuðirnir mínir eru 
Walter Van Beirendonck, Bernhard Will-
helm, Meadham Kirchhoff, Jeremy Scott 
og uppáhaldsmerkin mín eru Kenzo, 
KTZ og Moonspoonsaloon.“
Er einhver flík skápnum í uppáhaldi?
„Það eru flíkurnar sem gleðja mig mest, 
til dæmis Oprah-peysan mín, broskalla-
bolurinn minn og prjónaðar gylltar 
buxur með froskamynstri hannaðar af 
Bernhard Willhelm. Síðan er risastóra 
Mundapeysan mín með blóðkorna-
munstri alltaf í uppáhaldi á veturna.“ 
Hvað er annars að frétta?
„Allt meiriháttar gott. Þetta er búið að 
vera frábært og viðburðaríkt sumar en 
ég var svo heppin að fá að taka þátt í 
nokkrum skemmtilegum verkefnum. Til 
dæmis að vera með í sýningu á LungA 
á Seyðisfirði ásamt listakonunni Kol-
brúnu Þóru Löve. Ég tók einnig þátt 
í verkefninu Torg í biðstöðu ásamt 
vöruhönnuðunum Ólöfu Rut Stefáns-
dóttur og Ágústu Sveinsdóttur þar sem 
við hönnuðum risastórt hengirúm og 
rólur og buðum upp á útibíó á Bern-

höftstorfunni. Á Menningarnótt var ég 
einnig með verk á sýningunni „Gakktu 
í Bæinn“. Næst á döfinni er að safna 
fyrir draumaferð til Japans í lok árs, til 
að kanna tísku- og textílmarkaðinn þar 
og hitta fatahönnuð sem starfar í Japan 
og er einnig kennari í Bunka  Fashion 
College sem er einn virtasti skólinn á 
sviði fatahönnunar. Ég verð bara að 
halda nokkrar tombólur fyrst til að láta 
drauminn rætast.“ 

EILÍFÐARUNGLINGUR
TÍSKA  Tanja Huld Levý Guðmundsdóttir, fata- og textílhönnuður, er tilrauna-
glöð í lita- og munstursamsetningum þegar hún velur saman föt á morgnana. 

BESTU KAUPIN Í KOLAPORTINU „Mér líður 
alltaf eins og maður sé hálfósýnilegur með sól-
gleraugu, eins og fólk þekki mann ekki þegar 
augun eru hulin.“

TILRAUNAGLÖÐ Tanja 
Huld Levý Guðmunds-
dóttir, fata- og textíl-
hönnuður, hefur gaman 
af því að ögra hinu hefð-
bundna í fatavali.
MYND/VALLI 

NÝIR KJÓLAR OG SKOKKAR 

Sjá fleiri myndir á

30% AFSLÁTTUR

Kjóll áður 17.990
nú 12.590 kr.

Kjóll áður 14.990
nú 9.990 kr.
Kjóll áður 14 990K Kjóll áð 17 990K

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

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. 

Umsögn:
Leiðsögunámið í Ferðamálaskóla Íslands bætti miklu við þekkingu mína á 
landinu sem og  sögu og menningu þjóðarinnar. Þessir þættir voru ofnir saman 
á einkar áhugaverðan og skemmtilegan hátt  og kryddað margs konar fróðleik 
og frásögnum.  Auk þess spannaði námið allt frá leiðsögutækni til laxveiðáa, 
frá skyndihjálp til skógræktar og frá hvalafræðum til hverasvæða svo nokkuð sé 
nefnt. Skipulag námsins var sveiganlegt en með ákveðnu aðhaldi stjórnenda sem 
skapaði gott andrúmsloft í þessum alþjóðlega hópi nemanda. Þessum tíma var 
mjög vel varið hvort sem maður hyggur á ferðaleiðsögn eða ekki.

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Opið 8-22

Magnús Jónsson
fv. veðurstofustjóri

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, 

 Vestmannaeyjum

Útsölustaðir: Fjöldi apóteka, Heilsuver, Fjarðarkaup, Hagkaup, 
Heilsuhornið Blómaval, Heimkaup og Sportlíf
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Anna Lilja Marteinsdóttir snyrtifræðing-
ur á von á sínu fyrsta barni í haust og 
 hugsar því sérstaklega vel um heils-

una. 
„Áður en ég varð ólétt tók ég inn Nutra-fjöl-

vítamín fyrir konur því það inniheldur ráð-
lagðan dagskammt af fólínsýru fyrir konur á 
barneignaraldri, auk helstu bætiefna sem kon-
ur þarfnast í dagsins önn,“ segir Anna Lilja sem 
byrjaði að taka inn Nutra-fólínsýru þegar hún 
varð barnshafandi.

„Við nánari eftirgrennslan um fólat fyrir 
barnshafandi konur komst ég að raun um 
að Nutra-fólínsýra er sú eina sem uppfyllir 
ráðlagðan dagskammt fólats fyrir óléttar kon-
ur í einni töflu, eða 500 míkrógrömm á dag, 
samkvæmt viðmiðum Embættis landlæknis,“ 
segir Anna Lilja.

Fyrstu tólf vikur meðgöngunnar var Anna 
Lilja illa haldin af morgunógleði.

„Ég gubbaði frá morgni til kvölds og átti 
af þeim sökum erfitt með að tryggja fóstrinu 
nauðsynleg vítamín og steinefni með fæðunni 
einni saman. Því fannst mér gott að geta tekið 
inn fjölvítamín og fólínsýru í töfluformi og 
vita til þess að fóstrið dafnaði vel þrátt fyrir 
tímabundna vanlíðan mína.“

Vinnu sinnar vegna hefur Anna Lilja mikinn 
áhuga á Nutra Húð, hári og nöglum.

„Á meðgöngu vex hár yfirleitt helmingi 
 hraðar en vanalega en hárlos er þekkt eftir 
barnsburð og þá mun ég klárlega byrja að 
taka inn þær töflur,“ segir Anna Lilja, ánægð 
með líðan sína og hraustleika á meðgöngunni.

„Mér þykir þægilegt að geta keypt þau 
 vítamín sem ég þarf um leið og ég geri inn-
kaupin í Bónus og gott verð á Nutra kom 
mér verulega á óvart þrátt fyrir mikinn fjölda 
taflna í hverjum stauk.“ 

Nutra-vítamínin fást í verslunum Hagkaups 
og Bónuss.

FYRIR VERÐANDI MÓÐUR OG BARN
AÐFÖNG KYNNA  Barnsvon fylgir dásamleg tilhlökkun og gleði. Þá fyllast verðandi mæður löngun til að huga sérlega vel að heilsu sinni og 
barnsins litla sem í vændum er. Einmitt þá er nauðsynlegt að taka inn fólínsýru og bætiefni fyrir þroska fósturs og almenna hreysti móður.

MEÐ BARNI Anna Lilja Marteinsdóttir snyrtifræðingur var illa haldin af morgunógleði fyrstu tólf vikur meðgöngunnar og þótti þá gott að tryggja ófæddu barni 
sínu nauðsynleg vítamín og steinefni með Nutra-vítamínunum. MYND/ARNÞÓR

FJÖLVÍTAMÍN FYRIR 
16–50 ÁRA KONUR
Nutra Fjölvítamín fyrir konur er þriggja mánaða 
skammtur af mikilvægum bætiefnum fyrir  konur á 
aldrinum 16 til 50 ára. Fjölvítamínblandan er sérvalin 
og breiðvirk formúla fyrir konur sem vilja fá mikilvæg-
ustu bætiefnin í einni töflu. Þau innihalda 
meðal annars 400 míkrógrömm af fól-
ínsýru, sem er ráðlagður dagskammtur 
kvenna á barneignaraldri og er best að 
fólínsýra sé í nægjanlegu magni í líkam-
anum þegar barn verður til. 

STYRKIR ÓNÆMIS-
KERFI LÍKAMANS
Rannsóknir sýna að þeir sem 
taka inn gott fjölvítamín eru með 
sterkara ónæmiskerfi og því lík-
legri til að sleppa við umgangs-
pestir og sýkingar. Ein tafla á 
dag af Nutra-Fjölvíta míni er góð 
viðbót við daglegt gott fæði en 
óhætt er að auka skammtinn í 
tvær töflur til að tryggja nægjan-
legt magn mikilvægra bætiefna 
sé kona undir miklu álagi eða 
stundi mikla líkamsrækt.

FÓLÍNSÝRA ER MIKILVÆG FYRIR 
MÓÐUR OG BARN
Fólínsýra er mikilvæg fyrir alla, en sérstaklega konur á 
meðgöngu. Samkvæmt ráðleggingum Embættis land-
læknis eiga konur á meðgöngu og með barn á brjósti 
að taka inn 500 míkró grömm af fólínsýru daglega. 
Nutra Fólínsýra inniheldur þessi mikilvægu 500 
míkrógrömm og uppfyllir því daglega 
þörf verðandi mæðra með aðeins einni 
töflu.

Fólínsýra er vatnsleysanlegt vítamín 
úr flokki B-vítamína og nauðsynleg fyrir 
eðlilega blóðmyndun og frumuskipt-
ingu. Hún er líka mikilvæg fyrir eðlilega 
myndun og viðhald amínósýra í blóði því 
mikið af amínósýrum í blóði hefur 
tengingu við hjarta- og æðasjúk-
dóma. Jafnframt er fólínsýra talin 
þýðingarmikil fyrir andlegt jafn-
vægi, hún spornar gegn þreytu og 
sleni og hefur mjög jákvæð áhrif 
á ónæmiskerfi líkamans.

AF HVERJU 
FÓLÍN SÝRA Á 
BARNEIGNARALDRI?
Rannsóknir hafa sýnt að rífleg 
fólat neysla fyrir getnað og á 
fyrstu tólf vikum meðgöngunnar 
dregur úr hættu á alvarlegum 
skaða í miðtaugakerfi fósturs, svo 
sem klofnum hrygg og heila-
leysu. Því er öllum konum, sem 
geta orðið barnshafandi, ráðlagt 
að taka inn 400 míkró gramma 
fólínsýrutöflu á dag ásamt því að 
borða fólatríkan mat. Konum á 
meðgöngu og með barn á brjósti 
er ráðlagt að taka inn 500 míkró-
grömm.

HÚÐ, HÁR OG NEGLUR
Nutra Húð, hár og neglur er sérvalin bætiefnablanda fyrir 
húð, hár og neglur. Bætiefnablandan inniheldur meðal ann-
ars amínósýrur sem eru mikilvægar heilbrigðri húð, hári og 
nöglum. Blönduna er hægt að nota sem kúr í skamman tíma 
eða til að taka yfir lengra tímabil til að auka hárvöxt, koma 
í veg fyrir hárlos og styrkja húð og neglur. Auk amínósýra 
eru í blöndunni B-vítamínin B1, B2, B3, B5, B6 og bíótín, 
og svo selen og PABA sem styrkja húð, hár og 
neglur. 

Bætiefnablandan inniheldur einnig E- og 
A-vítamín. 

A-vítamín gegnir mikilvægu hlutverki 
í endurnýjun húðfruma og hjálpar til við 
framleiðslu á náttúrulegri sebum-olíu. Hún er 
okkur nauðsynleg til að hafa réttan raka í hár-
sverði, gerir hann vatnsheldan og dregur 
úr ótímabæru hárlosi. Auk þess gefur 
 A-vítamín hárinu gljáa og fallegan blæ.

E-vítamín er öflugt andoxunarefni 
og mikilvægt fyrir allar frumur líkam-
ans. Það er græðandi og dregur úr 
bólum og örum, eykur súrefnisflæði 
og hjálpar rauðum blóðkornum að 
flytja súrefni og næringu til húðar.

Í Nutra Húð, hári og nöglum eru 
rúm 300 milligröm næringargers 
sem gefur bætiefninu sérstaka lykt 
og bragð. Ger er einstaklega gott fyr-
ir húð, hár og neglur og hollt á marga 
aðra vegu. Ger er ríkt af B-víta-
mínum og prótíni, sem er mikilvægt 
fyrir húð og hár, en auk þess stein-
efnum og snefilefnum, eins og járni, 
kalki, sínki og kopar sem húð, hár og 
neglur þarfnast. Í bætiefnablöndunni 
er þykkni úr ofurjurtinni elftingu (e. 
horsetail), sem gefur andoxunarefni, 
og silica sem notið hefur mikilla vin-
sælda og verið notað um langa hríð 
í vörur fyrir húð, hár og neglur. Silica 
styrkir líka beinin og er talið geta 
hægt á hrukkumyndun í húð. 

Ráðlagður dagskammtur af Nutra 
Húð, hár og neglur er 1 til 2 töflur á 
dag og sé blandan tekin sem kúr er 
mælt með tveimur töflum á dag.
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Margir hafa verið duglegir 
að nýta sólargeislana 
í sumar og hafa jafn-

vel brunnið sem er alls ekki 
gott fyrir húðina. Einnig geta 
litabreytingar orðið á húðinni  
og brúnir litaflekkir myndast 
í henni. „Mjög gott er að nýta 
haustið í að endurnýja og næra 
húðina eftir sumarið og sólina,“ 
segir Þórey Gyða Þráinsdóttir, 
snyrtifræðingur á Snyrtistofunni 
Verði þinn vilji. „Til eru sér-
stakar meðferðir og krem sem 
vinna á svona litabreytingum í 
húð og hafa hjálpað mörgum að 
ná góðum árangri. Eftir sumarið 
getur verið nauðsynlegt að gefa 
húðinni smá styrkingu með and-
litsbaði eða góðum kremum sem  
gefa húðinni þann raka og nær-
ingu sem hún þarf. Húðin getur 
orðið mjög þurr eftir sumartím-
ann, sérstaklega ef fólk var mikið 
í sól og bar ekkert á hana.“

HÚÐHREINSAR ÞURRKA
Þórey nefnir einnig að margir 
hreinsar sem fólk notar til að 
hreinsa húðina geti verið mjög 
þurrkandi. Þá sé gott að athuga 
að á haustin og veturna þurfi 
húðin meiri raka og næringu en 
á vorin og sumrin. „Það eru til 
hreinsar sem gefa húðinni raka 
um leið og þeir hreinsa. And-
litsskrúbbar og -maskar eru líka 
mjög góð viðbót við andlitslín-
una á haust- og vetrarmánuðum. 
Með andlitsskrúbbnum er verið 
að taka í burtu dauðar húð-
frumur, þegar þær eru fjarlægðar 
komast kremin dýpra ofan í húð-
ina og virkni þeirra verður þar af 
leiðandi meiri. Andlitsmaska er 
gott að nota einu sinni til tvisvar 
í viku eftir þörfum. Rakamaska 
og maska fyrir viðkvæma húð 
eins og til dæmis rósroða má 
nota oftar, jafnvel daglega, ef 
fólki finnst þörf á. Fólk á það líka 

HUGAÐ AÐ HÚÐINNI
HÚÐUMHIRÐA  Haustið er komið og óhætt að pakka niður þeim örfáu sumar-
plöggum sem dregin voru fram á meðan blíðan varaði. Með árstíðabreyting-
unum þarf bæði að huga að breyttum klæðnaði og að hugsa betur um húðina. 

OPTIMUM 
PROTECTION 
CREAM
Þetta er krem 
sem allir ættu 
að eiga og nota 
allt árið. Það 
er nærandi og 
endurnýjar húð-
ina og ver hana 
gegn ótímabærri 
öldrun. Ver húð-
ina gegn UVA- 
og UVB-geislum 
sólarinnar.

HÚÐMEÐFERÐ Þórey segir gott að nota haustið í að næra húðina og hlúa að henni.  MYND/ANTON

SKIN ELIXIER
Þetta er eitt 
okkar allra vin-
sælasta krem 
og ég myndi 
segja að þetta 
væri fullkomið 
krem fyrir vetur-
inn. Það er nær-
andi og græðandi 
og hentar öllum, 
jafnt fullorðnum 
sem börnum. 
Mjög gott á bruna, 
exem, mikinn 
þurrk og útbrot.

til að vera viðkvæmt í húðinni 
eftir sumarið sérstaklega ef hún 
hefur orðið fyrir smá bruna,“ 
segir Þórey.

EKKI RAKAKREM Í FROSTI
Yfir vetrarmánuðina þarf að 
hugsa sérstaklega vel um húðina 
en það er versti tíminn fyrir 
hana vegna kuldans og frostsins 
sem er svo þurrkandi. „Þegar fer 
að frysta þá má alls ekki fara út 
með einungis rakakrem á húð-
inni því eins og við vitum flest 
þá frýs vatn og í rakakremum er 
nóg af vatni. Því er mjög gott að 
skipta og nota feitari krem sem 
vernda húðina betur í kulda og 
frosti.“ 

Hún segir gott að nota amp-
úlur sem skyndilausn þegar 
húðina vantar raka. „ Meðferð 

í ampúluformi getur verið 
mjög árangursrík enda krem-
inu pakkað í umbúðir áður en 
súrefni kemst að því. Alls kyns 
meðferðir má fá á þessu formi en 
sérstaklega gott getur verið fyrir 
fólk með viðkvæma húð að nota 
þær.“

MUNIÐ EFTIR AUGUNUM
Augun eiga það til að gleym-
ast allt of oft að sögn Þóreyjar. 
„Húðin í kringum augun er mjög 
viðkvæm og því mikilvægt að 
passa vel upp á hana. Það er gott 
að geyma augnkrem í kæli til að 
bera á þrútin augu eftir erfiðan 
dag. Til eru nokkrar gerðir af 
augnkremum, krem sem vinna á 
hrukkum og línum og svo krem 
sem vinna á dökkum baugum og 
þrota í kringum augun.“

ETHNICRAFT bakkar
Verð frá 17.500 kr.
Margar gerðir LUCA stólar

Verð 45.000 kr.

GEORGINA hægindastóll
79.000 kr.

TEKK COMPANY OG HABITAT
KAUPTÚN 3
SÍMI 564 4400
VEFVERSLUN Á WWW.TEKK.IS

Opið mánudaga til laugardaga kl. 11-18
og sunnudaga kl. 13-18

Gerum hús að heimili

NÝJAR VÖRUR!

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



Mömmumen
Bjartey Ásmundsdóttir hefur hannað 
hálsmen sem henta mæðrum með 
handóð ungbörn.  SÍÐA 2

Beckham breytir til
Victoria Beckham hefur lagt stuttu kjólana 
á hilluna. Nýja línan er látlaus.  SÍÐA 4

Heilbrigt hár í tísku
Náttúrulegir hárlitir og klassískar 
klippingar verða áberandi í vetur. 
Ýktar hárlínur eru á undanhaldi.  SÍÐA 6

HAUST OG 
VETRARTÍSKA
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námskeið

Men fyrir mömmur
Bjartey Ásmundsdóttir var orðin leið á því að geta ekki gengið með hálsmen 
því sonur hennar átti til að toga í þau og stinga upp í sig. Hún ákvað að búa sjálf 
til men sem væru úr náttúrulegum efnivið og þannig hættulaus fyrir strákinn.

Síðastliðinn vetur var ég að 
tala við samstarfskonu mína 
og hún var að sýna mér fal-

legt hálsmen. Þar sem drengur-
inn minn var aðeins sex mánaða 
sagði ég henni að ég væri löngu 
búin að gefast upp á að nota háls-
men líkt og margar ungamömmur 
enda stinga börnin öllu upp í sig 
sem þau ná taki á. Sumir hlutir í 
hálsmenum geta verið hættulegir 
og svo geta menin auðvitað slitnað 
sem er óskemmtilegt,“ segir Bjart-
ey. Hún minntist á það við sam-
starfskonu sína að líklega þyrfti 
hún bara að útbúa sterka keðju 
til að bera um hálsinn og jafnvel 
hengja í hana dót fyrir drenginn 
að leika við. Þó þetta væri sagt í 
gríni vaknaði þarna hugmynd 
sem Bjartey ákvað að þróa áfram. 
„Mig langaði að búa til hálsmen 
fyrir mæður ungbarna.“

Slitsterk men
„Ég fór á netið, leitaði upplýs-
inga og efniviðar. Ég fann ýmis-
legt skemmtilegt sem ég pantaði 
og fór svo bara að föndra,“ segir 
Bjartey sem fljótt varð gagntek-
in af föndrinu. „Þá fór ég að búa 
til men fyrir fleiri en sjálfa mig,“ 
segir hún glaðlega. 

Bjartey velur aðeins slit-
sterk og skaðlaus efni í menin. 
„Ég nota viðarhringi og silí-
k onperlur. Hringirnir eru 
óunnir og aðeins búið að 
bera á þá ólífuolíu og lífrænt 
býflugnavax.“

Bjartey segist litla reynslu 
hafa haft af skartgripagerð 
fram að þessu. Hún er tækni-
teiknari að mennt og vinn-
ur hjá verkfræðistofunni 
Verkís þó hún sé nú í árs 
námsleyfi. „Ég hef alltaf 
verið teiknandi og var 
á myndlistarbraut í 
framhaldsskóla en 
þetta er frumraun 
mín á skartgripasvið-
inu.“

Rúmenskt hjarta
Menin ka l lar 
Bjartey „Inima“ 
en það þýðir 
hjarta á rúm-
ensku. Maður Bjart-
eyjar er frá Rúmeníu og 
þar kynntist hún honum. „Mér 
fannst nafnið eiga vel við þar 
sem menin liggja við hjartað 
á manni,“ segir hún. Bjartey 
hefur mikið skrautskrifað í gegn-

um árin og hvert men 
merkir hún með brenni-
penna, bæði með 
merki Inima en einn-

ig skrifar hún nöfn 
barna á hringina 
ef óskað er. 

Bjartey held-
ur úti Facebook-

síðu undir nafn-
inu Inima.

Hægt er að skoða men 
Bjarteyjar á Facebook undir 

Inima.

Bjartey með yngri syni sínum, Elíasi Davíð, sem er mjög hrifinn af mömmumeninu og 
leikur sér oft að því í fangi móður sinnar. MYND/STEFÁN

Það er enginn hægðarleikur að fylgjast með tískunni og þeim 
straumum og stefnum sem ríkja hverju sinni. Tískutímaritið 
Vogue tekur reglulega saman lista yfir það sem er heitt og kalt 
hverju sinni. Listinn fyrir veturinn er á þessa leið:

Heitt&kalt

     SANDALAR  FYLLTIR HÆLAR

NIÐURÞRÖNGAR GALLABUXUR ÚTVÍÐAR BUXUR

NEONLITIR OG SÍMUNSTRAÐAR FLÍKUR

DRUNGALEGIR LITIR; TIL DÆMIS SANDLITUR, 
MOSAGRÆNN OG RAUÐFJÓLUBLÁR

HIPHOPFATNAÐUR, ÍÞRÓTTASKÓR, MERKTIR STUTTERMA
BOLIR OG SPORTLEGIR JAKKAR ÚR GLANSEFNI
EINSTAKAR HÖNNUNARFLÍKUR, ÚTSAUMUR OG ÓRÆÐ 
MUNSTUR

MAGABOLIR
HNÉSÍÐAR PRJÓNAFLÍKUR, SÍÐAR ERMAR, HERÐA OG 
PEYSUSLÁR

MISLITT HÁR. TIL DÆMIS AFLITUN Í RÓT OG DÖKKIR ENDAR
NÁTTÚRULEGIR LITIR, HEILBRIGT HÁR, SÓLARSTRÍPUR

Tommy Hilfiger 
er einn þeirra 
sem boða 
útvíðar buxur.

Neonlitir eru 
á undanhaldi. 
Drungalegri 
tónar taka 
við. 
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HÖFUM OPNAÐ Í SMÁRALIND
Kvenlegt, fágað, fallegt og töff - Eitthvað sérstakt í hverri  

comma flík fyrir það sérstæða í hverri konu.
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Kjólarnir hennar Victoriu hafa síkkað 
til muna og ná nú niður fyrir hné. Vic-
toria varð fertug í apríl og hefur aflað sér 

mikilla vinsælda sem fatahönnuður. Hún hóf 
feril sinn á þessum vettvangi árið 2008 og þá 
með fatnaði sem þótti ögrandi en um leið afar 
kynþokkafullur. Sumir tala um að hún hafi 
þroskast sem hönnuður.

Þótt tískulöggur hafi hrósað henni fyrir sýn-
inguna í New York var hún jafnframt gagnrýnd 
fyrir að vera hvorki spennandi né kynþokka-
full.   

Venjulega er beðið eftir tískuvikunni í New 
York með mikilli eftirvæntingu og svo var 

einnig núna. Helstu hönnuðir heimsins 
kynna þar vor- og sumartísku næsta árs. 

Litir sem Victoria notar eru hlutlaus-
ir, sandlitur, blár, svartur og hvítur. Inn 
á milli glitti í fölbleikt. 

Á sýningunni í New York sýndi Vict-
oria í fyrsta skipti skólínu sem hún hefur 
hannað. Þá er ýmislegt fleira að gerast 
hjá henni því seinna í þessum mánuði 
verður fyrsta Victoria Beckham-verslun-
in opnuð í Lundúnum. Verslunin verð-
ur til húsa í Dover Street. Þar verður fatn-
aður hennar til sölu, skór, veski, belti og 
gleraugu. 

Victoria Beckham 
breytir um stíl
Eftir því var tekið á tískuvikunni í New York sem nú stendur 
yfir að Victoria Beckham hefur breytt um stíl. Hún hefur 
lagt stuttu kjólana á hilluna og sýnir nú fatnað sem minnir 
á virðulega en látlausa einkennisbúninga.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030Við erum á Facebook

Ný sending frá

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

Verslunin Belladonna

Nýjar vörur í hverri viku 

Stærðir 38-58



Aukahlutir í miklu úrvali fást í iStore í Kringlunni. MYND/GVA

SPJALDTÖLVUR
FIMMTUDAGUR  11. SEPTEMBER 2014

Verslunin iStore í Kringl-
unni býður upp á fjölmarga 
spennandi og gagnlega 

aukahluti fyrir iPad-spjaldtölv-
ur. Að sögn Sigurðar Þórs Helga-
sonar, framkvæmdastjóra iStore, 
er einn vinsælasti aukahluturinn 
ZooGue Prodigy Elite-taskan sem 
ætluð er fyrir iPad Air-spjaldtölv-
una. „Þetta er langvinsælasta task-
an frá okkur enda seljum við fimm 
sinnum meira af henni en öðrum 
töskum. Um er að ræða nýja út-
færslu á hinum vinsælu Prodigy-
segulhulstrum og er hún 40% 
þynnri og 25% léttari en fyrri út-
gáfur. Þær koma í svörtum lit og 
hafa sex mismunandi hallastill-
ingar til að velja úr.“

Taskan er ótrúlega þunn og fal-
leg og virkar bæði sem hefðbund-
in taska og sem statíf og því með 
marga notkunarmöguleika. „Þar 
sem ein útgáfa töskunnar inni-
heldur einnig teygju má festa 
spjaldtölvuna til dæmis á höfuð-
púða í bíl þannig að tölvan nýtist 
sem nokkurs konar sjónvarpsskjár 
fyrir aftursætisfarþegana.“

iStore býður einnig upp á ís-
lenska lyk laborðstösku f yrir 
iPad. Taskan er svört á lit og veitir 
örugga vörn fyrir höggum, skrám-
um og rispum. „Lyklaborðstaskan 
hefur innbyggðan stand þannig að 
mjög þægilegt er til dæmis að lesa 
af skjánum eða horfa á kvikmynd-
ir. Lyklaborðið sjálft er ofurþunnt 
bluetooth-lyklaborð og auðvelt er 
að losa það frá hulstrinu enda er 
það fest með seglum.“ 

Frábær heyrnartól
Buddy Phones eru heyrnartól fyrir 
börn sem eru bæði ódýr og frá-
bærlega hönnuð að sögn Sigurðar. 
„Þetta eru heyrnartól sem börn-
in geta ekki brotið enda eru þau 
rosalega sterk. Þau má beygja og 
teygja á allan hátt án þess að þau 
skemmist. Þeim fylgja límmiðar 
með ýmsu skemmtilegu munstri 
þannig að börnin geta skreytt þau 
að vild og gert persónuleg.“ Buddy 
Phones hafa einnig innbyggða 
hljóðsti l l ingu sem tak mark-
ast við 85 desíbil og því geta for-
eldrar verið öruggir um að börn-

in skemmi ekki heyrnina. „Helsta 
snilldin við heyrnartólin er síðan 
að hægt er að raðtengja þau þann-
ig að fjögur heyrnartól geta tengst 
sömu spjaldtölvunni. Því geta fjög-
ur börn til dæmis horft og hlustað 
á sömu bíómyndina samtímis.“

Að lokum nefnir Sigurður ótrú-
lega skemmtilega nýjung í lýsing-
um fyrir heimili landsins. Um er að 
ræða þráðlausa ljósakerfið Phil ips 
Hue sem gerir húseigendum kleift 
að stýra lýsingu gegnum spjald-
tölvur og snjallsíma. „Ljósakerf-
ið getur tengst allt að 50 perum 
sem síðan tengist við router-inn 
á heimilinu. Því er hægt að stýra 
gegnum alla snjallsíma og spjald-
tölvur og er mjög einfalt í notkun. 
Notandinn nær í eitt app og þegar 
peran er skrúfuð í peru stæðið 
birtist hún í forritinu. Þar er síðan 
bæði hægt að stýra stökum perum 
og setja nokkrar saman í grúppu.“ 
Hver pera býr yfir ótal litamögu-
leikum og hægt er að sækja um 60 
forrit sem stýra kerfinu á mismun-
andi hátt. 

Að sögn Sigurðar er hægt að 

Mikið úrval af aukahlutum 
iPad-spjaldtölvan hefur náð mikilli útbreiðslu hérlendis. Verslunin iStore í Kringlunni býður upp á fjölmarga spennandi aukahluti 
fyrir spjaldtölvurnar fyrir fólk á öllum aldri. Til dæmis töskur, heyrnartól, lyklaborð, bílahleðslutæki og þráðlaust ljósakerfi. 

Að sögn Sigurðar er hægt að spara um 
80% af ljósanotkun heimilisins með 
notkun Hue-peranna. MYND/ERNIR Þráðlausa ljósakerfinu er stýrt gegnum spjaldtölvur og snjallsíma. MYND/ÚR EINKASAFNI

spara um 80% af ljósanotkun 
heimilisins með notkun Hue-
peranna. „Ljósakerfið virkar líka 
vel með Philips-sjónvörpum sem 
innihalda ambi light-baklýsingu 

sem gefur skemmtilega stemningu 
í sjónvarpsholið.“

Allar nánari upplýsingar um 
aukahluti iStore má finna á 
www.istore.is.
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Spjaldtölvur hafa valdið byltingu 
á mörgum sviðum samfélagsins 
undan farin ár. Útbreiðsla þeirra er 

mikil hérlendis og margar starfsstéttir 
hafa tekið þær í þjónustu sína með marg-
víslegum hætti. Meðal þeirra eru tón-
listarmenn og tónlistarkennarar sem 
nýta spjaldtölvur við tónlistarsköpun, 
kennslu og á tónleikum. Meðlimir rokk-
sveitarinnar góðkunnu Agent Fresco til-
heyra þessum hópi en Vignir Rafn Hilm-
arsson, bassaleikari sveitarinnar, notar 
meðal annars spjaldtölvu á tónleikum. 
„Við höfum aðeins nýtt okkur spjaldtölvur 
þegar við semjum en helst notum við þær 
þegar við spilum á tónleikum. Þar notum 
við ýmis forrit eins og iGrand Piano, 
Animoog og Sound Prism.“

Vignir starfar einnig sem kennari í 
Skólahljómsveit Grafarvogs þar sem hann 
sér um þróunarverkefni sem snýr að inn-
leiðingu spjaldtölva í tónlistarkennslu. Þar 
nýtast þær á marga vegu auk þess þegar 
hann kennir börnum og unglingum á 
bassa. „Í tónmennt læt ég krakkana búa til 
trommutakta og semja gítarhljóma. Þann-
ig vinna hóparnir saman og semja tónlist. 
Einnig blöndum við mikið saman tón-
list og hljómum úr spjaldtölvu og al-
vöru hljóðfærum. Sumir 
nemenda minna kunna 
á hljóðfæri og þá býr 
kannski einn til 
trommutakt í 
tölvunni og 
annar spilar 
inn á með raf-
magnsgítar.“

Þegar Vignir kennir á bassa hjálpar 
spjaldtölvan líka mikið og gefur kennsl-
unni mun meiri möguleika, ekki síst þegar 
krakkarnir eru farnir að missa áhugann. 
„Margir nemenda minna hafa aldrei spil-
að í hljómsveit og því get ég auðveldlega 
útbúið trommutakta og gítar þar sem þeir 
spila með á bassann sinn. Þannig fá þeir 
tilfinninguna fyrir því að spila í hljómsveit 
og um leið verður þessi upplifun vonandi 
frekari hvatning til að halda áfram á sömu 
braut.“

Hjálpar mörgum
Spjaldtölvan nýtist einnig vel fyrir þann hóp 
sem hefur ekki tök á að læra á hefðbundin 
hljóðfæri, til dæmis einhverfa krakka. „Ég 
hef tekið eftir því  hvernig spjaldtölvan hvet-
ur krakka til tónlistarsköpunar sem ekki 
hafa tök á að læra á hefðbundið hljóðfæri af 
ýmsum ástæðum. Það er mjög mikil upp-
lifun fyrir  krakkana og mig sem kennara 

þegar til verður tónlist með 
hjálp spjaldtölvunnar.“

Fjölmörg ókeypis og 
ódýr forrit eru til á spjaldtölv-

ur sem gera fólki kleift að semja 
eigin tónlist án þess að hafa tónlistar-

legan bakgrunn. „Krakkar og ungling-
ar geta til að mynda unnið með auðvelt 

forrit sem heitir Garage 
Band. Þar er hægt að 

spila inn gítar, 
bassa, tromm-
ur og einn-

ig syngja. Þeir 
sem eru lengra komnir 

geta nýtt sér flóknari forrit og 

má nefna þar til dæmis Animoog.“ Hann 
segir frekar einfalt að læra inn á þessi for-
rit og semja tónlist þótt hljóðfærakunnátta 
sé ekki til staðar. „Reyndar mæli ég ein-
dregið með því að börn og unglingar læri 

á hljóðfæri þar sem ekkert kemur í stað 
þess að hafa hljóðfærið sjálft í höndunum, 
semja og spila tónlist þrátt fyrir að forrit og 
spjaldtölvur búi yfir öllum þessum mögu-
leikum.“

Eykur áhuga og sköpunarþörfina
Tónlistarmenn og tónlistarkennarar eru meðal þeirra starfsstétta sem hafa tekið spjaldtölvur í þjónustu sína. Spjaldtölvur nýtast vel 
til tónlistarkennslu og á tónleikum. Krakkar eru fljótir að læra inn á spjaldtölvur og þær ýta undir áhuga þeirra á tónlistarnámi.

„Ég hef tekið eftir því hvernig spjaldtölvan hvetur krakka til tónlistarsköpunar,“ segir Vignir Rafn Hilmarsson, 
bassaleikari og tónlistarkennari.  MYND/VALLI

Tölvur og íhlutir síðan 1986

Tæknibær ehf • Skipholt 50c • 105 Reykjavík • 582 6000 • sala@tb.is • www.tb.is • www.computer.is

Glæný sending af spjaldtölvum
frá Asus

Við mælum með með spjaldtölvum frá ASUS en þeir eru þekktir fyrir vandaðar vörur og ótrúlega 
lága bilanatíðni. ASUS MeMO Pad vörulínan hefur hlotið haug af verðlaunum og fengið góða um-
fjöllunum um allan heim, m.a. fyrir vandaða hátalara, hágæða skjái, langa rafhlöðu endingu o.fl.

ASUS MeMO Pad 10 taska
Verð kr. 7.990

Pat Says Now hliðartöskur
Verð kr. 5.990

Port Designs töskur
Verð frá kr. 3.990

Pennar fyrir snertiskjái
Verð frá kr. 490

Bílahleðslutæki
Verð kr. 2.490

Standar
Verð frá kr. 1.290

Festingar í bíl, við höfuð-
púða eða með sogskál
Verð kr. 3.490

Kaplar, Micro HDMI, 
Micro USB o.fl.
Verð frá kr. 1.190

Bluetooth hátalarar
Verð frá kr. 3.990

Fylgihlutir fyrir spjaldtölvur:

ASUS MeMO Pad HD 7
• Skjár: 7” IPS fjölsnertiskjár (1280x800)
• Örgjörvi: Quad Core 1,2 GHZ
• Minni: 16 GB SSD, stækkanlegt um 32 GB
• Þráðlaust: Wireless-N, Bluetooth 4.0, GPS
• Myndavélar: Tvær myndavélar, 5 MP og 1,2 MP
• Rafhlaða: Allt að 10 klst rafhlöðuending
• Stýrikerfi: Android 4.2
Verð: 29.990

ASUS MeMO Pad HD 8
• Skjár: 8” IPS fjölsnertiskjár (1280x800)
• Örgjörvi: Quad Core 1,6 GHZ
• Minni: 16 GB SSD, stækkanlegt um 64 GB
• Þráðlaust: Wireless-N, Bluetooth 3.0+EDR, GPS
• Myndavélar: Tvær myndavélar, 5 MP og 1,2 MP
• Rafhlaða: Allt að 9 klst rafhlöðuending
• Stýrikerfi: Android 4.2
Verð: 34.990

ASUS MeMO Pad FHD 10 
• Skjár: 10” IPS fjölsnertiskjár (1920x1200)
• Örgjörvi: Intel Atom Z2560 HT X2 1,6 GHz
• Minni: 16 GB SSD, stækkanlegt um 64 GB
• Þráðlaust: Wireless-N, Bluetooth 3.0+EDR, GPS
• Myndavélar: Tvær myndavélar, 5 MP og 1,2 MP
• Hátalarar: Sonic Master stereo hátalarar
• Rafhlaða: Allt að 10 klst rafhlöðuending
• Stýrikerfi: Android 4.2
• Mál: Aðeins 9,5 mm og 580 grömm
Verð: 59.990

Komdu og prófaðu sýningareintökin



siminn.is/sjonvarp

Hafðu Sjónvarp Símans

alltaf innan seilingar

Horfðu á Sjónvarp Símans í snjalltækinu þínu

Náðu í Sjónvarp Símans appið og horfðu á alla 
uppáhaldsþættina þína á RÚV, Stöð 2 og Skjánum eða veldu úr 
þúsundum mynda í SkjáBíói.
Í verslunum Símans fæst fjölbreytt úrval snjalltækja sem gera 
þér kleift að upplifa Sjónvarp Símans hvar og hvenær sem er.

Góða skemmtun með Sjónvarpi Símans!
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KLASSÍSKIR TÖLVULEIKIR
Einn af mörgum kostum spjald-
tölva er að með þeim er hægt að 
spila gömlu góðu tölvuleikina úr 
barnæskunni, hvar og hvenær 
sem er. Fyrir margt miðaldra fólk 
er áttundi og níundi áratugur 
síðustu aldar sannkallaður gull-
aldartími tölvuleikja og í dag 
er hægt að sækja flesta leikina 
ókeypis eða gegn hóflegu gjaldi. 
Helsta áskorunin við að spila 
gömlu leikina í spjaldtölvum er 
að takast á við breytta stjórntakka 
en gömlu tölvuleikirnir voru 
yfirleitt spilaðir í spilakössum og 
gömlum leikjatölvum þar sem 
stýripinnar voru iðulega notaðir.  
Meðal klassískra tölvuleikja sem 
hægt er að sækja með lítilli fyrir-
höfn eru Pac-Man og  Ms. Pac-
Man sem voru gríðarlega vinsælir 
áður fyrr og fást nú í allar gerðir 
síma og spjaldtölva. 
Margir muna sjálfsagt eftir 
Frogger sem gekk út á að stýra 
froski yfir hraðbraut og tjörn þar 
sem bílar og krókódílar reyndu að 
hindra för hans. Einfaldur leikur 
sem gaman er að grípa í.
Space Invaders lifir einnig góðu 
lífi en þar stýrir leikmaður geim-
skipi sem reynir að skjóta niður 
vonda innrásarherinn. 
Að lokum má nefna einn elsta 
tölvuleik sögunnar, Ping Pong, 
sem þrátt fyrir háan aldur 
skemmtir enn ungum sem 
öldnum með einfaldleika sínum.

KENNARAR LÆRA UM SNJALLTÆKNI

SPJALDTÖLVUNOTKUN 
GETUR VERIÐ FRÆÐANDI
Spjaldtölvur geta verið góðar 
til margra verka. Til dæmis geta 
börn lært ýmislegt af notkun 
þeirra – ef réttir leikir eða öpp eru 
valin. Það getur þó verið nokkur 
höfuðverkur fyrir foreldra að finna 
leiki sem henta, eru skemmtilegir 
og fræðandi um leið. 
Á vefsíðunni Common Sense 
Media er búið að taka saman 
lista yfir 55 öpp, leiki og vefsíður 
sem bæta við þekkingu barna og 
kenna þeim að nota miðilinn og 
tæknina. Leikirnir eru flokk-
aðir eftir aldri barna. Hér eru örfá 
dæmi um öpp fyrir spjaldtölvur á 
listanum. 
● Tally Tots

●  Elmo Loves 123s.

●  Reading Rainbow.

●  Faces iMake.

●  Bobo Explores Light. 

●  Motion Math: Zoom  

UT-Torg stendur fyrir fimm menntabúðum um 
upplýsingatækni í námi og kennslu nú á haust-
misseri. UT-torg styður við notkun upplýsinga-
tækni í námi og kennslu, símenntun skólafólks og 
upplýsingamiðlun um tækni- og skólaþróun. 
Menntabúðirnar fara fram í stofu H-207 í hús-
næði Menntavísindasviðs HÍ við Stakkahlíð en 
þær standa frá klukkan 16.15 til 18.15. 
18. september verður fjallað um fartækni/snjall-
tækni. 16. október er fjallað um eTwinning, 
30. október er sköpun á dagskrá og þann 13. 
nóvember er vendikennsla. Að lokum verður 
opið hús og brot af því besta þann 27. nóvember.

Nauðsynlegt er að skrá sig í menntabúðirnar, 
þátttaka er ókeypis en ætlast er til virkrar þátt-
töku. 
Lært af jafningjum. Í menntabúðum kemur 
fólk saman til þess að miðla af eigin reynslu og 
þekkingu og afla sér fróðleiks frá öðrum þátt-
takendum. Þær eru ætlaðar starfandi kennurum á 
öllum skólastigum og kennaranemum. Megin-
markmiðið er að skapa jafningjaumhverfi þar 
sem miðlun þekkingar og reynslu á sér stað. 
Nánari upplýsingar er að finna á uttorg.
menntamidja.is

REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 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 431 333

Glæsilega hönnuð fartölva og spjaldtölva sem vegur aðeins um 1 kíló með sprækum 
fjögurra kjarna Intel Atom örgjörva.  Kristaltær og skarpur 10.1“ HD LED snertiskjár 
með 1366x768 punkta upplausn.  2GB LPDDR3 vinnsluminni, 64GB Flash diskur 
f rir gögnin og Intel HD grafíkkjarni.  indo s 8.1 st riker  og O e 2013 
Home  Student pakkinn með ord, Ex el, Po erPoint og OneNote f lgir með.

Ný kynslóð fartölva
Transformer Book tilheyrir nýrri kynslóð fartölva 
sem hafa að framy r venjulegar fartölvur að 
með einum smelli er hægt að taka skjáinn úr 
lyklaborðsvöggunni og nota sem spjaldtölvu. 
 
Vinnuþjarkur á ferðinni
Þessi nýji okkur fartölva er s rstaklega hentugur 
fyrir þá sem vilja hafa fartölvuna sl tta og netta 
með rafhlöðu sem dugir vinnu- eða skóladaginn. 
 
Spjaldtölvan fyrir netið
Það er mjög þægilegt að geta smellt spjaldtölvunni 
úr fartölvunni með einu handtaki og notað án 
lyklaborðsins fyrir netið og Fa ebook.
 

Intel Atom Quad Core
Sprækur fjögurra kjarna Intel Atom örgjörvi 
ásamt 64GB Flash minni tryggir hraða vinnslu 
og stuttan svartíma. 
 
IPS skjágæði     
Kristaltær 10.1“ skjár með IPS skjátækni og 
1366x768 punkta upplausn tryggir frábær 
myndgæði. S rstök birtustilling fyrir lestur til 
að minnka augnþreytu.
 
O e 2013 pakkinn fylgir með
Vinsæli O e 2013 Home  Student með 

ord, Ex el, Po erPoint og OneNote fylgir 
með Transformer Book.
 

11 tíma rafhlöðuending
TransformerBook kemur með rafhlöðu 
með allt að 11 tíma endingu og dugar því 
lengur án hleðslu en estar fartölvur.
 
Glæsileg hönnun
Asus hafa verið í fararbroddi í að framleiða 
fartölvur og spjaldtölvur sem eru ekki 
aðeins traustar og vandaðar heldur eru 
líka glæsilega hannaðar og ottar. 

VIKUTILBOÐ Á FARTÖLVU SEM BREYTIST 
Í SPJALDTÖLVU MEÐ EINUM SMELLI !

 ASU-T100TADK024H

Transformer Book opnar nýja möguleika.  Notaðu 
hana sem fartölvu í skólanum og sem spjaldtölvu til 
að kíkja á netið í sófanum heima með einum smelli.  
Ö ugur v lbúnaður og sl tt tölva með langri 
rafhlöðuendingu. 

VIKUTILBOÐ
SÉRSTAKT

69.990
GILDIR MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

FULLT VERÐ 84.990

FARTÖLVA OG SPJALDTÖLVA

SKOÐAÐU 
ÚRVALIÐ Á 

TL.IS 
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Konur safna í KAREN 
MILLEN skápinn 
Í KAREN MILLEN fæst hágæða tískufatnaður á góðu verði. Flestir tengja merkið við kápur 
og kjóla en á undanförnum misserum hefur bæst við mikið úrval hversdagsfatnaðar.

„Áður fyrr voru kjólar og háir hælar í aðalhlutverki en nú 
er að bætast við mikið af buxum, toppum, bolum, skóm 
og peysum. Fötin, sem koma í stærðum átta til sextán, 
eiga það sameiginlegt að vera svakalega töff enda eru sí-
fellt fleiri konur farnar að klæða sig þannig upp eftir öllum 
aldri,“ segir verslunarstjórinn Hulda Ingvarsdóttir Bethke.  
„Við erum til dæmis með ótrúlega flott úrval af buxum sem 
seljast ítrekað upp. Þetta eru gallabuxur, svartar glansbux-
ur og leðurlíkisbuxur. Flestar konur kannast við að eiga 
erfitt með að finna gott buxna snið en þessi snið virðast 
henta jafnt kornungum konum sem og þeim sem eldri eru 
og þær sem komast á bragðið koma aftur og aftur.“

Hulda segist aldrei hafa verið með jafn mikið úrval af 
leðurjökkum og þetta haust en þeir fást í ýmsum litum. 
Hún segir jafnframt mikið um flotta og þægilega ökklaskó 
og stigvél. Þá eru haustlitirnir farnir að láta á sér kræla. 

„Burgundy-liturinn er áberandi  og sömuleiðis 
svakalega fallegir bláir tónar.“ Hulda segir kjól-
ana vitaskuld á sínum stað en KAREN MILLEN 
er ein af fáum verslunum sem selja síðkjóla. 
„Úrvalið er því breitt og höfðar jafnt til þeirra 
sem eru að leita að flottum hversdagsfatnaði og 
galakjólum.“

Hulda segir KAREN MILLEN líka hafa þá 
sérstöðu að hægt er að fá allt í stíl. „Þú getur því 
keypt kápu í stíl við kjólinn, seðlaveski í stíl við 
töskuna og sömuleiðis hanska, belti og skó.“

KAREN MILLEN leggur að sögn Huldu 

gríðar lega áherslu á gæði og er hvert einasta smá-
atriði úthugsað. „Mörg efnanna eru sérframleidd 
í Como á Ítalíu en þar eru líka framleidd efni fyrir 
risa á borð við Prada, Versace, Valentino, Louis Vu-
itton, Christian Dior og Chanel. Smáatriði eins og 
rennilásar og tölur eru líka sérframleidd fyrir Karen 
Millen. Framleiðsluaðferðirnar eru sömuleiðis gríð-
arlega vandaðar. Kaðlarnir í kaðlapeysunum eru til 
dæmis handprjónaðir og munstrin búin til frá grunni 
svo dæmi séu nefnd. Vinnan á bak við einn köflóttan 
kjól kemur líka mörgum á óvart. Munstrið er reikn-
að nákvæmlega út og liggur því alveg eins hvort sem 
um er að ræða stærð átta eða sextán en sams konar 
vinnubrögð tíðkast hjá öllum stærstu tískuhúsum 
heims. Vandvirknin skilar sér svo í flíkum sem end-
ast árum saman. Ég tala alltaf um að konur safni í 
KAREN MILLEN skápinn sinn enda hönnunin tíma-
laus og klassísk,“ segir Hulda.

Í ljósi gæða kemur verðið að sögn Huldu 
mörgum á óvart. „Við fáum oft þá spurn-
ingu hvernig það sé hægt og svarið er í 
krafti stærðarinnar. Fyrirtækið er með 
gríðarlega útbreiðslu og hefur víða 
laðað til sín ánægða við-
skiptavini.“

KAREN MILLEN 
er til húsa í Smára-
lind og Kringlunni.

KAREN MILLEN
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Í litunum hjá okkur eru mjúku 
tónarnir mikið í tísku, ekki of 
dökkir þó,“ segir Elín Birna 

Harðardóttir, hársnyrtimeist-
ari á Hári & Dekri hársnyrti-
stofu. „Gjarnan er meiri dýpt í rót-
inni, en endarnir þá ýmist hafð-
ir ljósari eða litaðir í öðrum lit, til 
dæmis vel rauðir, koparlitaðir eða 
með vínrauðum tón,“ segir Elín 
Birna og samstarfskonur henn-
ar taka undir þetta. „Það eru ekki 
bara ungu skvísurnar sem eru að 
fá sér þessa liti, heldur henta þeir 
fyrir allar konur.“ Þær sem eru með 
mjög ljóst hár allt árið um kring, 
eru meira að fara út í kaldari liti á 
haustin, til dæmis út í sand- og silf-
urtóna.

Elín Birna segir klassískar klipp-
ingar vera í tísku í öllum síddum. 
„Klippingarnar eru frekar hreinar, 
mjúkar og kvenlegar og ekki mikið 
um ýktar línur. Axlarsíddin kemur 
sterk inn með haustinu. Eftir sum-
arið er gott að klippa hárið en þá 
eru endarnir oft orðnir upplitaðir 
og þurrir. Það má eiginlega segja 
að heilbrigt hár sé í tísku og marg-
ar konur eru að koma í djúpnær-
ingu núna til þess að fá hárið aftur 
mjúkt, glansandi og fallegt,“ 

Mjúkir liðir verða áfram vin-
sælir og alls konar fléttur. „Flétt-
urnar verða áfram mikið notaðar í 
greiðslur en greiðslurnar í dag eru 
lausar og rómantískar, minna er 
um stífar uppgreiðslur. Dagsdag-
lega finnst okkur háir, stórir og 
„messy“ snúðar flottir, enda marg-
ar sem skarta þeim. Þetta er þægi-
leg og fljótleg greiðsla sem flestar 
konur geta gert.“

Elín Birna bætir því við, að það 
hafi færst í aukana að konur komi 
í hárlengingu til þeirra, bæði til að 
lengja hárið en líka til að fá meiri 
fyllingu í það. 

Heilbrigt og fallega 
glansandi hár í tísku
Klassískar klippingar verða áberandi í haust og vetur hjá bæði körlum og 
konum. Allar síddir eru í tísku en ýktar línur eru ekki málið lengur. Með 
haustinu dökknar hárið og mjúkir tónar verða ráðandi. Flétturnar sem hafa 
verið í tísku í töluverðan tíma halda áfram að vera inni, í öllum útgáfum.  

Fleiri fá sér nú hárlenging ar, bæði til að lengja hárið og til 
að fá meiri fyllingu í það. 

Mjúkir liðir og fléttur eru 
áfram vinsæl. AÐSEND MYND

Það verður áfram í tísku hjá strákum að raka í hliðum og að aftan.  MYND/ERNIR 

Elín Birna á hársnyrtistofunni 
Hári & Dekri segir klassískar 
klippingar vera í tísku í haust. 

„Strákarnir halda áfram að raka 
í hliðum og að aftan en vilja halda 
vel í hárið að ofan. Línurnar eru þó 

ekki eins ýktar og þær voru í sumar. 
Hárið er svo greitt með vaxi frá 
andlitinu, til hliðar.“

FYRIR EFTIR

MYND/ERNIR

Opið virka daga kl. 11–18. 

Opið laugardaga kl. 10–15.
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Laugavegi 178 (Bolholtsmegin)  |  Sími 555 1516

Verð 13.900 kr.  
Einn litur: svart 
Stærð 34 - 48

Opið virka
Opið lauga

Verð 13.90
Einn litur: s
Stærð 34 -

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

my style

Flott föt, fyrir flottar konur

Stærðir  38-52

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



Aðhaldsleggings
viltu minnka um tvær stærðir

Verð áður kr 9.900  

nú aðeins kr 6.990
Stærð small til XXL

PONCHO
Verð áður kr 12.900

nú aðeins kr 7.900

MUSSUR
Verð áður kr 12.900 – 14.900  

nú aðeins kr 9.900

HAUSTSPRENGJA
20-40 % 

afsláttur

M
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EIGNAST BRÚÐARKJÓL MÓÐUR SINNAR
Harry prins verður þrítugur þann 15. september. Þann dag erfir hann 
brúðarkjól móður sinnar en deilir honum með bróður sínum, Vilhjálmi. 
Brúðarkjóllinn er einn frægasti og verðmætasti brúðarkjóll í heimi. Frá því 
að Díana prinsessa lést í bílslysi árið 1997 hefur bróðir hennar, Charles 
Spencer, verið ábyrgðarmaður kjólsins sem hefur verið geymdur í húsi 
fjölskyldunnar í Althorpe í Northampton. Í erfðaskrá Díönu kemur fram að 
synir hennar eigi að fá kjólinn þegar sá yngri, Harry, verður þrítugur. 

Díana og Karl prins giftu sig árið 1981 og hefur það verið kallað brúð-
kaup aldarinnar. Kjóllinn vakti mikla athygli, hann er úr silki, skreyttur 
mörg þúsund perlum. Almenningur hefur getað séð kjólinn þar sem hann 
hefur verið sýndur víða um heim. David og Elizabeth Emanuel hönnuðu 
hann. Díana klæddist breskri hönnun fyrstu ár sín sem prinsessa en þegar 
frá leið skipti hún yfir í Versace, Christian Lacroix, Ungaro og Chanel. 

FETAÐ Í FÓTSPOR 
CAMERON DIAZ
Kvikmyndastjarnan Cameron 
Diaz frumsýndi á dögunum 
fyrstu skólínu sína fyrir Pour 
La Victoire. 
„Þegar ég byrjaði að vinna fyrir 
Pour La Victoire voru svimandi 
háir platform-skór hæstmóðins 
en svoleiðis skófatnaður hentar 
mér illa þar sem ég er nógu 
hávaxin fyrir,“ segir Cameron 
sem er fastheldin í skókaupum 
og vill að skór vinni með 
eigendum sínum ásamt því að 
prýða fæturna.

„Þægindi skipta mig mestu. Í 
New York geng ég mestmegnis 
í flatbotna skóm og stígvélum 
en ef ég finn frábæra hælaskó í 
borgarröltið er ég í þeim öllum 
stundum. Í Los Angeles, þar 
sem maður fer allra sinna ferða 
í bíl, tek ég hælaskóna fram yfir 
og ekki síst háhæla stígvél sem 
haldast vel á fætinum og gera 
mig fljóta í ferðum. Við viljum 
allar klæðast skóm sem okkur 
líður vel í, gera okkur flottar og 
tolla á fætinum án mikillar fyrir-
hafnar. Það einkennir skólínu 

mína fyrir Pour La Victoire.“

Glæsilegir 
ökklaskór 

frá 
Cameron 

Diaz.

GÓÐ UMHIRÐA 
UM GÚMMÍIÐ
● Þvoið stígvélin með heitu 

vatni og mildum sápulegi. 
Notið mjúkan svamp  eða klút 
í stað bursta.

● Látið stígvélin þorna við 
stofuhita. Varist að reyna að 
flýta fyrir þurrkun þar sem hiti 
getur skemmt gúmmíið.

● Geymið stígvélin standandi 
fjarri hitagjafa og í skugga. 

● Berið silíkonáburð á stígvélin 
mánaðarlega meðan þau eru 
í mestri notkun. 

www.ehow.com



Hafnarstræti 99
462-1977

Síðumúli 37
581-2121 Reykjavík  Akureyri



BÍLAR &
FARARTÆKI

SPENNANDI BÍLL !
M-Benz 230 CE Coupe árg 1991 ek 
aðeins 153 þ.km frá upphafi , alveg 
heill innan sem utan , lúga nyleg dekk 
ofl verð 950 þús er á staðnum

FLOTTUR !
 Dodge Ram 5.7 HEMI Laramie 4X4 
árg 2011 (nyrra lag) Sjálfskiptur ek 68 
þ.km Leður, palllok 20” felgur ofl Verð 
6480 !!! Skipti möguleg

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

SUBARU Forester. Árgerð 10/ 2009, 
ekinn 198 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Tilboðsverð 1.790.000. Rnr.125669. 
Ásett verð 2290 þús. Þjónustubók Er 
á staðnum

TOYOTA Land cruiser 100 diesel . 
Árgerð 8/ 2002, ekinn 247 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.890.000. 
Rnr.133790. Tilboðserð ásett 3390 þús 
Er á staðnum

LINCOLN Navigator 4wd. Árgerð 2003, 
ekinn 128 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.790.000. Rnr.125944. 
Tilboðsverð ásett verð 2290 þús Er á 
staðnum

FORD F350 crew 4x4 44” 38”. 
Árgerð 2005, ekinn 144 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.290.000. 
Rnr.125267. Tilboðsverð ásett 3990 
þús Er á staðnum.

ADRIA Classica 663uk kojuhús 
. Árgerð 2007, ekinn -1 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.390.000. 
Rnr.133914. Er á staðnum

SKODA Superb 1900 diesel . 
Árgerð 10/ 2013, ekinn 14 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.290.000. 
Rnr.125831. Glæsilegur bíll. Er á 
staðnum

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

FORD TRANSIT 350L.Árg.2007,ek.206. 
þ km,dísel,5 gírar,með vörulyftu,er á 
staðnum.Verð 1.990.000.- með VSK. 
Rnr.104786.S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

NÝ A-LINER EXPEDITION
ÚTSALA, A-liner Expedition, Léttur 
toppur, Ísskápur, Truma, álfelgur ofl, 
ATH aðeins 1 stk eftir á þessu frábæra 
verði, Verð aðeins 2.490.000kr, Er á 
staðnum hjá okkur,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og lau 

11-15
http://www.isband.is

TOYOTA Land cruiser 120 vx. Árgerð 
2007, ekinn 149 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.980.000. Rnr.990783.

NISSAN Primera acenta. Árgerð 2005, 
ekinn 146 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 990.000. Rnr.210486.

Kia Sorento EX Classic 197 hö. Árgerð 
2012, ekinn 64 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.490.000. Rnr.140789. 5 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ CLS 500. Árgerð 2006, 
ekinn 127 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.590.000. Rnr.990879.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

VW Caravella. Árgerð 2007, ekinn 
105 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.800.000. Rnr.156574.

TOYOTA HIACE TURBO 2WD Árgerð 
1998. Ekinn 358 Þ.KM Verð kr. 
650.000. Raðnúmer 156578

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk

Sími: 567 0333
Okkur vantar bíla á skrá og í 

stæði
www.jrbilar.is

VANTAR ALLAR GERÐIR BÍLA Á SKRÁ 
OG Á STAÐINN!!, Komdu til okkar, 
sendu okkur mail á 100bilar@100bilar.
is eða hringdu í síma 5179999, 
Skráðu bílinn frítt hjá okkur. Kíktu á 
www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

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

11-15
www.100bilar.is

Verð 1240 þús. !!!
Hyundai I 10 GL 06/2012 
ek. 79 þ.km 
Góður bíll 

Verð 1880 þús. !!!
Hyundai I 30 Classic  
(nýrra útlit) 06/2012 
ek. 84 þ.km 

Verð 3480 þús. !!!
Hyundai IX 35 GLS 4X4  
ek. aðeins 41 þ.km 06/2011  
sjálfskiptur, hálfleður ofl 

Frábært verð 1090 þús.!!!
Renault Megane Berline 
07/2009  
ek. 70 beinskiptur 

Verð 3190 þús. !!!
Skoda Octavia Ambiente  
Diesel 06/2012 ek. 66 þ.km 
Mjög gott eintak 

Verð 3190 þús. !!!
Suzuki Grand Vitara  
Premium + 06/2011 ek. 81 
þ.km sjálfkiptur Cruise A/C 

Verð 2750 þús. !!!
Suzuki Jimny JLX 06/2012  
ek. 46 þ.km beinskiptur 

Verð 1790 þús. !!!
Suzuki Swift GL 06/2012 
(nýrra lag) ek. 98 beinskiptur 
Góð þjónusta 

Verð 7980 þús. !!!
Toyota Landcruiser 150 GX 
Diesel (8 manna) 06/2012 ek. 
69 þ.km sjálfsk. Flottur jeppi 

Verð 3890 þús. !!!
Nissan X-Trail Diesel 06/2011 
ek. 71 þ.km Sjálfskiptur 
Frábært eintak ! 

Verð 3750 Þús !!!
Nissan Qashqai SE DIESEL 
06/2012 ek. 71 þ.km 6 gíra 
vel búinn Gott verð ! 

Verð 2390 þús. !!!
Suzuki Grand Vitara 4X4 
6/2009 ek. 86 þ.km 2.0 L 
bensín Sjálfsk. góð þjónusta 

Verð 2590 þús. !!!
Suzuki Grand Vitara Luxery 
DIESEL 06/2009 ek. 92 þ.km 
Leður lúga ofl Dúndurkaup ! 

Verð 2590 þús. !!!
Suzuki Grand Vitara 06/2010 
ek. 87 þ.km 5 gira 

Verð 1890 þús. !!! 
Suzuki Swift GL 06/2012 
(nýrra lag) ek. 83 beinskiptur 
Góð þjónusta 

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



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

SÁ ÓDÝRASTI
Mitsubishi Space Star. Nýir bílar. 
Árgerðir 2014. Beinskiptir. Eigum 
nokkra til á lager. Verð aðeins 
1.690.000kr! Raðnr 156498. Sjá á 
www.stora.is

MMC Pajero Instyle Dísel Árgerð 2012. 
Ekinn 54þ.km. Sjálfsk. Leður, 7 manna 
o.m.fl.. Flott eintak á staðnum. Verð 
aðeins 7.490.000kr. Raðnr 134215. Sjá 
á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

 Bílar til sölu

Til sölu Benz, B150/160, árg. ‚07. Ekinn 
85 þ. km. 5 gírar. Nýskoðaður, í frábæru 
standi. Verð kr. 1.890.000. Uppl. í síma 
862-3412 og tjorvi@mosar.is

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.

 0-250 þús.

renault megane árg‘98. ek. 204 þ.km. 
Verð. 180 þús. S. 8645920.

 250-499 þús.

Renault megane 2003, ek.230 þ. 
Skoðaður 15‘. Nýl.tímar. heilsársdekk, 
beinsk. Ásett verð 490 þ. Tilboð 390 þ. 
Uppl. í síma 775 6511

 500-999 þús.

SJÁLFSKIPTUR YARIS 1.3
Toyota Yaris 1.3vvti. árg ‚02. ek. 
aðeins 130þús km. 5d. ný skoðaður. 
tímakeðja. álfelgur. virkilega fallegur 
og sparneytinn bíll. Verð: 750þús. 
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:1.890þús. 
Tilboðsv. 1.690þús, skoða skipti, ýmsir 
lánamöguleikar. s:659-9696.

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vinnuvélar

VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar 
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

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

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

TRJÁFELLINGAR
Klippi, felli snyrti tré og runna. Eiríkur 
Sæland garðyrkjufræðingur. Sími : 
848 1723.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Viðgerðir og viðhald fasteigna!

Sími: 565-7070

Alhliða húsaviðgerðir - Flísalagnir
Veggjakrotsvarnir - Múrverk

Fyrirbyggjandi varnir

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

Nánari upplýsingar um námið og skráning í síma 
8630610 • erla@upledger.is. • www.upledger.is

Erla Ólafsdóttir sjúkraþjálfari, CST S: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

Rafmagnstjakkar

Verð frá Kr. 490.000.- +/vsk
(Kr. 614.950.- m/vsk)

- Lyftigeta frá 1200kg
- Þyngd frá 152kg
- Innbyggt hleðslutæki
- Einfaldur í notkun
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 Bókhald

BÓKHALD:
Bókhald, laun, reikningagerð, 
ársreikningar, milliinnheimta, 

stofnun fyrirtækja, VSK & almenn 
ráðgjöf. Gerum föst verðtilboð.

Orange Project Ármúla 6, 
s: 5 27 27 87

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

 Málarar

Málari getur bætt við sig verkefnum. 
Uppl. í s. 695 1918

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

Vantar þig smið? Viltu breyta 
eldhúsinu? Flísaleggja eða er eitthvað 
bilað? Multi.man á svæðið. Þreytt á að 
bíða eftir iðnaðarmanni? Sendu okkur 
mail í allt.multi.man@gmail.com og 
við reddum verkinu.

 Nudd

Nuddstofan Jera Síðumúla. Velkomin í 
notarlegt umhverfi. 6599277.

 Spádómar

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

Spáði í beinni í Sunnudagsmorgnum 
hjá Sirrý fyrir tveimur árum. Uppl. í S. 
690 8160

ÖRLAGALÍNAN 908-1800
Spáum í spil og ráðum drauma, andleg 
hjálp og ráðgjöf. Opið frá 20 -23 öll 
kvöld.

 Önnur þjónusta

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

VALDÍS ÁRNADÓTTIR 
DÁLEIÐSLUTÆKNIR 

(CLINICAL 
HYPNOTHERAPIST) VEITIR 

DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 
reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 

verkfæri til betri heilsu.
Tímapantanir í síma 864-1273

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.

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið mán - lau 11-17, 
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin) 

Upplýsingar í síma 661 7000

 Sjónvarp

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

 Heilsuvörur

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

 Nudd

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

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

 Þjónusta

REYKSTOPP MEÐ ÁRANGRI 
S: 694-5494

Sjálfsefling, losun streitu og 
kvíða. Viðar Aðalsteinsson 
dáleiðslufræðingur og sérfræðingur 
í EFT. Áratuga reynsla í mannrækt S: 
694 5494 www.theta.is

 Námskeið

STUNDASKRÁ - SCHEDULE:
NORSKA I , II & NORSKA f. 
Heilbrigðisgeira, ICELANDIC - 
ÍSLENSKA f. útlendinga. ENSKA f. 
fullorðna. Byrja/Start: 15/9, 13/10, 
10/11, 8/12: 4 vikur/5 x í viku- 4 
weeks/5 days a week. Kvöld/Síðdegi/
Morgna. Evenings/Afternoons/
Mornings. Aukatímar: STÆ, EÐL, EFN. 
www.iceschool.is. Fullorðinsfræðslan- 
IceSchool, Ármúli 5. s. 557 1155.

 Ökukennsla

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

 Húsgögn

Til sölu Iq care heilsudýna frá Svefn og 
Heilsu, 160x200. Kostar ný 169.900.- 
Fæst á 70 þús. Uppl. í s. 567 1642 eða 
659 6251 eft.kl. 17:00

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU 80- 400 FM 
HÚSNÆÐI MEÐ ALLT 

AÐ 4M LOFTHÆÐ 
MIÐSVÆÐIS Á 

HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Nýbýlavegi og Auðbrekku (gömlu 
Toyota húsunum) hentar undir 

léttan iðnað, heildsölur o.fl greið 
aðkoma að húsnæðinu, frábært 

auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Uppl. veitir Sverrir í s. 661-7000

TIL LEIGU Í 
VESTMANNAEYJUM !

3ja herb. íbúð og einnig herbergi til 
leigu. Uppl. í s. 774 5959

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.

 Geymsluhúsnæði

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

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

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ 
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Opið á virkum dögum 
frá 16:30-20 um helgar 10-18 frá 1. 
sept til 14. sept. Uppl. í s. 895 3176 & 
864 3176. Eftir þann tíma er opnun 
eftir samkomulagi.

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.

UPPHITUÐ 
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í 

BORGARF.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og 
fl. S. 899 9339 Sólbakki.

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

 Atvinnuhúsnæði

SKRIFSTOFUR
Skrifstofuherbergi til leigu að 
Ármúla 6 frá 20 fm. Aðgangur 
að fundarherbergjum, Orange 
Café og yfir 80 bílastæðum. 
Allt innifalið í leigu. Lang- og 
skammtímaleiga í boði. Laust 

strax.
Uppl. Í s: 5 27 27 87 - Orange 

Project Skrifstofuhótel

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

TANNLÆKNASTOFA 
MIÐSVÆÐIS Í RVK

Óskar eftir starfskrafti í nokkrar 
klst á dag frá kl. 15 við símsvörun 

og móttöku. Gæti hentað 
námsmanni vel.

Umsóknir óskast sendar á 
netfangið t.vinnan@gmail.com

RÚMFATALAGERINN 
KORPUTORGI

Vaktstjóri óskast til starfa í 
Rúmfatalagernum Korputorgi.
Nánari upplýsingar veitir Ívar 
Ívarsson verslunarstjóri í síma 

820-8011 eða á staðnum.

Starfsfólk óskast í hlutastarf um 
helgar. Æskilegur aldur 20 ára eða 
eldri. Íslenskukunnátta skilyrði. 
Upplýsingar veittar á staðnum.

Tvo vana háseta vantar strax á netabát 
frá Þorlákshöfn. Uppl. í s. 699 6519 & 
483 3548

VEITINGAHÚSIÐ LAUGA-ÁS
Leitar eftir aðstoðarmanni í eldhús 
í 100% starf í vaktavinnu. Þarf að 
geta unnið undir álagi, geta tekið 
fyrirmælum og vera skipulagður 
og reglusamur. Frekari upplýsingar, 
umsóknir og meðmæli berist á 
netfangið johann@laugaas.is.

 Atvinna óskast

28 ára KK óskar eftir vinnu við 
útkeyrslu, er með vinnuvéla og 
ökuréttindi CE. Skoða líka keyrslu á 
sendiferðabíl. Uppl. í s. 865 7301

TILKYNNINGAR

 Fundir

Aðalfundur Alþýðuflokksfélags 
Reykjavíkur verður að Fjarðarási 25, 
18.september kl. 17.

Byggðastofnun óskar eftir tilboðum  
í eftirfarandi aflahlutdeildir: 

Úthafsrækja    6.1368472% 

(úthlutað aflamark 2014-2015: 290.580 kg) 

Snæfellsnesrækja   6.1368472% 

(úthlutað aflamark 2014-2015: 34.870 kg)

Flæmingjarækja   4.2572184% 

(aflamarki hefur ekki verið úthlutað)
 
Hlutdeildirnar seljast með úthlutuðu aflamarki 
fiskveiðiársins 2014-2015.

Heimilt er að bjóða í heimildirnar saman eða í sitthvoru 
lagi.  

Tilboð skulu sendast til Byggðastofnunar, Ártorgi 1, 550 
Sauðárkróki eða í tölvupósti postur@byggdastofnun.is 
fyrir 1. október 2014.

Byggðastofnun áskilur sér rétt til þess að hafna öllum 
framkomnum tilboðum séu þau ekki ásættanleg að 
mati stofnunarinnar.

postur@byggdastofnun.is

byggdastofnun.isSími:   455 54 00       Fax: 455 54 99

AUGLÝSING UM SKIPULAG -  
SANDGERÐISBÆR 

Bæjarráð Sandgerðisbæjar samþykkti 12. ágúst 2014  
að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Hafnar- 
svæðis – Vesturbakka, skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga  
nr. 123/2010.

Breytingartillaga á deiliskipulagi Vesturbakka felur í  
sér eftirfarandi:
  •  Gert er ráð fyrir að sameina lóðir að Strandgötu 16  
      og Sjávarbraut 29-37 í eina 7.050 m2 lóð og afmarka   
      nýjan 2.000 m2 byggingarreit á lóðinni ásamt nýrri 
      36 m2 lóð fyrir spennistöð.
  •  Gert er ráð fyrir að sameina lóðir og byggingarreiti   
      við Sjávarbraut 1-7 í eina 2.270 m2 lóð og einn 528 m2  
      byggingarreit.
  •  Götunúmerum við Sjávarbraut er breytt.

Tillagan liggur frammi til kynningar á bæjarskrifstofum 
Sandgerðisbæjar, Vörðunni, Miðnestorgi 3, frá 12. sept. 
til 27. okt. nk. og á heimasíðu Sandgerðisbæjar, 
www.sandgerdi.is. Athugasemdir skulu vera skriflegar 
og berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 27. okt. 2014 
á bæjarskrifstofur Sandgerðisbæjar eða á netfangið 
jonben@sandgerdi.is.

Skipulagsfulltrúi Sandgerðisbæjar.
 

Sandgerðisbær, Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði     www.sandgerdi.is

Skrifstofu og atvinnuhúsnæði óskast  
– Staðgreiðsla –

500-1000 fm atvinnuhúsnæði í Reykjavík óskast

Þetta eru skilyrðin:
1. Góður sýnileiki sem og aðkoma.
2. Í námunda við góðar strætisvagnasamgöngur.
3. Tvískipt húsnæði, þ.e. skrifstofur og lagerhúsnæði  
 með innkeyrsludyrum.

Reynir Björnsson  
löggiltur fasteignsali  
s. 895-8321

Sverrir Kristinsson 
löggiltur fasteignasali.

Allar nánari upplýsingar veita

fasteignir

til sölu

tilkynningar
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MERKISATBURÐIR
1755 Mikill jarðskjálfti ríður yfir Norðurland með skriðuföllum 
og sprungumyndunum. Tveir bátar farast í flóðbylgju frá skjálft-
anum.
1973 Herinn undir forystu Aug-
ustos Pinochet herforingja rænir 
völdum í Chile með leynilegum 
stuðningi Bandaríkjanna.
2001 Um þrjú þúsund manns far-
ast í hryðjuverkaárás í Banda-
ríkjunum. Tveimur breiðþotum 
er flogið á Tvíburaturnana í New 
York og einni á Pentagon í Virg-
iníu. Fjórða þotan sem rænt er 
hrapar til jarðar í Pennsylvaníu.
2003 Anna Lindh, utanríkisráð-
herra Svíþjóðar, deyr á sjúkrahúsi 
daginn eftir að ráðist er á hana í 
verslunarmiðstöð.

TÍMAMÓT
11. september 2014  FIMMTUDAGUR

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
hlýju og samúð vegna fráfalls 

BRYNJÓLFS GARÐARSSONAR
matreiðslumeistara,

Flyðrugranda 4, 107 Reykjavík.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk 
krabbameinslækningadeildar Landspítalans 
11E og líknardeildarinnar í Kópavogi. 

Jón Eldar Brynjólfsson
Brynhildur Brynjólfsdóttir og Garðar Valdimarsson
Ingibjörg Garðarsdóttir
Valdimar Garðarsson
Arnór Normann Davíðsson
Garðar Normann Davíðsson
Elva Björk Normann Davíðsdóttir

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
hlýhug og samúð við andlát og útför okkar 
elskulega eiginmanns, föður, tengdaföður, 

afa og langafa, 

SVEINS RAFNS EIÐSSONAR
Gullsmára 5, Kópavogi.

Gyða Ingólfsdóttir og fjölskylda.

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

INGIBJÖRG KARLSDÓTTIR 
frá Neðri-Lækjardal,

síðast til heimilis að Húnabraut 40, 

andaðist þann 3. september á 
Heilbrigðisstofnuninni á Blönduósi. Útför 
hennar fer fram þann 13. september kl. 14.00 frá Blönduóskirkju. 
Blóm og kransar afþökkuð en þeim sem vildu minnast hennar er 
bent á Heilbrigðisstofnunina á Blönduósi.

Jakob Þór Guðmundsson Sigurbjörg Auður Hauksdóttir
Ellert Karl Guðmundsson   Birna Sólveig Lúkasdóttir
 Óskar Páll Axelsson
og fjölskyldur.

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

STELLA SÆBERG
lést á hjúkrunarheimilinu Eir föstudaginn 
5. september. Útför hennar fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju föstudaginn  
12. september kl. 13.00. Þeir sem vilja 
minnast hennar vinsamlegast láti Alzheimersamtökin njóta þess.

Jóhanna Guðbjörnsdóttir
Kristján Kristjánsson
Árni Sæberg
Margrét Sæberg Þórðardóttir
Skúli Guðmundsson
Valgerður Snæland Jónsdóttir
Guðmundur Hallbergsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn,  
faðir okkar og tengdafaðir,

GUÐMUNDUR JÓNSSON
Grænumörk 2, Selfossi,

lést 8. september. Útförin fer fram frá 
Selfosskirkju laugardaginn 13. september 
klukkan 11.00.

Aðalheiður Ólafsdóttir         
Jóhanna Guðmundsdóttir  Guðmundur Teitsson
Ólafía Margrét Guðmundsdóttir
Ingunn Guðmundsdóttir     Kristinn G. Kristinsson
Sigrún Guðmundsdóttir Sigurjón V. Jónsson
Kristín Guðmundsdóttir Magnús B. Erlingsson

Ástkær eiginkona mín, móðir,  
tengdamóðir og amma,

SIGRÍÐUR SÆMUNDSDÓTTIR
Klapparhlíð 1, Mosfellsbæ,

lést föstudaginn 5. september síðastliðinn í 
faðmi fjölskyldunnar. Útför hennar fer fram 
frá Fossvogskirkju í dag, fimmtudaginn  
11. september, kl. 15.00.

Ólafur Guðmundsson
Elva Ösp Ólafsdóttir
Íris Eik Ólafsdóttir                 Bjarni Hólmar Einarsson
og ömmubörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför elskulegrar 
eiginkonu minnar, móður, tengdamóður, 

ömmu og langömmu,

KRISTÍNAR EYVINDSDÓTTUR
frá Útey, Laugardal.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Sunnuhlíðar 
fyrir ómetanlega umönnun og hlýhug.

 
Páll Stefánsson
Stefán Pálsson     Sigrún Lilja Jónsdóttir
Katrín Pálsdóttir    Ásgeir Árnason
Jónína Pálsdóttir    Guðjón Kolbeinsson
Páll S. Pálsson     Birna Huld Helgadóttir
ömmubörn og langömmubörn.

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

VIGDÍS ESTER EYJÓLFSDÓTTIR
Vallartröð 10, Kópavogi,

lést á líknardeild LSH föstudaginn  
5. september. Útförin fer fram frá Kópavogs-
kirkju mánudaginn 15. september kl. 13.00.

Ingimar G. Jónsson
Valgerður Ingimarsdóttir Andrés Indriðason
Jón Ingimarsson Kristín H. Traustadóttir
Eyjólfur Ingimarsson Margrét Á. Gunnarsdóttir
Guðrún Hrönn Ingimarsdóttir Gunnar Hauksson
barnabörn og barnabarnabörn.

Um þrjú þúsund manns létu lífið í 
hryðjuverkaárásum í Bandaríkjunum 
þennan mánaðardag árið 2001. Hryðju-
verkamenn rændu fjórum farþegaþotum 
á flugi yfir austurströnd Bandaríkjanna. 
Tveimur þeirra var flogið á World Trade 
Cent er-tvíburaturnana í New York, einni 
var flogið á Pentagon-bygginguna í 

Arlington-sýslu í Virginíu og ein hrapaði í 
Somerset-sýslu í Pennsylvaníu eftir átök 
um borð milli farþega og flugliða við 
hryðjuverkamennina.

Báðir turnar World Trade Center hrundu 
til grunna og miklar skemmdir urðu bæði á 
nærliggjandi byggingum og á Pentagon. 

Árásirnar höfðu mikil áhrif á alþjóða-

samfélagið. Eftir þær hófu Bandaríkja-
menn stríð gegn hryðjuverkum, réðust 
inn í Afganistan og steyptu þar talíbana-
stjórninni af stóli og tveimur árum seinna 
í Írak. Hlutabréfamörkuðum vestanhafs 
var lokað í viku. Þegar viðskipti hófust 
aftur mánudaginn 17. september féll Dow 
Jones-vísitalan um 7,1 prósent. 

ÞETTA GERÐIST: 11. SEPTEMBER 2001

Tvíburaturnarnir í New York féllu

„Hvernig á maður að kunna að meta það 
góða ef maður þekkir ekki það slæma?“ 
spyr Ásthildur Cesil Þórðardóttir, garð-
yrkjufræðingur á Ísafirði, sem er sjötug 
í dag. 

Ásthildur er alin upp á Ísafirði og 
hefur búið þar alla sína ævi utan tveggja 
ára í Glasgow og eins vetrar í Svíþjóð. 
„Ég var í lýðháskóla í Svíþjóð en fór bara 
í ævintýraleit til Glasgow. Fyrst vann ég 
á elliheimili í borginni og sem au-pair. 
Þetta var svona ævintýraþrá. Hins vegar 
hef ég alltaf haft það best í Skutulsfirð-
inum heima í þeirri fjalladýrð sem þar 
ríkir.“ 

Ísafjörður hefur ávallt skipað stóran 
sess í lífi Ásthildar. Nær allur starfs-
aldur hennar hefur farið í það að fegra 
bæinn og gera ásýnd hans sem ákjósan-
legasta fyrir augað. „Ég var garðyrkju-
stjóri Ísafjarðarbæjar í um þrjátíu ár og 
hætti hjá bænum bara fyrir nokkrum 
árum og fór á eftirlaun. Hins vegar held 
ég áfram að vera með garðyrkjustöðina 
mína hér við heimilið mitt.“ 

Ásthildi finnst hún ekki geta hætt 
garðyrkjunni að öllu leyti; hún iðki ennþá 
þessa list sína. Þegar viðfangsefni líkt 
og garðyrkja eigi hug manns allan alla 
ævi sé ekki hægt að slíta sig frá þeirri 
iðju og henni finnist gaman að stússast 
í þessu. „Hins vegar er það mín tilfinn-
ing að það hafi aldrei verið eins mikið að 
gera hjá mér síðan ég hætti að vinna og 
fór á eftirlaun.“ 

Veturnir á Ísafirði, snjóþyngsli með 
tilheyrandi óþægindum, eru að mati 
Ásthildar alls ekki vandamál. Tekur 
hún veðri og lífsins ólgusjó af miklu 
æðruleysi. „Jú, jú, það getur verið snjór 
hérna en maður tekur því bara. Hvernig 
getur maður kunnað að meta það góða ef 

maður hefur aldrei kynnst því slæma?“ 
Ásthildur hefur í gegnum tíðina einn-

ig verið dugleg við texta- og lagasmíðar. 
Vestfirska kvennahljómsveitin Sokka-
bandið er án nokkurs vafa sú frægasta 
sem hún hefur starfað með og kom hún 
aftur saman fyrir nokkrum árum og spil-
aði á hátíðinni Aldrei fór ég suður. „Já, 
árið 1985 gaf ég út vínylbreið skífu þar 
sem ég samdi bæði öll lög og alla texta. 
Ég byrjaði hins vegar ung að syngja og 
hef tekið þátt í hinum ýmsu hljómsveit-
um allt frá sextán ára aldri, eða allt frá 

því að syngja með frændum mínum í BG, 
Balda og Kalla, og upp í Sokkabandið.“ 

Saman eiga þau hjónin fimm börn úr 
mismunandi áttum. Hún sér fyrir sér 
gleði og ánægju næstu árin í rólegu og 
góðu samfélagi á Vestfjörðum. „Á meðan 
ég hef heilsu til og líður vel þá mun ég 
halda mínu striki líkt og ég hef gert síð-
ustu ár. Á Ísafirði er gott að vera, vina-
legt samfélag þar sem maður þekkir 
flesta, fjarri ys og þys stórborgarinnar. 
„Hér er gott að ala upp börn og kvöld-
stillurnar eru góðar.“ sveinn@frettabladid.is

Nóg að gera eft ir að 
starfsferlinum lauk
Ásthildur Cesil Þórðardóttir er sjötug í dag. Starfsferill hennar var helgaður fegrun 
 Ísafj arðarbæjar. Fyrir skömmu hætti hún störfum en hefur haft  nóg fyrir stafni síðan. 

AFMÆLISBARNIÐ  Ásthildur Cesil hefur lagt mikla rækt við bæði tónlist og garðyrkju síðustu 
áratugi. MYND/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON



 
Terranova- hámarks vellíðan! 

Nýtt í Heilsuhúsinu.

Guli miðinn
- bætiefnin sem allir þekkja!

 Higher Nature - hágæða bætiefnalína. 
Fæst eingöngu í Heilsuhúsinu.

Biona hempolía 
- frábær fyrir excem!

Latabæjarvítamínin - fyrir káta kroppa!

CC Raw hempfræ 
- frábær próteingjafi

Cocowell Lífrænt kókosvatn
– íþróttadrykkur móður náttúru!

4 sigma sveppa te
Ævafornt heilsubætandi töfrate!

Animal Parade - tuggutöflur sem bæta og kæta!

Tilboðspakkning. Yogi Detox og Classic 
ásamt Yogi tea cup 2 go og strigatösku. Sniðug tækifærisgjöf!  

h líakkning. Yogi Detox og Classickk Y D Cl
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Solaray
- hrein og virk bætiefni.

atabæjarvítamínin - fyrir káta kroppa
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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
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SPAKMÆLI DAGSINS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

á heimilinu
#68

Hræðileg
augnablik

LEITANDI AÐ EINHVERJU Á MILLI SÓFAPULLANNA

Pasan fer í rauða 
liðið og Kjakan 

í það gula! 

Ég verð í rauða 
liðinu! 

OK! 
Byrjum leikinn!

Ég vona að þú takir eftir 
því að hún valdi þig ekki 
í sitt lið! Segir það þér 

eitthvað, Kjakan? 

Já

Hún vill 
dekka mig! 

Díses..

„Hey, 
þetta var 
gaman.“

 „Alg jörlega! 
Við ættum að 
fá okkur kaffi 
saman oftar.“

Ég held að ég 
kaupi bara nýja 

fjarstýringu.

 Þetta eru 
örugglega bara 

rúsínur. 
Reyndu aftur.

LÁRÉTT
2. hreinsiefni, 6. kringum, 8. gogg, 
9. hlaup, 11. í röð, 12. tárfelldu, 14. 
mergð, 16. ekki, 17. knæpa, 18. angan, 
20. pfn., 21. krafs.

LÓÐRÉTT
1. veltingur, 3. utan, 4. ávaxtatré, 5. 
þakbrún, 7. smiðjumór, 10. stjórnar-
umdæmi, 13. nam burt, 15. rótar-
tauga, 16. trjátegund, 19. svörð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. sápu, 6. um, 8. nef, 9. gel, 
11. rs, 12. grétu, 14. gnótt, 16. ei, 17. 
krá, 18. ilm, 20. ég, 21. klór. 
LÓÐRÉTT: 1. rugg, 3. án, 4. perutré, 
5. ufs, 7. mergill, 10. lén, 13. tók, 15. 
tága, 16. eik, 19. mó.

Indverska skákdrottningin Tania 
Sachdev (2.423) vann Alexander 
Chernukin (2.135) á N1 Reykjavíkur-
skákmótinu 2014.
Hvítur á leik:

59. Bf1! Rc5 (59. … h1D 60. c7+ Kd7 
61. Bb5+ Kc8 62. Ba6+ Kd7 63. c8D#) 
60. c7+ Kd7 61. Bb5+ Kc8 62. Bc6 
Re4 63. Ke6 h1D 64. Bd7+ Kb7 65. 
c8D+ Ka7 66. Dc7+ Ka6 67. Dc6+ 
Ka7 68. Da4+ Kb6 69. Db5+ Ka7 70. 
Bc6 og svartur gafst upp.
www.skak.is: NM barnaskólasveita 
á Selfossi.

„Ef ég missi boltann þá missi ég hann við að reyna að gera 
eitthvað rétt. Þannig er það bara.“

Frank Lampard



Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga

11:00 - 16:00

OPNUNARTÍMAR

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900
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„Ég er listamanna latastur að halda 
einkasýningar. Síðasta stóra sýning-
in mín var á Kjarvalsstöðum 2007. 
Hún hét Ljóshærð ungfrú heimur 
1951 – því þá var ég búinn að mála 
alla vinningshafa fegurðarsam-
keppninnar Miss World fram að 
2007 og gerði þær allar ljóshærðar 
og bláeygar. Það var þetta ljósku-
þema sem ég hef verið fastur í og er 
enn. Ég er ekkert að losna úr þeim 
viðjum.“ Þetta segir Birgir Snæ-
björn Birgisson glaðlega þar sem 
hann er að setja upp sýningu sína í 
Listasafni ASÍ. 

Mikið rétt. Upp við einn vegginn 
á efstu hæð halla sér myndir af nýj-
ustu fegurðardrottningu heimsins 
og á gólfinu liggur myndröð með 
blondínum. „Ég skráset þetta verk 
2011-2014,“ segir Birgir og bendir 
á blondínurnar á gólfinu. „Þá byrj-
aði ég að safna plötuumslögum með 
ljóshærðum konum og sú myndröð 
er orðin ansi stór. Það eru komin um 
400 umslög. Þegar ég er á ferðalög-
um reyni ég að fara á markaði og 
leita þessar plötur uppi þannig að 
þetta er orðið áráttuverk líka.“

Birgir kveðst maska út allt á 
umslögunum nema myndirnar af 
ljóshærðu konunum. Það er gert 
með ljósum litum sem hann vinn-
ur mikið með. „Ég segi stundum 
að málverk mín séu meira hvísl en 
hróp,“ segir hann en bendir á að 
plötuumslögin séu undantekning því 
ljósmyndirnar eru flestar í sterkum 
litum. 

Birgir viðurkennir að hvaða barn 
sem er geti málað svona meðfram 
ljósmynd. „Ég skal bara taka í hönd-
ina á því barni og óska því til ham-
ingju,“ segir hann brosandi. „Þraut-
in þunga er oft ekki að gera hlutinn 
heldur að koma honum í eitthvert 
samhengi og fá hann sýndan sem 
myndlist og viðurkenndan sem slík-
an. Það getur verið grýtt leið.“

Pólitíska herbergið
Júlía Tímósjenkó, fyrrverandi for-
sætisráðherra Úkraínu, prýðir einn 
vegg. „Júlía var lengi búin að vera í 
huga mér út af þessari fallegu fléttu 
sem hún ber,“ segir hann. „Þegar 
ég byrjaði að mála hana sat hún í 
fangelsi en nú þegar ég hef lokið 
við verkin er hún sloppin út og er 
enn að sækjast eftir valdaembætt-
um. Myndirnar mínar eru þó eng-
inn mælikvarði á sekt hennar eða 
sakleysi.“  

Næst skoðum við stórt málverk af 
bréfi. Það málaði Birgir eftir hand-
skrifuðu bréfi sem Brigitte Bardot 

ritaði til stuðnings Marie Le Pen í 
aðdraganda frönsku forsetakosning-
anna 2012. Bréfið fangaði huga hans 
og jók á sköpunarkraftinn eins og 
enn betur kemur í ljós niðri á næstu 
hæð. 

„Segja má að þetta sé pólitíska 
herbergið,“ segir Birgir og held-
ur leiðsögn sinni áfram. „Ég var í 
Berlín í tvo mánuði og ákvað að gera 
staðbundið verk. Angela Merkel er 
valdamesta kona heims í dag. Mig 
langaði í portrett af henni, varð 
mér úti um undirskrift hennar og 
ákvað að gera textaverk. Þau hef ég 
hér á móti myndröð sem ég gerði af 
Marie Le Pen, út af bréfinu sem er 
á efstu hæð.“

Vændiskonur í kjallaranum
Þá er það kjallarinn. Þar er eitt bók-
verk í sýningarkössum og Birgir 
segir sögu. „Árið 2010 var ég með 
verk á sýningu í Listasafni Íslands 
og samtímis nokkur í London. Þetta 
var stór myndröð sem ég lét heita 
Fallegu Parísarkonurnar. Það voru 
textar upp úr gamalli leiðsagnar-
bók fyrir breska ferðamenn á leið 
til Parísar og fjölluðu um vændis-
líf Parísarborgar þess tíma. Bókin 
var fyrst gefin út 1883 og ég var í 
mörg ár að velta fyrir mér hvað 
ég gæti gert við hana áður en ég 
ákvað að vatnslita textana sem voru 
nákvæmar lýsingar á útliti, getu og 
þjónustugleði þessara kvenna, með 
hverjum þær hefðu verið og hvernig 
þær hefðu komist til metorða. Þetta 
voru 108 blöð og ég var meira en ár 
að puða í þessu. Þegar ég var í tvo 
mánuði í París 2012 ákvað ég að fara 
í pílagrímsferð, heimsótti öll heimil-
isföngin í bókinni og gerði skrásetn-
ingarverk sem ég kalla 52 dagar 
meðal fallegra Parísarkvenna. Ég 
myndaði húsin og skráði hverja 
heimsókn. Þessu fylgir svo götu-
kort af París þar sem ég hef merkt 
inn alla staðina sem ég heimsótti.“

Ég hef orð á að textinn sé daufur 
og illsýnilegur. „Já, samsinnir lista-
maðurinn. „Það þarf að rýna svolítið 
í þetta, eins og í önnur verk mín. Þá 
eru samskiptin orðin persónulegri 
og ég segi oft varanlegri því hlut-
ir lifa lengur með fólki ef það hefur 
eitthvað fyrir þeim.“

Allt under himmelens fäste heitir dagskráin sem þeir 
Gunnar Guðbjörnsson og Jónas Ingimundarson ætla að 
vera með í Norræna húsinu á laugardaginn. Þar verða 
norræn sönglög í öndvegi, einkum sænsk og finnsk, 
meðal annars eftir Grieg, Peterson-Berger, Alvén, 
Sibelius og Merikanto. 

„Þetta er fjölbreytt dagskrá. Sum laganna hafa fylgt 
okkur lengi, eins og til dæmis Tonerna eftir Sjöberg,“ 
segir Gunnar, spurður út í efnisskrána og segir stóra 
kippu af lögunum vera af diski sem kom út fyrir um tutt-
ugu árum. „En það eru líka ný lög inn á milli, svo sem 
eftir finnska tónskáldið Merikanto, þau eru sungin á 
finnsku en lengi vel var lítið til af finnskum textum fyrir 
ljóðasönginn, þeir voru alltaf þýddir yfir á sænsku. Sib-
elius var Finnlandssænskur og hafði líklega þessi áhrif.“

Þeir Gunnar og Jónas hafa ferðast víða í gegnum árin 
vegna tónleikahalds, bæði hér á landi, í Bretlandi og 
Þýskalandi. „Samt er þetta í fyrsta skipti sem við tileink-
um Norðurlöndunum heila dagskrá,“ upplýsa þeir. 

Tónleikarnir hefjast kl. 16 á laugardag og miðar verða 
seldir við innganginn á 3.000 krónur. - gun

Lög sem hafa fylgt okkur lengi
Kapparnir Gunnar Guðbjörnsson óperusöngvari og Jónas Ingimundarson 
píanóleikari ætla að fl ytja norræn sönglög í Norræna húsinu á laugardaginn.

 Þrautin þunga er oft 
ekki að gera hlutinn 

heldur að koma honum í 
eitthvert samhengi og fá 
hann sýndan sem mynd-

list og viðurkenndan sem 
slíkan. Það getur verið 

grýtt leið.
Birgir Snæbjörn Birgisson

JÓNAS OG GUNNAR  „Þetta er í fyrsta skipti sem við 
tileinkum Norðurlöndunum heila dagskrá,“ segja þeir 
um tónleikana í Norræna húsinu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Meðal fallegra, ljóshærðra kvenna
Ladies, Beautiful Ladies er heiti sýningar Birgis Snæbjörns Birgissonar sem opnuð verður í Listasafni ASÍ á laugardaginn. Crymogea 
gefur líka út bók sem ber sama titil. Tilefnið gott til að ónáða Birgi við frágang sýningarinnar sem teygir sig um allt safnið.

LISTAMAÐURINN  Birgir Snæbjörn umkringdur myndröðinni Ljóshærðir tónlistarmenn sem gerð er úr plötuumslögum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sýningin Ladies Beautiful Ladies 
verður opnuð í Listasafni ASÍ að 
Freyjugötu 1 13. september klukkan 
15 og verður opin alla daga til 
5. október nema mánudaga frá klukk-

an 13 til 17. Aðgangur er ókeypis. 
Birgir mun einnig halda sýningu 

með sama heiti í Helsinki Contemp-
orary galleríinu í Helsinki í lok 
nóvember. Sýningarstjóri beggja 

sýninganna er Mika Hannula. Í tilefni 
af sýningunum gefur Crymogea út 
bókina Ladies, Beautiful Ladies með 
verkum eftir Birgi og texta, meðal 
annars eftir Hannula.

Ladies Beautiful Ladies

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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VERIÐ VELKOMIN Í NETTÓ  
GRANDA OG MJÓDD

DAG SEM NÓTT



Ísafirði - Hafnarstræti 2

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36

Penninn - Hallarmúla 4

Austurstræti 18

Skólavörðustíg 11

Laugavegi 77

Kringlunni

Álfabakka 14b, Mjódd

Smáralind

Strandgötu 31, Hafnarfirði

Keflavík - Sólvallagötu 2

Akranesi - Dalbraut 1
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Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Vildarverð gilda út september. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.  
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„Við ætlum að taka hátt í tíu lög, 
gamla standarda frá 1930 til 1950,“ 
segir Reynir Sigurðsson víbrafón-
leikari um efnisvalið á hádegistón-
leikum í menningarmiðstöðinni 
Gerðubergi á morgun, föstudag. 

Um nýja tónleikaröð er að ræða 
sem nefnist Jazz í hádeginu og 
Reynir ætlar að ríða á vaðið ásamt 
nokkrum félögum.  Hann leiðir 
kvartett sem skipaður er Hauki 
Gröndal sem leikur á altsax og 
klarínett, Gunnari Hilmarssyni 
á rythmagítar og Leifi Gunnars-
syni sem leikur á kontrabassa og er 
jafnframt listrænn stjórnandi dag-
skrárinnar. Leifur orðar það svo að 
kvartettinn muni „töfra fram tóna 
frá meisturum gullaldarinnar“. 

Eitt laganna sem leikið verður 
er Memories of you og Reynir á 
fallega sögu um það. „Louis Arms-
trong fór í stúdíó með hljómsveit 
sína 16. október 1930. Trommu-
leikarinn í þeirri sveit, Lionel 
Hampton, sá víbrafón úti í horni í 

stúdíóinu og gat ekki leynt áhuga sínum á hljóðfærinu og fór að spila 
þetta lag, Memor ies of you. Louis Armstrong varð svo hrifinn að 
hann bað Hampton að nota víbrafóninn í upptökunni og sagan segir 
að það hafi verið í fyrsta sinn sem víbrafónn var notaður í djassi.“ 

Hádegistónleikarnir í Gerðubergi standa frá 12.15 til 13. Hver 
efnisskrá verður flutt tvisvar, frumflutt á föstudegi og endurtekin á 
sunnudegi. gun@frettabladid.is

Stefnum að ánægju-
stund í hádeginu
Jazz í hádeginu er ný tónleikaröð í Gerðu bergi sem 
hefst á morgun, 12. september. Reynir Sigurðsson 
víbra fónleikari leiðir þar swing-kvartett.

VÍBRAFÓNLEIKARINN  Reynir 
Sigurðsson ætlar að kynna djass fyrir 
almenningi. MYND/ÚR EINKASAFNI

„Kameljón er fyrsti einleikurinn 
minn og það var mikil áskorun að 
takast á við hann. Ég samdi hann 
líka ásamt Margréti systur minni 
og Friðgeiri Einarssyni – fékk hug-
mynd sem lét mig ekki í friði!“ segir 
Álfrún Örnólfsdóttir leikkona. Hún 
hefur hafið sýningar á einleiknum 
Kameljóni í Tjarnarbíói sem snýst 
um spurninguna um að vera eða 
ekki vera. 

Einstök aðlögunarhæfni og sífelld 
hamskipti valda því að Kameljónið 

veit ekki lengur hver grunnlitur 
þess er og í verkinu óttast aðalpers-
ónan að hún sé aðeins endurspeglun 
af þeim sem á vegi hennar verða en 
ákveður að hafa uppi á sjálfri sér.  

Álfrún frumsýndi Kameljón fyrst 
á Lókal fyrir tveimur árum og fór 
með það á Act Alone á Suðureyri í 
fyrrasumar. Hinar góðu viðtökur 
voru henni hvatning til að taka það 
upp aftur enda kveðst hún aldrei 
fá nóg af því að pæla í hvernig 
umhverfið móti manneskjuna. Leik-

stjóri er Friðgeir Einarsson.
„Ég gerði örlitlar styttingar og 

smávægilegar breytingar á verkinu 
núna, mest til að láta það falla betur 
inn í rýmið,“ segir Álfrún og tekur 
fram að sýningin sé 70 mínútur að 
lengd og án hlés.  - gun

Hugmynd sem lét mig ekki í friði
Álfrún Örnólfsdóttir leikkona sýnir einleikinn Kameljón í Tjarnarbíói næstu 
 helgar. Hún segir það tryllt ferðalag um hinar villugjörnu lendur sjálfsins.

Á SVIÐINU  Álfrún í hlut-
verki sínu í Kameljóni sem 
hún sýnir í Tjarnarbíói. 
 MYND/ÁSGEIR ÁSGEIRSSON

„Það var ákveðin heimþrá í mér og 
mig langaði að vinna með Íslend-
ingi,“ segir Lilja Rúriksdóttir dans-
ari um samstarf sitt og Finns Sig-
urjóns Sveinbjarnarsonar sem er 
að semja tónlist við nýtt dansverk 
hennar. Hún er stödd hér á landi en 
fer út til New York nú í vikulokin til 
að hefja æfingar á verkinu því það 
verður frumsýnt í Brooklyn þann 
10. október. Dansarar í því, auk 
Lilju, eru þrír og markmiðið er að 
sýna verkið á Íslandi eftir frum-
sýninguna. „Ég vona innilega að ég 
geti komið með sýninguna heim,“ 
segir hún.

Lilja er tuttugu og þriggja ára 
og er nýútskrifaður dansari frá 
Juilliard-háskólanum í New York. 
Hún er sest að í stórborginni 
vestra, á þar bandarískan eigin-
mann sem hún kynntist í skólan-
um og hefur nóg að gera í dansin-
um með hinum ýmsu hópum. Við 
útskriftina úr skólanum hlaut hún 
verðlaun sem kallast The Hector 
Zaraspe Prize for Choreo graphy og 
eru veitt einum fjórða árs nemanda 
ár hvert. „Það var mikill heiður,“ 
segir hún brosandi.

Í sumar hlaut hún styrk frá The 

Mertz Gilmore Foundation til að 
semja nýtt verk og réð félaga sinn, 
Finn Sigurjón Sveinbjarnarson, til 
að semja tónlistina. „Ég kynntist 
Finni Sigurjóni í MH, við vorum 
þar í sömu grúppu. Hann samdi tón-
list við dansverk í Listaháskólanum 
fyrir Gígju vinkonu mína, ég kom 
heim til að sjá þá sýningu og hreifst 
af,“ segir Lilja. „Okkur gengur bara 
vel með verkið. Byrjuðum hægt en 
um leið og við þrengdum ramm-
ann sem við vinnum í miðar okkur 
betur.“

Lilja er dóttir Hörpu Helgadótt-
ur sjúkraþjálfara og Rúriks Vatn-
arssonar lögfræðings. Segja má að 
hún hafi farið dansandi gegnum 
lífið og ætli að halda því áfram. „Ég 
byrjaði í Dansskóla Eddu Schev-
ing þriggja ára. Svo var ég í List-
dansskóla Íslands en sautján ára 
fór ég til New York á sumarnám-
skeið í Joffrey-ballettskóla. Ákvað 
að halda áfram þar um veturinn 
og hætta í MH. Svo hef ég verið í 
Juilliard síðustu fjögur árin. Kom 
heim á sumrin í fyrstu en hef svo 
verið úti ýmist á námskeiðum eða 
að dansa með dansflokkum.“

Hún kveðst hafa verið svo heppin 

að geta búið hjá frænku sinni fyrst 
þegar hún fór út í hinn stóra heim. 
„Ég þekkti hana ekkert fyrir en 
það var dásamlegt að fá að kynn-
ast henni,“

Lilja var í klassískum ballett 
lengi vel en byrjaði að leggja aukna 
áherslu á nútímadans í Juilliard. 
„Þar lærði ég líka að semja sjálf. 
Hluti af bekknum var tekinn í þann 
kúrs og við þurftum að semja stór 
verk.“

Dansflokkurinn sem Lilja er 
mest í heitir The Dash Ensemble. 
Það er stór grúppa sem fer um New 
York og nágrenni með ýmis verk-
efni. „Við brestum í breikdans á 
köflum,“ segir Lilja. „Oftast döns-
um við innan dyra en síðasta sýn-
ingin var úti.“

 gun@frettabladid.is 

Vonast til að koma 
með sýninguna heim
Þegar Lilja Rúriksdóttir útskrifaðist sem dansari úr Juilliard-háskólanum í New 
York í vor tók hún við eft irsóttum verðlaunum. Í framhaldinu fékk hún styrk til 
að semja nýtt dansverk sem verður sýnt í Brooklyn í NY í næsta mánuði. 

TÓNSKÁLDIÐ OG DANSHÖFUNDURINN  Finnur Sigurjón og Lilja keppast við að forma dansverkið sem Lilja ætlar að frumsýna 
ásamt fleirum í Brooklyn 10. október. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

 Kameljón er fyrsti 
einleikurinn minn og það 

var mikil áskorun að 
takast á við hann.

 Í Juilliard lærði 
ég líka að semja sjálf. 

Hluti af bekknum 
var tekinn í þann kúrs 

og við þurftum að 
semja stór verk.

Bókmenntahátíðin Mýrin skreyt-
ir sig með litskrúðugum fjöðr-
um páfugls þetta árið og nefnist 
Páfugl úti í mýri. Á henni koma 
fram hátt í 40 rithöfundar, mynd-
höfundar og fræðimenn til að hitt-

ast og spjalla um barnabókmennt-
ir, lesa upp og kenna sagnagerð og 
myndlist. 

Frekari upplýsingar um hátíð-
ina og gesti hennar má finna á 
www.myrin.is.

Páfugl úti í mýri 
Barnabókmenntahátíðin Mýrin fer fram í sjöunda 
sinn í Norræna húsinu 9. til 12. október.



99 kr.
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HVAÐ? HVENÆR? 
HVAR?
Leiklist
21.00 Leikfélagið Sýnir verður með spuna-
kvöld á Café Rosenberg. Stendur yfir frá 
9 til 11.

Umræður
20.00 Ívar Brynjólfsson myndlistarmaður 
tekur þátt í leiðsögn og ræðir við gesti um 
verk sín á sýningunni Rás, sem nú stendur 
yfir í Hafnarborg. Rás er sýning þar sem 
teflt er saman verkum áhugaverðra lista-
manna sem þekktir eru fyrir að gera hug-
lægri reynslu efnisleg skil á áhrifaríkan 
hátt.

Dansleikir
22.00 Busaball NFS verður í kvöld á Stap-
anum. Miðinn er á litlar 2.500 kr fyrir 
nema NFS en 3.500 kr fyrir ÓNFS. Fram 
koma ELOQ, Úlfur Úlfur og Micha Moor.

Dans
20.00 DJ Styrmir the Cat spilar fyrir dansi 
á Prikinu í kvöld.

Tónlist
19.30 Víkingur Heiðar tekst á við 1. píanó 
konsert Beethovens sem var á líku reki og 
Víkingur þegar hann frumflutti konsertinn 
í Vínarborg árið 1801. Hann mun einnig 
spila Largo mistico eftir Pál Pampichler 
Pálsson og Sinfóníu nr. 6 eftir Prokofiev. 

Stjórnandi er Finninn Pietari Inkinen.
21.00 Raftónlistarmennirnir Future-
grapher og Bistro Boy koma fram á Dillon 
á tónleikakvöldi íslensku plötuútgáfunnar 
Möller Records.
21.00 Trúbadorarnir Alexander og Guð-
mann leika ábreiður af gömlum lögum á 
English Pub í kvöld.
22.00 Trúbador Pétur leikur ábreiður 
af frægum lögum á Den Danske Kro á 
Ingólfsstræti 3 í kvöld.

Fyrirlestrar
12.00 Viola G. Miglio, dósent í málvís-
indum við spænsku- og portúgölskudeild 
Kaliforníuháskóla í Santa Barbara og gesta-
dósent við Deild erlendra tungumála, bók-
mennta og málvísinda, heldur fyrirlestur 

um nýjar aðferðir í bókmenntafræði í dag. 
Aðgangur er ókeypis og öllum heimill. 
16.30 Dr. Terry Hartig prófessor í 
umhverfissálfræði við Uppsalaháskóla 
mun flytja erindið Þétting byggðar: Stefna 
í úlfakreppu? (The densification dilemma: 
Stress, restoration and the pursuit of 
urban sustainability) á opnum fyrirlestri í 
Háskólanum í Reykjavík, fimmtudaginn 11. 
september nk. kl. 16.30 í stofu M105.

Myndlist
11.00 Seinasti opnunardagur myndlistar-
sýningar Hrafnkels Sigurðssonar, Revela-
tion, er í dag í i8 Gallery á Tryggvagötu 16. 
Opið frá 11 til 5.
17.00 Fabúlararnir eru að fjölga sér og 
langar þá að fagna þessum viðburði með 

þér og þínum. Gestum er boðið til að 
hitta nýja meðlimi Fabúlu sem og aðra 
listamenn gallerísins. Nýju Fabúlarnir eru 
Þóra Einarsdóttir myndlistarkona, Dagný 
Gylfadóttir keramiker og Embla Sigurgeirs-
dóttir keramiker. Léttar veitingar í boði.
17.00 Málverkasýning Evu Ísleifsdóttur, 
Hálfur listamaður opnuð í dag kl. 17.00 í 
SÍM salnum í Hafnarstræti. 

Samkoma
09.00 Haustpartí hjá Lemon á Suðurlands-
braut í dag á milli 9 og 11. Lemon kynnir 
gómsæta haustdjúsa sem eru ókeypis fyrir 
gesti.

Upplýsingar um viðburði sendist 
á hvar@frettabladid.is

FIMMTUDAGUR

KRINGLAN OG SMÁRALIND
591 5300 · GAMESTODIN.IS

Leitin er hafin á ný fyrir stærsta 
sjónvarpsviðburð Íslandssögunn-
ar, Ísland Got Talent!

Skráning er í fullum gangi og 
landsmenn virðast vera mjög 
spenntir fyrir nýrri þáttaröð.

 Stöð 2 leitar að fólki á öllum 
aldri sem hefur einstaka hæfi-
leika til að syngja, dansa, leika á 
hljóðfæri, sýna töfrabrögð, fara 
með uppistand eða annað sem 
mun heilla þjóðina. 

 Áheyrnarprufur fara fram í 
Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, 
Reykjavík, dagana 20. og 21. sept-
ember.

 Skráning fer fram á stod2.is/
talent.

Skráðu þig í Ís-
land Got Talent

AUÐUNN BLÖNDAL FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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„Hátíðin hefur alltaf verið að 
stækka og ég er viss um að hátíðin 
í ár verður sú flottasta hingað til,“ 
segir Ísak Rúnarsson, formaður 
Stúdentaráðs, en í kvöld hefst Októ-
berfest með pompi og prakt á svæði 
Háskóla Íslands í Vatnsmýrinni. 
Hátíðin, sem haldin er af Stúdenta-
ráði HÍ, fer nú fram í ellefta sinn og 
verður boðið upp á mikla tónleika-
veislu.

„Við gerum smá breytingar frá 
því í fyrra og verðum með tvö stór 
tjöld í ár í stað þess að hafa eitt stórt 

og tvö lítil,“ segir Ísak. Í báðum 
tjöldunum fara fram tónleikar en í 
nýja tjaldinu verða plötusnúð-
ar í forgrunni. Alls koma um 
tuttugu hljómsveitir fram á 
hátíðinni.

Auk þess að bjóða upp á 
tónleika verður á staðn-
um fallturn og talsvert 
framboð af matvælum. 
„Það verður gaman 
að sjá hvernig fólk 
tekur í fallturninn 
þegar það er komið 

í gott stuð,“ bætir Ísak við. Hátíðin 
fer fram í kvöld, föstudagskvöld og 

laugardagskvöld. „Við verðum með 
búningakeppni á föstudagskvöld 
og það verða veitt verðlaun fyrir 
flottasta búning karla og kvenna. 
Einnig verðlaunum við þann aðila 

sem er með flottustu mott-
una.“ 

Húllumhæið hefst 
klukkan 20.00 í kvöld 

í Vatnsmýrinni og er 
sala á miði.is og við 
innganginn.  - glp

Fallturn og festival í Vatnsmýrinni
Fjöldi listamanna kemur fram Októberfest Stúdentaráðs hefst í kvöld.

HÁTÍÐARSKAP  Ísak Rúnarsson 
 formaður Stúdentaráðs HÍ lofar miklu 
stuði í Vatnsmýrinni.

■ Agent Fresco
■ Mamm´´ut
■ Vök
■ Kiriyama Family
■ Ourlives
■ Emmsjé Gauti
■ Reykjavíkurdætur
■ Úlfur Úlfur
■ Dikta
■ Jón Jónsson
■ Ojba Rasta
■ Hinemoa
■ Páll Óskar
■ Steindi
■ Bent
■ Friðrik Dór
■ Amabadama

FRAM KOMA
MEÐAL ANNARS

Fæst í apótekum, heilsubúðum 
og stórmörkuðum

www.gengurvel.is

BELLAVISTA náttúrulegt 
efni fyrir augun, ríkt af 
lúteini og bláberjum

BEEEEEELLLLLLLLLLLLAVAVAVAVAVAVAVISISISISISISISTATATATATAAATATATATAAATATATA nnnnnnnnnátátátátátátáttútútútútútútúrurururulllelelele tgtgtgttgtAAAAAAAA

ÞREYTT AUGU

2.000 kr. afsláttur af 
áskriftarkortum
Borgarleikhússins

Vildarþjónusta

Tilboðið gildir til 20. september

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

Íslandsbanki býður viðskiptavinum í Vildarþjónustu 2.000 kr. 
afslátt af áskriftarkortum Borgarleikhússins. Í vændum er 
kröftugt og töfrandi leikár hjá Borgarleikhúsinu sem þú getur 
kynnt þér á borgarleikhus.is.

Íslandsbanki er stoltur bakhjarl Borgarleikhússins.

Tilboð á áskriftarkortum

Almennt verð 14.500 kr. 
Vildarþjónustuverð 12.500 kr.

Áskriftarkort fyrir 25 ára og yngri 
Almennt verð 9.900 kr. 
Vildarþjónustuverð 7.900 kr.

Áskriftarkortið gildir á fjórar sýningar 
að eigin vali. 

„Í raun hófst þetta verkefni fyrir 
12 árum án okkar vitundar þegar 
ég hitti Óskar í fyrsta skipti í 
London. Það var eins og við hefð-
um spilað saman í mörg ár og 
að hann vissi allt um grúvið og 
sálina í brasilískri tónlist en þó 
þannig að hann bætti einhverju 
mjög sérstöku við hana. Tveim 
árum síðar var ég á Íslandi að 
spila með Óskari og fleiri íslensk-
um tónlistarmönnum. Tilfinning-
in varð enn þá sterkari. Ég hafði 
fundið nýja leið til að spila tón-
listina sem ég elska,“ segir   bras-
ilíski söngvarinn og gítarleik-
arinn Ife Tolentino sem kemur 
nú til Íslands 12. árið í röð til að 
leika með Óskari Guðjónssyni 
saxófónleikara í Mengi í kvöld 
klukkan 21.00. Leiðir þeirra lágu 
saman í London er Óskar var 
búsettur þar. Eitt af markmiðum 
Óskars var að kynnast brasilísk-
um gítarleikara og söngvara til 
að nema þá fögru list sem þetta 
einstaklega hjartahlýja fólk hefur 
gefið umheiminum.  Bossa nova 
og samba eru bara þekktustu stíl-
ar þessarar margslungnu tónlist-
ar sem Ife og Óskar munu leika.  
Það má segja að þetta hafi verið 
ást við fyrsta tón. Vinátta Ife og 
Óskars hefur getið af sér geisla-
diskinn VOCÊ PASSOU AQUI.
Ife hefur um árabil verið búsett-
ur í London og er vel þekktur 
innan brasilískrar tónlistarsenu 
þar í borg. Hlaut hann nýverið 
verðlaun, Brazilian International 
Press Awards.  - glp

Leiða saman 
hesta sína

GOTT TEYMI  Óskar Guðjónsson og Ife 
Tolentino koma fram í Mengi í kvöld.
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BÍÓFRÉTTIRAFMÆLISBARN DAGSINS

53 ára Virginia Madsen
Helstu myndir: Sideways, The Num-
ber 23, Candyman og The Haunting in 
Connecticut

Jennifer Aniston fær góða dóma fyrir 
hlutverk sitt í Cake sem frumsýnd var 
á kvikmyndahátíðinni í 
Toronto á mánudag. 
Þar leikur hún fíkil, 
einangraðan frá 
umheiminum en 
Jennifer segir hlut-
verkið vera „meira 
en draumahlut-
verkið“ í Variety. 
Tökur hófust í apríl 
og tóku þær á 
Jennifer. „Ég eyddi 
helgum hjá nudd-
urum til að halda 
geðheilsunni.“

Draumahlutverkið
Iron Man 4 verður ekki að veruleika 
ef marka má orð Roberts 
Downey Jr. í samtali við 
Variety. „Það er ekki 
planið að gera fjórðu 
myndina.“ Aðeins sex 
vikur eru síðan hann gaf 
annað í skyn. Það er því 
spurning hvort 
Iron Man 4 

verði gerð án 
Roberts en 
Marvel er með 
11 myndir á 
teikniborðinu 
til 2019.

Enginn Iron Man 4
FRUMSÝNINGAR

The November Man Spenna
Aðalhlutverk: Pierce Brosnan, 
Luke Bracey, Olga Kurylenko og Bill 
Smitrovich.

4,8
44%
52%

6,7
38%
36%

Postman Pat: The Movie 
Teiknimynd
Aðalhlutverk: Jim Broadbent, Jane 
Carr, Robin Atkin Downes og Susan 
Duerden.

Kvikmyndin The Hundred-Foot 
Journey verður frumsýnd hér á 
landi á morgun en aðalhlutverk 
leika Helen Mirren, Om Puri, Man-
ish Dayal og Charlotte Le Bon. 

Myndin segir frá indverskri fjöl-
skyldu sem flúði frá Indlandi eftir 
að veitingastaður hennar var eyði-
lagður í óeirðum stjórnarandstæð-
inga með þeim afleiðingum að fjöl-
skyldumóðirin, sem jafnframt var 
kokkurinn á veitingastaðnum, lét 
lífið. Síðan þá hefur fjölskyldufað-
irinn leitað að stað í Evrópu þar 
sem hann og fjölskylda hans gætu 
hafið nýtt líf og opnað veitingastað. 
Tilviljun ræður því að fyrir val-
inu verður hús í litlu sveitaþorpi 
í Frakklandi sem þó skartar veit-
ingastað sem hlotið hefur Michelin-
stjörnu fyrir eldamennskuna. Eig-
andi þess staðar, Madame Mallory, 
er hins vegar lítt hrifin af tilvon-
andi samkeppni Indverjanna og í 
gang fer atburðarás og barátta sem 
á þó eftir að fara allt öðru vísi en 
nokkur hefði getað séð fyrir.

Tökur á myndinni hófust í sept-
ember í fyrra í Suður-Frakklandi, 
nánar tiltekið í Saint-Antonin-
Noble-Val. Þar stóðu þær yfir í níu 
vikur og því næst var förinni heit-
ið til Hollands og Parísar í Frakk-
landi. 

Áður en tökur hófust eyddu leik-
ararnir Manish Dayal og Charlotte 
Le Bon talsverðum tíma í að heim-
sækja veitingastaði og fylgjast með 
vinnunni í eldhúsunum. Þá leitaði 
framleiðandinn Juliet Blake einn-
ig til kokksins Floyd Cardoz, sem 
er fæddur í Indlandi, og miðlaði 
hann þekkingu sinni við að bræða 
saman tvo ólíka menningarheima 
með matreiðslu.

Leikstjóri myndarinnar er Lasse 
Hallström en hann er hvað þekkt-

astur fyrir kvikmyndir á borð við 
Chocolat, What’s Eating Gilbert 
Grape, The Cider House Rules og 
Hachi: A Dog’s Tale.

liljakatrin@frettabladid.is

Tveir ólíkir menningarheimar 
mætast í eldhúsinu
Kvikmyndin The Hundred-Foot Journey, í leikstjórn Lasse Hallström, verður frumsýnd hér á landi á morgun. 
Myndin fj allar um hvernig tveir menningarheimar mætast í gegnum matreiðslu.

MATGÆÐINGUR  Helen Mirren leikur Madame Mallory í myndinni.

DreamWorks Pictures réð leikstjórann Lasse Hallström í júní í fyrra 
til að leikstýra myndinni en framleiðendur myndarinnar eru Steven 
Spielberg, Oprah Winfrey og Juliet Blake. Myndin er byggð á sam-
nefndri skáldsögu eftir Richard C. Morais en Oprah valdi hana sem 
eina af sínum eftirlætisbókum sumarið 2010. 

„Matur blandar saman menningum og leyfir okkur að kíkja inn í líf 
annarra,“ segir Oprah um bókina sem er í miklu uppáhaldi enn hjá 
spjallþáttadrottningunni.

Matur blandar saman menningum7,5
55%
67%

Stórleikarinn Denzel Washing-
ton og leikstjórinn Antoine Fuqua 
leiða saman hesta sína á nýjan 
leik því Washington hefur nú 
verið staðfestur sem einn af aðal-
leikurunum í kvikmyndinni The 
Magnificent Seven. Þetta stað-
festi Fuqua á kvikmyndahátíðinni 
í Toronto á dögunum, þar sem 
þeir tveir eru einmitt að kynna 
aðra kvikmynd sem þeir vinna 
saman að, The Equalizer. 

Þeir félagar eru þó þekktast-
ir fyrir kvikmyndina Training 
Day, þar sem Washington fór 
með aðalhlutverkið og Fuqua sá 
um leikstjórn en hún skilaði stór-
leikaranum einmitt Óskarsverð-
launum.

Nýja kvikmyndin, The Magni-
ficent Seven, er önnur endurgerð 
af kvikmyndinni Seven Sam-
urai eftir Akira Kurosawa árið 
1954. Fyrri endurgerðin er frá 
árinu 1960 og léku Yul Brynner, 
Steve McQueen, Charles Bron-
son, James Coburn og Robert 
Vaughn í þeirri mynd. Sagan ger-
ist í smábæ sem ræður sjö menn 
til þess að vernda bæinn og mun 
Washington því bregða sér í líki 
verndarengils sem berst gegn 
glæpum.

Tom Cruise var orðaður við 
hlutverkið sem Washington fer 
með en svo virðist vera sem að 
sá síðarnefndi hafa haft hlut-
verkið af hjartaknúsaranum Tom 
Cruise.   - glp

Tveir kóngar 
sameinast á ný

FAGMENN  Hér eru þeir Denzel Wash-
ington og Antoine Fuqua  á góðri stund.
 NORDICPHOTOS/GETTY
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Moose Allain 
@MooseAllain

9. sept.
Ég hef þetta stutt, er 
að tísta úr iPhone, 
en verður raf-
hlaðan betri #ip-
hone6questions

TechnicallyRon 
@TecnicallyRon

9. sept.
Mun hann gera 
pabba stoltan 
af mér? #ip-
hone6questions

Muscle & 
Fitness 
@muscle_fitness

9. sept.
Ég meina, lyftir 
hann einu sinni? 
#iphone6ques-
tions

Miranda 
Keeling 
@MirandaKeeling

9. sept.
#iphone6ques-
tions Er hann betri 
en súkkulaðikaka 
með ætu glimmeri?
#iphone6answers 
Nei.

The Sunday 
People 
@thesundaypeople

9. sept.
Mun hann virka 
ef ég missi hann 
í klósettið? #ip-
hone6questions

VodkaVendettas 
@VodkaVendettas 
9. sept.
Er hann lífrænn? 
Er hann glútenfrír? 
#iphone6ques-
tions

Trend á Twitter Tístarar velta fyrir sér möguleikum iPhone 6 
Kassamerkið 
#iPhone6questions 
varð verulega vinsælt á 
Twitter á þriðjudag þegar 
nýjustu útgáfur iPhone 
voru kynntar. Skiptar 
skoðanir eru um snjall-
símann og veltu margir 
fyrir sér hvað hann gæti í 
raun og veru gert.

LÍFIÐ
11. september 2014  FIMMTUDAGUR

ÁSTIN 
 RÆÐUR
 FERÐINNI

Upplifðu borg elskenda! Flestir sem þekkja til Rómeó og Júlíu 
vita að Veróna var borgin þar sem ástin þeirra kviknaði og lifir 
enn. Borgin er vinsæl fyrir sögulegar byggingar, falleg torg og 
brýr yfir Adige ánna. Verona er þekkt fyrir einstaka matargerð, 
bragðmikla osta og vínmenningu. Einstök ferð sem gleður og 
gerir vel við bragðlauka sem og önnur skynfæri. Takmarkaður 
fjöldi sæta er í boði. 

Upplifun sem að enginn má missa af.

ÍTALÍA - VERONA
Í BEINU FLUGI
31 október - 3 nóvember 2014

Flug, allir skattar og gjöld 
Allur akstur samkvæmt dagskrá
Gisting á hóteli með morgunmat
Úrval skoðunarferða í boði
Íslensk fararstjórn

Kynntu þér málið á transatlantic.is
og í síma 588-8900 

Botn
1 ½ bolli hveiti
¾ bolli muldar saltkringlur (mældar 
þegar búið að mylja niður)
1/3 bolli flórsykur
½ bolli bráðið smjör

Fylling
2 bollar dökkir súkkulaðibitar
1 bolli hnetusmjör
1 bolli brytjaðar saltkringlur

Hitið ofninn í 180 gráður. Klæðið 
litla bökunarplötu eða ferkantað 
form með bökunarpappír. 
■ Botn: Þeytið hveiti, saltkringl-

ur og sykur vel saman. Bætið 
smjörinu varlega saman við. 
Deigið á að vera mjúkt en ekki 

of blautt. Þrýstið deiginu í form-
ið og bakið í 10-12 mínútur.

■ Fylling: Bræðið súkkulaðið yfir 
vatnsbaði eða í örbylgjuofni. 
Bætið hnetusmjörinu saman við 
og hrærið þar til mjúkt. Hellið 
súkkulaðiblöndunni yfir botn-
inn og dreifið úr. Gott er að slá 
forminu í borðplötu til þess að 
losna við loftbólur sem kunna 
að myndast í súkkulaðinu. Strá-
ið saltkringlunum yfir og setjið 
svo formið í frysti í um klukku-
stund. Skerið bitana niður og 
berið fram, annaðhvort frosna 
eða við stofuhita. 

Uppskriftin er fengin af síðunni 
www.yummly.com.

Gómsætir súkkulaði- og saltkringlubitar
Einfaldir, skemmtilegir og gómsætir bitar sem fl jótlegt er að útbúa.

UPPSKRIFT  Súkkulaði- og saltkringlubitar 
sem standa undir nafni.  MYND/YUMMLY

Netöryggi hefur mikið verið rætt í 
fjölmiðlum upp á síðkastið. Mikið 
hefur borið á því undanfarið að 
íslenskar unglingsstúlkur noti 
samskiptamiðilinn Instagram til 
þess að tjá erfiðar tilfinningar. 
Instagram-síðurnar ganga þannig 
fyrir sig að notandinn deilir þar 
myndum að eigin vali, en getur 
ráðið hvort síðan er opin öðrum 
notendum eða hvort biðja þurfi 
sérstaklega um aðgang að henni. 
Svo virðist sem þær noti opna 
aðganginn til þess að setja upp 
eins konar fullkomna ímynd. Á 
lokaða aðganginum birta þær svo 
myndir sem eru kannski raunveru-
legri eða sýna líf þeirra og líðan í 
réttu ljósi. Undir myndirnar skrifa 
þær athugasemdir á borð við „Ég 
hef alltaf verið ósátt með líkama 
minn“ eða „Vildi óska þess að ég 
myndaðist vel“. Stúlka á ferming-
araldri setti inn mynd af sígarettu 
og skrifaði undir „tvær á dag koma 
skapinu í lag“. 

Fréttablaðið hafði samband við  
unglingsstúlku sem þekkir þetta 
vel og lýsti svona: „Þær setja allt 

þarna inn og setja viljandi ljótar 
myndir þarna í staðinn fyrir að 
setja það á opnu síðuna, því þar á 
allt að vera fullkomið. Þetta er eig-
inlega eins og að eiga annað líf þar 
sem þær segja hvað allt sé ömur-
legt og þær ömurlegar.“

Hrefna Hrund Pétursdóttur, 
sálfræðingur í Forvarna- og með-
ferðarteymi barna hjá Heilbrigð-
isstofnun Suðurnesja, segir að 
mögulega sé þetta leið þessara 
unglingsstúlkna til að fá útrás 
fyrir erfiðar tilfinningar sem þær 
séu ekki tilbúnar að deila nema 
með útvöldum. Í sumum tilvikum 
gæti þetta hreinlega verið kall á 
hjálp.  

„Það er þekkt að sumir ein-
staklingar, sem líður illa, setji 
upp grímu til þess að aðrir sjái 
ekki hversu illa þeim líður, en 
þeim líður í raun mjög illa. Þetta 
gæti verið birtingarmynd af því 
sem hefur þá færst á netið,“ segir 
Hrefna, og á þá við að opni aðgang-
urinn sé líkur þeirri grímu sem 
fólk notar til að fela raunveruleg-
ar tilfinningar sínar.  - asi

Lifa tvöföldu lífi  
á samfélagsmiðlum
Hrefna Hrund Pétursdóttir sálfræðingur segir tvöfalt líf á samfélagsmiðlum 
mögulega leið ungmenna til að fá útrás fyrir erfi ðar tilfi nningar. 

HÉR MÁ SJÁ SKJÁSKOT  af mynda-
síðum nokkurra stúlknanna.

SETJA UPP GRÍMU
 Í einhverjum tilvi-
kum er þetta kall á 
hjálp, segir Hrefna 
Hrund Pétursdóttir, 
sálfræðingur.
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Ég hef verið að pæla í því hvað 
sé sexí. Mitt sexí er annað en þitt 
sexí og það er svolítið skemmti-
legt. Mér finnst líka eitthvað 
ofsalega æsandi á miðvikudegi 
en alls ekki á fimmtudegi. Ef ein-
hver segist vera hrifin af klúru 
koddahjali væri það fljótt að 
missa kitlið sitt ef viðkomandi 
ætlar að klæmast á hverju ein-
asta kvöldi. Við manneskjurnar 
erum nefnilega ansi sveigjanleg-
ar þegar kemur að þessum hlut-
um. Það getur skipt máli að hafa 
smá fjölbreytni í þessu, rétt eins 
og öðru í lífinu.

Þá er það mjög mikilvægt fyrir 
okkar kynferðislega sjálf að vita 
hvað kveikir í okkur ásamt því 
að átta okkur á því að við kveikj-
um á okkur sjálfum, ekki aðrir 
í kringum okkur. Það er nefni-
lega okkar að vera með augun 
og skynfærin opin fyrir því sem 
okkur þykir æsandi. Mjög marg-
ir falla í þá gryfju að ætla öðrum 
að kveikja í þeim kynferðislega. 
Þeir skrifa skort á kynlöngun á 
ytri aðstæður eða bólfélaga sem 
er ekki nægjanlega svona eða 
hinsegin. Þegar þú skoðar kyn-
löngun þá þarf hún að byrja á 
þér, ekki einhverjum öðrum. Þú 
þarft að finna hvað þér þykir sexí 
og hvernig það verkar á þig. Rétt 
eins og okkur langar stundum 
í einn mat fram yfir einhvern 
annan, þá getur okkur þótt eitt 
æsandi einn daginn og eitthvað 
allt annað daginn eftir og þar 
getur bólfélaginn einnig spilað 
inn í. Þetta er ákveðin kúnst en 

getur verið virkilega skemmtileg 
æfing. Ein leið til að finna út úr 
þessu er að prófa sig áfram. Það 
þarf ekki að vera í kynferðislegu 
samhengi heldur getur það verið 
með lestri bókar, fatnaði, mat, 
umhverfi, bara eiginlega öllu. 
Hvað er það sem lætur þér líða 
unaðslega og vel? Sem fær þig til 
að geta leyft þér að njóta? Kyn-
líf snýst um að njóta og sumir 
þurfa leyfi til að fá að njóta. 
Rétt eins og þegar maður sekkur 
ofan í góða bók og gleymir stað 
og stund þá getur verið gott að 
gefa sér rými til að gera slíkt hið 
sama í kynlífinu. Bara vera, hér 
og nú. Þessi núvitund er verk-
efni nútíma mannsins sem þeyt-

ist út um allt í leit að afþreyingu 
frá utanaðkomandi áreitum. Inn 
í þetta spilar svo einnig að gefa 
sér tíma og rými til að uppgötva 
eigin líkama og taka honum fagn-
andi, hvernig svo sem hann er. 
Ein fullnæging kveikir á ann-
arri og því þarft þú að kveikja á 
þínum eigin kveikiþræði áður en 
þú býður bólfélaganum að baða 
sig í birtunni frá þér.

KYNLÍF TAKTU ÞÁTT!
Sendu Siggu Dögg póst og 
segðu henni frá vandamáli 
úr bólinu. Lausnin gæti 
birst í Fréttablaðinu.
kynlif@frettabladid.is

AUSTURKÓR 121-125, 
203 KÓP

- Mjög vel skipulögð einnar hæðar raðhús
- Stærðir eru ca. 150 fm með innb.bílskúr
- Afhendast fullbúin að utan fokheld að innan
- Gert er ráð fyrir rúmgóðri verönd
- Afhendingartími ca. 6 mánuðir.
- Mögulegt að fá afhentar fullbúnar án gólfefna

V. 34.7 – 35.5 millj. Sveinn s: 6900.820

„Kostnaður getur hlaupið á 
hundruðum þúsunda sem ungt 
fólk hreinlega stendur ekki undir, 
er jafnvel nýkomið úr námi, með 
ung börn og er að byrja að fóta 
sig á vinnumarkaðnum. Kostnað-
ur sjúklinga í heilbrigðiskerfinu 
hefur farið vaxandi síðastliðin ár, 
en ef við berum okkur saman við 
nágrannalönd okkar að þá stönd-
um við virkilega höllum fæti. Á 
Norðurlöndunum, í Bretlandi, 
Frakklandi og Þýskalandi þarf 
fólk ekki að borga krónu þegar 
það greinist með jafn alvarleg-
an sjúkdóm og krabbamein,“ 
segir Halldóra Víðisdóttir, for-
maður Krafts, félags ungs fólks 
með krabbamein, og aðstandenda 
þeirra. Félagið stendur fyrir 
Styrktartónleikum í Norðurljósa-
sal Hörpunnar þann 17. septem-
ber næstkomandi. Í ár fagn-
ar Kraftur 15 ára afmæli sínu 
og verður Neyðarsjóður Krafts 
stofnaður formlega á afmælis-
deginum, 1. október. Hans hlut-
verk verður að standa við bakið 
á ungu fólki með krabbamein 
þegar kemur að kostnaði í sam-
bandi við lyf, læknisheimsóknir 
og þess háttar.

Það sem hefur einkennt starf-
semi Krafts í gegnum árin er 
jafningastuðningurinn sem með-
limir félagsins veita, en Kraftur 
starfrækir stuðningsnet undir 
handleiðslu sálfræðings. Ungt 
fólk með krabbamein og aðstand-
endur þeirra hafa því kost á að 
leita þangað eftir stuðningi frá 
aðila sem hefur verið í svipuð-
um sporum. Þetta þekkir Hall-
dóra af eigin reynslu, en haustið 
2011 missti hún systur sína eftir 
stutta en erfiða baráttu við sjúk-
dóminn. Mánuði áður en hún tók 
við sem formaður félagsins hljóp 
hún í Reykjavíkurmaraþoninu 
til styrktar Krafti. „Ég sá þarna 
tækifæri til að gefa til baka en 
eftir jafn erfiða lífsreynslu og að 
missa einhvern svona nákominn 
þá hafði ég mikla þörf fyrir það,“ 

segir Halldóra. Eins og áður 
sagði verða tónleikarnir haldn-
ir í Norðurljósasal Hörpu þann 
17. september kl. 20.00. Allir 
sem fram koma þetta kvöld gefa 
vinnu sína og er Atlantsolía sér-
stakur styrktaraðili tónleikanna. 
Allur ágóði tónleikanna rennur 
óskiptur í Neyðarsjóð Krafts. 

Þeir sem fram koma á tónleikun-
um eru: Emilíana Torrini, Bagga-
lútur, Amaba Dama, KK & Ellen 
og AbbaShow. Sérstakur gestur 
verður Ari Eldjárn og kynnir 
verður Sólmundur Hólm. 

Miðasala fer fram á midi.is og 
harpa.is.

 - asi

Vilja aðstoða við að 
kaupa lyf og lækna
Kraft ur, félag ungs fólks með krabbamein og aðstandenda, stofnar neyðarsjóð.

VILL STANDA VIÐ BAKIÐ Á UNGU FÓLKI MEÐ KRABBAMEIN  Halldóra Víðisdóttir 
er  formaður Krafts.  AÐSEND MYND

Ein fullnæging kveikir á annarri

Síðumúli 16  |  108 Reykjavík  |  Sími 580 3900  |  www.fastus.is
Verslun opin mán - fös 8.30 - 17.00

Glös fyrir stór 
og smá tilefni

Hjá Fastus fæst mikið úrval af glösum fyrir 

stóra og litla veitingastaði. Komið í verslun  

okkar að Síðumúla 16 og látið fagmenn  

hjálpa ykkur við að velja réttu glösin.
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Diskó Berlín, níunda breiðskífa 
hljómsveitarinnar Nýdönsk, er nú 
komin út í rafrænu formi á Tónlist.is 
og Spotify. Almennur útgáfudagur á 
geisladiski er 13. september. Sama 
dag heldur hljómsveitin tvenna tón-
leika í Eldborgarsal Hörpu.

Diskó Berlín var hljóðrituð í 
Berlín, Hafnarfirði og Reykjavík 

og inniheldur fjölbreytilega popp-
tónlist, oftar en ekki takfasta mjög. 
Þrjú lög af plötunni hafa hljómað á 
öldum ljósvakans síðustu mánuði 
og hlotið ágætis viðtökur. Þau eru 
ádeilusöngurinn Uppvakningar, 
Nýr maður, sem hljómsveitin gerði 
myndband við á dögunum, og titil-
lagið Diskó Berlín.  - glp

Nýdanskir gefa út
Hljómsveitin Nýdönsk sendir frá sér nýja hljómplötu á 
veraldlegu formi um helgina sem heitir Diskó Berlín.

NÝ PLATA 
 Nýdanskir 
fagna nýrri 
plötu um 
helgina.
MYND/MUMMI LÚ
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LITLIKRIKI 74 270 MOS.  

Þrjú raðhús í fjögra húsa lengju. Enda- 
raðhúsið er 216 og tvö miðhús eru 202,5 fm. 
Húsin eru á tveimur hæðum með inn- 
byggðum 26,9 fm bílskúr. Timburverönd til 
suðurs. Húsin seljast í núverandi ástandi, 
þ.e. tilbúið til innréttinga, hiti er komin í gólf 
og rafmagn dregið í að hluta. Búið er að 
sandspartla og mála endaraðhúsið en hin 
tvö tilbúin til sandspörtlunar. Eignin verður 
sýnd fimmtudaginn 11.september milli  
kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 110 m. 4540

 SVALBARÐ 10 220 HF.

155 fm einbýlishús á einni hæð með bílskúr 
innarlega í botnlanga við Svalbarð 10 
Hafnarfirði. Húsið er laust við kaupsamn-
ing. Eignin verður sýnd fimmtudaginn 
11.september milli kl. 17:00 og kl. 17:25.  
V. 37,9 m. 4528

 LINDARGATA 10 101 RVK.

Húsið er kjallari hæð og ris, byggt árið 
1913.  Laust við kaupsamning. Samkvæmt 
deiliskipulagi:Leyfilegt er að rífa núverandi 
bíslag og stækka húsið þ.e. kjallara, hæð 
og ris til austurs upp að brunavegg við 
Lindargötu 12. Þarf að skoða vel. Eignin 
verður sýnd fimmtudaginn 11.september 
milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 37,9 m. 4533

 LAUGARNESVEGUR 52 

Tvær íbúðir í endursteinuðu 102 fm 
húsnæði á einni hæð að Laugarnesvegi 52 
Reykjavík. Húsnæðið var áður versluna-
rhúsnæði en hefur nú verið breytt í 2ja 
herbergja íbúð og eina stúdíóíbúð sem er 
ekki samþykkt sem íbúð ein og sér. Eignin 
verður sýnd fimmtudaginn 11.september 
milli kl. 17:00 og kl. 17:25. V. 28,9 m. íbúð 
merkt 01-01. 4536

 ENGIHJALLI 17 KÓP.

íbúð 0201 er 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í 
góðu lyftuhúsi. Þrjú svefnherb. Endurnýjað 
baðherb. Tvennar svalir. Sameiginlegt þvot-
tahús á hæðinni. Laus strax og sölumenn 
sýna.  Eignin verður sýnd fimmtudaginn 
11.september milli kl. 17:00 og kl. 17:25.  
V.  22,9 m. íbúð merkt 02-01. 4531

 ENGJASEL 67 109 RVK.

3ja herbergja 91,7 fm íbúð á 2.hæð í húsi 
sem að mestu er klætt með steni að utan. 
Stæði í bílageymslu fylgir. Rúmgóð stofa, 
suðvestursvalir. Eignin þarfnast lagfæringa, 
laus strax, lyklar á skrifstofu.  Eignin verður 
sýnd fimmtudaginn 11.september milli 
kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 19,9 m. íbúð merkt 
02-02. 4534

 BJARKARÁS 9 GBÆ. 

Glæsileg fullbúin 4-5 herbergja 141,7 fm 
nýleg efri hæð í tvíbýlishúsi ásamt stæði í 
bílageymslu. 51,3 fm sér þaksvalir. Húsið er 
byggt 2006 . 3 svefnherb. Parket, sjónvarp-
shol. Frábært skipulag. Laus strax, lyklar á 
skrifstofu.  Eignin verður sýnd fimmtu-
daginn 11.september milli kl. 17:15 og  
kl. 17:45.V.  49,9 m. íbúð merkt 02-01. 4535

 DIGRANESHEIÐI 31, KÓP.  

Digranesheiði 31 íbúð 0101 er 59,4 fm 2ja 
herbergja íbúð á jarðhæð í tvíbýlishúsi  Góð 
staðsetning. Eignin er til afhendingar við 
kaupsamning.  Eignin verður sýnd fimmtu-
daginn 11.september milli kl. 17:45 og kl. 
18:10. V. 16,9 m. íbúð merkt 01-01. 4530

 HÁALEITISBRAUT 34 

Góð 105 fm 4ra herbergja íbúð á 2.hæð við 
Háaleitisbraut í Reykjavík. Íbúðin er laus við 
kaupsamning.  Eignin verður sýnd fimmtu-
daginn 11.september milli kl. 17:45 og  
kl. 18:10. V. 29,9 m. íbúð merkt 02-01. 4532

 FJÓLUHVAMMUR 10 HF.  

261 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 
2ja herbergja aukaíbúð á jarðhæð. Efri 
hæðin skiptist í forstofu, 4 svefnherbergi, 
sjónvarpsstofu, stofu, eldhús og baðher-
bergi. Á neðri hæð er rúmgóður bílskúr og 
aukaíbúð með sérinngang. Auðvelt er að 
opna á milli íbúða og nýta sem eina heild. 
Húsið er laust við kaupsamning.  Eignin 
verður sýnd fimmtudaginn 11.september 
milli kl. 17:45 og kl. 18:10.V. 52,9 m. 4529 
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„Við erum að leysa vandamál sem flestir 
þekkja vel. Þegar þú leggur út fyrir einhverju 
og vinirnir gleyma að borga þér,“ segir Arnar 
Jónsson, einn af stofnendum frumkvöðlafyrir-
tækisins Memento sem unnið hefur að þróun 
nýs greiðsluapps sem kallast 
Sway. Memento tók þátt í 
Gullegginu seinasta vor og 
komst þar í úrslit.

Um er að ræða smáfor-
rit sem gerir kleift að halda 
utan um greiðslur og rukk-
anir milli vina, vandamanna 
eða hópa en með appinu má 
ganga frá greiðslum sam-
stundis bæði á einfaldan 
og skemmtilegan hátt. „Það 
er ákveðið vandamál sem 
getur fylgt því að taka þátt 
í sameiginlegum útgjöldum 
en ýmsir kannast við vand-
ræðin sem fylgja því að 
skipta reikningi á veitinga-
stað, fara í kortaleikinn í 
leigubílnum, rukka vin um 
pítsu frá helginni áður eða 
allt utanumhaldið sem getur 
fylgt því að kaupa gjafir með 
öðrum. Oft lendir reikning-
urinn á einhverjum einum en 
seinlegt og óþægilegt getur 
reynst að innheimta þessar 
skuldir án þess að togstreita 
myndist,“ útskýrir Arnar.

Hugmyndafræði Memento 
er að fyrir hverja greiðslu 
eða rukkun sé viðeigandi að taka mynd af 
atburðinum – upphæðinni til staðfestingar. 
Með þessu móti verður greiðsluferlið bæði 

skemmtilegra og félagsmiðaðra. Á einfaldan 
hátt geta notendur fundið vini sína og búið til 
tengslanet. „Kerfið er óháð bönkum, og í raun-
inni töluvert frábrugðið þeim greiðslulausnum 

sem við þekkjum í dag,“ segir Gunn-
ar Helgi einn af stofnendunum.

„Það má segja að þetta sé 
eins og Snapchat eða Instag-
ram fyrir greiðslur,“ bætir 
hann við.

Fyrirtækið hefur í eitt ár 
unnið að smíði appsins sem 
gefur notandanum kost á að 
hafa fullkomna yfirsýn yfir 
ógreiddar skuldir ásamt því 
að öll samskipti er varða vin-
agreiðslur eru á einum stað. 
Það er liðin tíð að þurfa að 
biðja vini um kennitölu og 
reikningsnúmer. Þessi lausn 
hentar því vel fyrir bæði ein-
staklinga, hópa, góðgerðar-
samtök sem og félagasam-
tök. 

Sway er hannað fyrst og 
fremst með öryggi að leiðar-
ljósi. Sett hefur verið saman 
gott teymi á sviði öryggis-
mála og gagnagrunnskerfa 
sem hafa séð til þess að 
öryggi verði á heimsmæli-
kvarða.

Starfsmenn Sway eru nú 
að álagsprófa smáforrit-
ið en það mun fara í notk-

un á meðal almennings innan 
skamms. Forritið virkar bæði fyrir stýrikerfi 
Apple og Android.

 gunnarleo@frettabladid.is

Leysa algengt
peningavandamál
Fjórir piltar leggja nú lokahönd á smíði nýs apps sem kallast Sway. 
Appið kemur til með að leysa vandamál fyrir þá sem fá aldrei til baka 
þá peninga sem þeir lána. Það virkar fyrir stýrikerfi  Apple og Android.

LEYSA VANDANN  Hér eru þeir Arnar Jónsson, Gunnar Helgi Gunnsteinsson,  Jón Dal Kristbjörnsson og  
Trausti Sæmundsson hafa unnið að smíði nýs greiðsluapps sem kallast Sway. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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■ Kerfið er byggt upp ekki ósvipað þekktum 
samfélagsmiðlum líkt og Snapchat og 
Instagram þar sem samskipti með ljósmyndir 
og persónuleg tengslanet eru þungamiðjan. 
Hugmyndafræði Memento er að fyrir hverja 
greiðslu eða rukkun sé viðeigandi að taka 
mynd af atburðinum–  upphæðinni til stað-
festingar. Með þessu móti verður greiðslu-
ferlið bæði skemmtilegra og félagsmiðaðra (e. 
more social).  Í raun má segja að með Sway sé 
verið að færa netbankaþjónustu og snjallsíma-
greiðslur bankanna upp á annað stig.

■ Sway er hannað fyrst og fremst með öryggi 
að leiðarljósi. Sett hefur verið saman teymi 
helstu öryggissérfræðinga landsins sem hafa 
séð til þess að öryggi er á heimsmælikvarða 
bæði á sviði almenns netöryggis sem og 
gagnavörslu. 

■ Sway er hannað og þróað samhliða innleið-
ingu öryggismála og því bitna öryggisþættirnir 
lítið á notendaupplifuninni.

■ Allt fjármagn er geymt á bankareikningi hjá 
viðskiptabanka og því ekkert eiginlegt fjár-
magn í kerfinu sjálfu. Auðvelt er að tengja 
debet- og kreditkort við kerfið en engar 
kortaupplýsingar eru geymdar hjá Sway 
heldur eingöngu hjá færsluhirðum.

■ Öll samskipti sem og gögn eru dulkóðuð skv. 
nýjustu stöðlum. 

■ Persónuupplýsingum er haldið leyndum fyrir 
öðrum notendum. 

■ Kerfið verður einungis aðgengilegt í gegnum 
snjallsíma. Af öryggisástæðum verður ekki 
hægt að skrá sig inn í kerfið í síma annarra 
heldur einungis í þeim síma sem aðgangur 
var stofnaður. Þannig má tryggja að aðeins sé 
hægt að opna Sway-aðganginn úr eigin síma 
þar sem hver notandi er auðkenndur í sínu 
símtæki.

■ Hefðbundin pin-númer verða að sjálfsögðu til 
staðar þegar greitt er.

Hvernig virkar appið?

SWAY APP



Miðasala fer fram á midi.is, harpa.is og menningarhus.is

Einnig í miðasölu Hörpu í síma 528 5000 og miðasölu Hofs í síma 450 1000

HARPA 13. SEPTEMBER KL. 19.30 · UPPSELT

HARPA 13. SEPTEMBER KL. 22.30 · ÖRFÁ SÆTI LAUS

HOF 27. SEPTEMBER KL. 20.00

SJÁUMST Í HÖRPU Á LAUGARDAGINN

ÖRFÁIR MIÐAR EFTIR
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www.lyfja.is

Fyrir
þig
í Lyfju

www.lyfja.is

Fyrir
þig
í Lyfju

www.lyfja.is

Lægra 
verð í 
LyfjuNicorette 

Fruitmint, forðaplástrar og innsogslyf. 
Allar pakkningar og styrkleikar.

20%
afsláttur
Gildir út september.

- Lifi› heil

sogslyf.

Gleði og glamúr á góðgerðarsamkomu
Fashion Rocks var haldin hátíðleg á miðvikudag, en þar koma saman tónlistarmenn og tískumógúlar í þágu góðgerðarmála. Meðal 
þeirra sem komu fram voru söngkonurnar Jennifer Lopez, Nicki Minaj og Rita Ora. 

JENNFER 
LOPEZ 

 skemmti 
gestum.

 JUSTIN BIEBER 
 fækkaði fötum 
fyrir góðan 
málstað.

KYNNIR 
KVÖLDSINS, 
 Ryan Sea-
crest. 

SÖNG-
VARINN 

NICK JONAS 
 lét sig ekki 

vanta.

FYRRVERANDI 
 Victoria’s 

secret-engillinn 
Karolina 
Kurkova. 

OFURFYRIRSÆTAN 
 Joan Smalls var 

glæsileg að venju.



SKOÐAÐU BÆKLINGINN Á NETTO.IS  
– FJÖLDI HUGMYNDA, UPPSKRIFTA OG SPENNANDI TILBOÐA

tilboðin gilda . 2014www.netto.is 
| Mjódd · Salavegur · Hverafold · Grandi · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss | 

  

AFSLÁTTUR AF YFIR  
1.500 HEILSU- OG 

LÍFSSTÍLSVÖRUM, Þ.Á.M.  
ÖLLUM VÖRUM FRÁ  
NEÐANGREINDUM  
VÖRUMERKJUM:

25%
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„Við Rottweiler-hundar vorum 
bannaðir á Samfés á sínum tíma,“ 
segir rapparinn Erpur Eyvind-
arson, einnig þekktur sem Blaz 
Roca. Hann var fenginn til að spila 
á nýnemaballi Flensborgar í gær 
eftir að plötusnúðarnir Óli Geir og 
Gillzenegger voru afboðaðir. Skóla-
stjórn ákvað að afboða komu Óla 
Geirs og Gillzenegger eftir að for-
eldraráð skólans hafði blandað sér 
í málið. 
„Ég hef aldrei almennilega skilið 
hver viðmiðin eru fyrir því hvað er 
í lagi og hvað ekki,“ segir Erpur. 

Margir nemendur skólans lýstu 
yfir óánægju sinni með skiptin á 
samfélagsmiðlum. „Það átti að fá 
Gillz og Óla Geir en því var sleppt 
þar sem Gillz var náttúrulega 
kærður fyrir nauðgun og Óli Geir 
var með „Dirty Night“,“ segir einn 
nemandi í samtali við blaðamann 
og bætir við að hann telji Blaz Roca 
vera lítt betri fyrirmynd.

„Hvað Blaz Roca varðar – þótt 
ég rífi alveg kjaft og noti klúr orð 
þá hef ég samt verið yfirlýst-
ur femínisti í 14 ár,“ segir 
Erpur, aðspurður um þessa 
gagnrýni. „Fólk túlkar 
það að ég segi „mella“ og 
„lufsa“ á sinn hátt en ég 
nota ekkert fallegri orð um 
karlmenn. Að segja „larf-
ur“ er ekki vesen en að segja 
„lufsa“ er vesen. Þetta er oft 
meiri spurning um tepru-
skap heldur en að það sé 
verið að passa upp á ein-
hvern hóp sem vegið er 
að,“ segir Erpur.

„Eðlilega er Nemenda-
félagið að gera það eina 
í stöðunni til að ballið 
virki, þú færð engan 
gæja sem labbar inn í 
fermingarkyrtlinum 
lesandi upp úr Nýja 

testamentinu. Ungt lið 
hefur ekkert gaman 

af Skátakórn-
um, hann gæti 
komið og sungið 
Kumbaya en það 
vill það enginn.“

Skólameist-
ari Flensborg-
ar, Magnús Þor-
kelsson, segir að 
skiptingin hafi 
verið málamiðl-
un. „Ég er ansi 

hræddur um að það séu ekki voða 
margir sem eru með alveg hreinan 
skjöld en þessir tveir stóðu í okkar 
fólki. Listamenn búa til ákveðna 
ímynd, ákveðna karaktera og sumir 
fara yfir einhver strik sem okkur 
líkar ekki við.“

„Á sínum tíma voru Rot tweiler 
hundar umdeildir, Mínus var 
umdeild, þeir í Botnleðju voru 
þekktir fyrir að vera fullir opin-
berlega. Þetta er rokk og ról. Ég hef 
aldrei almennilega skilið hverjar 
forsendurnar eru fyrir því hvað má 

og hvað ekki,“ segir Erpur. „Óháð 
öllu þessu drama þá lofa ég því að 
þetta verða vanskapaðir tónleikar.“
 - þij

 Listamenn búa til 
ákveðna ímynd, ákveðna 

karaktera og sumir fara yfir 
einhver strik sem okkur 

líkar ekki við.
Magnús Þorkelsson,

Skólameistari Flensborgar

Gott fólk sem gerir vonda hluti
BAKÞANKAR 
Frosta
Logasonar

Í dag er 11. september – dagsetning sem 
ég tengi ósjálfrátt við hryðjuverk og 

trúarofstæki. Í helgarblaði Fréttablaðsins 
las ég viðtal við Madsjíd Nili, mjög við-
kunnanlegan sendiherra Írans á Íslandi.

ÍRAN er áhugavert ríki. Stjórnskipan þar 
mætti flokkast sem íslamskt lýðveldi. Þar 
ríkir trúarræði, með talsvert flókinni 
blöndu klerkaveldis og einhvers konar lýð-
ræðislíkis. 

ÍRANSKI embættismaðurinn er í óþægi-
legri stöðu þegar hann tjáir sig um trú-
arbrögð sem stjórntæki á fólk og þjóð-

ir. Hann viðurkennir að hryðjuverk 
og öfgafólk séu eitt helsta vanda-

mál Mið-Austurlanda um þessar 
mundir. En bætir strax við að 

trúarbrögð séu ekki orsökin. 
„Hvaðan fá þeir fjármagnið 

og vopnin?“ spyr Madsjíd 
Nili. 

ÞARNA fetar sendiherr-
ann sömu braut og þeir 

sem aðhyllast vinsælar samsæris-
kenningar á borð við þá, að fámenn, 
en mjög valdaþyrst gyðingaklíka, í 
Bandaríkjunum sé meginuppspretta 
haturs og illverka í heiminum. 

ER þér alvara Madsjíd Nili? Er það virki-
lega tilfellið að ungir múslimar frá Bret-
landi, Ástralíu og Noregi fari nú í stórum 
stíl til Sýrlands og Íraks til að afhöfða 
saklausa blaðamenn, krossfesta kristna 
og gyðinga og taka þátt í fjöldaaftökum 
á  múslimum sem ekki tilheyra hinu rétta 
íslam vegna þess að það eru svo miklir 
peningar í jihad-bransanum? Eða lýsir 
þetta hugsanlega vanþekkingu sendiherr-
ans  á mannlegu eðli og náttúru? 

VISSULEGA getur gamla villimannseðl-
ið verið ríkt í mörgum okkar á köflum. 
Í gegnum árþúsundir hefur það komið 
okkur að einhverju marki áfram í harðri 
lífsbaráttu mannkyns. En þróunarlíffræð-
ingar eru flestir sammála um að sam-
kenndin hafi ráðið mestu í þeirri baráttu. 
Það er hennar vegna sem við Vestur-
landabúar fyllumst viðbjóði og sorg þegar 
við heyrum af opinberum hengingum 
samkynhneigðra á torgum úti í Teheran, 
höfuðborg íslamska lýðveldisins Írans. 

VONT fólk mun alltaf gera vonda hluti. 
Síkópatar gera það líka. Þeim er ekki 
sjálfrátt. En til að fá gott fólk til að fram-
kvæma þann hrylling sem við sjáum dag-
lega í fréttum frá Mið-Austurlöndum um 
þessar mundir, þá þarftu trúarbrögð. 

Fatahönnuðurinn og fyrrum No 
Doubt-söngkonan Gwen Stefani 
vinnur að nýrri plötu um þessar 
mundir, en síðasta plata hennar, 
The Sweet Escape, kom út árið 

2006. Mun 
enginn 
annar en 
Pharr ell 
Williams 
vinna með 
Stefani að 
plötunni. 
Williams 
sagði að 
hann hlakk-
aði mikið 
til að vinna 
með svona 
miklum 
snillingi 
sem henni 

og að töffaraskapur hennar 
myndi ná nýjum hæðum á plöt-
unni. Þetta er þó ekki í fyrsta 
sinn sem Williams og Stefani 
vinna saman, en síðast unnu þau 
saman að slagaranum Hollaback 
Girl sem kom út árið 2004.

Töff araskapur-
inn mun ná 
nýjum hæðum

GWEN STEFANI

Ungt lið hefur ekkert gaman 
af Skátakórnum að syngja
Gillz og Óli Geir spila ekki á skólaballi Flensborgar eins og stóð til vegna foríðtar þeirra. Erpur Eyvindarson 
var fenginn til að koma fram í stað þeirra, en sumir nemendur telja Blaz Roca lítt betri fyrirmynd.

YFIRLÝSTUR FEMÍNISTI TIL FJÓRTÁN ÁRA  Erpur segist rífa kjaft og nota klúr orð en segist þó vera yfirlýstur femínisti. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

GILLZENEGGER

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK
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DENOFGEEK.COM

RICHARD ROEPER-CHICAGO SUN TIMES

PARÍS NORÐURSINS 5:30, 8, 10

LIFE OF CRIME 8

TMNT 3D 5:30

LET’S BE COPS 10:10

LUCY 8

AÐ TEMJA DREKAN SINN 2D 5:30

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

PARÍS NORÐURSINS  KL. 5.45 - 8 - 10.15
PARÍS NORÐURSINS  LÚXUS KL. 8 - 10.15
TMNT 2D  KL. 3.30  - 5.45  
TMNT 3D KL. 3.30 - 8
THE GIVER  KL. 5.45 - 10.15
LET́S BE COPS  KL. 3.30 - 5.40 - 8 -10.20
EXPENDABLES  KL. 8 - 10.40
AÐ TEMJA DREKANN 2 ÍSL. TAL 2D KL. 3.30 

PARÍS NORÐURSINS  KL. 5.45 - 8 - 10.15
THE GIVER  KL. 8 - 10.15
ARE YOU HERE KL. 10.40
LET́S BE COPS KL. 5.45 - 8
NIKULÁS Í FRÍI KL. 5.45 
DAWN . . . PLANET OF THE APES  KL. 10.15
VONARSTRÆTI ENSKUR TEXTI KL. 5.20
VONARSTRÆTI  KL. 8
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Save the Children á Íslandi
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Á meðan alþingsmenn Íslands rifust um fjár-
lagafrumvarp við setningu Alþingis niðri í 

bæ ríkti þjóðarsátt um eitt; Gylfi Þór Sigurðs-
son er kominn aftur!“

Svo komst kollegi minn að orði í umfjöllun 
sinni í Fréttablaðinu um leik Íslands og Tyrk-
lands í fyrrakvöld. Gylfi átti magnaðan leik á 
miðju íslenska liðsins og var að öðrum ólöst-
uðum maður leiksins sem Ísland vann sann-
færandi með þremur mörkum gegn engu.

Lengi vel var mönnum tíðrætt um tvö 
vandamál tengd íslenska landsliðinu: hvar ætti 
að nota Gylfa Þór Sigurðsson í leikkerfinu 4-4-2 
og hver ætti að fylla skarðið á miðjunni sem 
Rúnar Kristinsson skildi eftir sig þegar hann 
lagði landsliðsskóna á hilluna fyrir tæpum 
áratug. Lausnin á báðum þessum vandamálum 
fannst þann 6. september 2013.

Það blés ekki byrlega fyrir íslenska liðinu í 

hálfleik gegn Sviss í undankeppni HM 2014 
þennan dag. Staðan var 3-1 og fátt benti til 
þess að breyting yrði þar á. En í hálfleik gerði 
landsliðsþjálfarinn Lars Lagerbäck skiptingu; 
tók Helga Val Daníelsson af velli og setti Eið 
Smára Guðjohnsen inn á í hans stað. Og það 
sem mikilvægara var, þá færði Svíinn Gylfa úr 
framlínunni og niður á miðjuna. 

Það tók smá tíma fyrir þessa breytingar að 
virka. Sviss komst fljótlega í 4-1, en þá sögðu 
Íslendingar hingað og ekki lengra. Þeir skoruðu 
þrjú mörk og tryggðu sér stig með einhverri 
mögnuðustu endurkomu sem sést hefur frá 
íslensku liði. Og með stiginu héldu þeir lífi í 
HM-draumnum.

Gylfi byrjaði á miðjunni í næsta leik gegn 
Albaníu og hefur spilað þá stöðu með lands-
liðinu síðan þá. Og eins og sást í fyrrakvöld 
líður honum afskaplega vel þar. Vera má að 

hann njóti sín best sem „tía“ (í stöðunni fyrir 
aftan framherjann), en það hentar honum ekki 
síður vel að spila sem annar af tveimur miðju-
mönnum í leikkerfinu 4-4-2. 

Yfirsýn hans, spyrnutækni og leikskilningur 
eru í hæsta gæðaflokki, og hann er gæddur 
þeim einstaka hæfileika að vita hvenær hann 
á að keyra upp hraðann og hvenær hann á að 
róa spilið. Það var frábært að fylgjast með því 
hvernig Gylfi stjórnaði leiknum gegn Tyrkjum í 
gær og þá sérstaklega eftir að Ömer Toprak var 
rekinn af velli á 59. mínútu. Og það sem meira 
er, þá er Gylfi agaður og sinnir varnarvinnunni 
samviskusamlega. 

Það tók Lagerbäck og Heimi Hallgrímsson 
tíma að finna lausn á „Gylfa-klemmunni“, en 
um leið og hún fannst leystu þeir einnig nær 
áratugs gamalt vandamál íslenska landsliðsins. 
Gylfi Þór Sigurðsson var svarið.

UTAN VALLAR INGVI ÞÓR SÆMUNDSSON ingvithor@365.is

LAUSNIN FANNST Í BERN

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen, markahæsti 
leikmaður í sögu íslenska knattspyrnulandsliðsins, 
mun ekki ganga í raðir danska úrvalsdeildarliðsins 
FC København. Frá þessu var greint á heimasíðu 
FCK í gær. Eiður æfði með FCK um nokkurra 
daga skeið og spilaði æfingaleik með liðinu gegn 
Nordsjælland á mánudaginn. Eiður lagði upp tvö 
mörk í 4-2 sigri FCK.

Forráðamenn FCK ákváðu hins vegar að semja 
ekki við Eið, en hluti ástæðunnar fyrir því er sú 
staðreynd að íslenski framherjinn hefði ekki getað 
leikið með danska liðinu í Evrópudeildinni. 

FCK er í riðli með HJK frá Finnlandi, ítalska 
liðinu Torino og belgíska liðinu Club Brugge, en 
samningur Eiðs við síðastnefnda félagið rann út 
að síðasta tímabili loknu. Hann hefur verið án 
félags síðan þá.  - iþs

Eiður ekki til FCK
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GOLF Staðfest var á dögunum að 
ákveðið hefði verið að senda ekki 
karlalið á heimsmeistaramót áhuga-
manna í golfi í ár en mótið fór 
fram í Japan. Sendi GSÍ kvennalið 
til keppni og hafnaði það í 29.-31. 
sæti. Skapaðist umræða um það 
hvort Golfsamband Íslands væri 
illa statt fjárhagslega í ljósi pistils 
Margeirs Vilhjálmssonar sem birtist á 
heimasíðu Kylfings í gær en Haukur 
Örn Birgisson, forseti Golfsambands 
Íslands, staðfesti við Fréttablaðið að 
enginn fótur væri fyrir slíkum sögum.

„GSÍ styrkir ár hvert landslið og 
kylfinga til þess að taka þátt í mótum 

erlendis og er valið í samráði við í 
upphafi hvers árs. Unnið er innan 
ákveðinna fjárheimilda sem ákveðin 
eru á hverju ári og er ákvörðunin 
unnin samráði við Úlfar Jónsson, 
þjálfara íslenska landsliðsins í golfi,“ 
sagði Haukur Örn.

„Ákveðið var að þessu sinni að 
senda tvö karlalandslið á EM en 
eitt kvennalið sem leiddi til þess að 
kvennaliðið tók þátt í heimsmeistara-
mótinu. Það á ekki við rök að styðjast 
að ákvörðunin hafi verið tekin þegar 
sambandið á að hafa komist að því 
að ekki væru til peningar til að senda 
út annað lið.“

Ákvörðunin var tekin í upphafi  ársins

GÓÐUR  Gylfi átti frábæran leik gegn Tyrklandi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

ÓSANNINDI  Ekkert er til í sögunum um 
að GSÍ sé illa statt.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Leikmaður Ár Andstæðingur

Örn 
Óskarsson 1972 Noregur
Lárus 
Guðmundsson 1981 Tyrkland
Tryggvi 
Guðmundsson 1997 Liechtenstein
Eiður Smári 
Guðjohnsen 1999 Andorra

Jón Daði 
Böðvarsson 2014 Tyrkland

SKORUÐU MARK Í FYRSTA KEPPNISLEIK

Nafn Mínútur Ár

Tryggvi Guðmundsson 8 1997
Ármann Smári Björnsson 9 2007
Eiður Smári Guðjohnsen 12 1999
Jón Daði Böðvarsson 18 2014
Lárus Guðmundsson 20 1981
Hörður Magnússon 41 1992
Brynjar Björn Gunnarsson 58 1997
Gunnar Heiðar Þorvaldsson 68 2005
Örn Óskarsson 90 1972

STYSTA BIÐ EFTIR 
MARKI Í KEPPNISLEIK

FÓTBOLTI Jón Daði Böðvarsson 
skoraði fyrsta mark Íslands í sigr-
inum á Tyrklandi á Laugardals-
velli á þriðjudaginn en með því 
varð hann fimmti Íslendingur-
inn til þess að skora mark í sínum 
fyrsta keppnisleik. 

Varð hann jafnframt fjórði fljót-
asti maðurinn til þess að skora 
mark keppnisleik þegar hann 
skallaði boltann í netið af stuttu 
færi á Laugardalsvelli.

Jón Daði fékk óvænt tækifærið 
í byrjunarliði íslenska liðsins í 
sínum fyrsta mótsleik en hann 
hefur leikið þrjá æfingarleiki með 
liðinu en ekki komist á blað.

„Mér var búið að ganga mjög vel 
á æfingum og ég vissi að Heimir 
og Lars hefðu mikla trú á mér 
og treystu mér. Þeir treystu mér 
nægilega mikið til þess að gefa 
mér byrjunarliðssæti og þetta 
gekk bara mjög vel,“ sagði Jón 
sem fékk sannkallaða draumabyrj-
un en hann skoraði fyrsta mark 
Íslands eftir átján mínútur. 

„Þetta létti auðvitað pressunni, 
þetta var minn fyrsti keppnisleik-
ur fyrir A-landsliðið og það var 
eðlilega smá stress fyrir leik en 
um leið og þjóðsöngurinn kom þá 
fór allt stress. Það gleymist allt um 
leið og maður kemst af stað.“ 

Í góðra manna hóp 
Með marki sínu komst Jón Daði í 
hóp fjögurra annarra leikmanna 
sem hafa skorað í sínum fyrsta 

keppnisleik fyrir íslenska landslið-
ið, þeirra Eiðs Smára Guðjohnsen, 
Tryggva Guðmundssonar, Lárusar 
Guðmundssonar og Arnar Óskars-
sonar. 

„Það er gaman að heyra það, 
þetta eru flott nöfn og það er frá-
bært að vera í hóp með jafn góðum 
leikmönnum. Vonandi nær maður 
að fylgja því eftir og byggja ofan 
á þetta,“ sagði Jón Daði en hann 
er með fjórðu stystu biðina eftir 
marki í keppnisleik. 

„Þegar maður heyrir þetta fyll-
ist maður stolti, ekki bara þessar 
upplýsingar heldur að hafa spil-
að nánast heilan mótsleik fyrir 
Íslands hönd í gær. Fjölskyldan 
var með mér í gær og það eru allir 
himinlifandi yfir þessu og vonandi 
er þetta það sem koma skal,“ sagði 
Jón Daði sem vonast eftir sæti í A-
landsliðshóp Íslands í næstu leikj-
um en á sama tíma spilar U21 árs 

landsliðið gríðarlega mikilvægan 
leik í umspili upp á sæti á Evrópu-
mótinu 2015. 

„Það er vonandi að maður hafi 
sýnt að maður eigi heima í þess-
um frábæra hóp. Það væri gaman 

að taka þátt í verkefninu með U21 
en maður vill auðvitað komast 
eins langt og mögulegt er og það 
stærsta sem maður getur upplifað 
í þessu eru leikir með A-landslið-
inu.“  kristinnpall@365.is, ooj@365.is

Vonandi það sem koma skal
Jón Daði Böðvarsson stimplaði sig inn í íslenska A-landsliðið með látum gegn Tyrkjum. Það tók hann 
aðeins 18 mínútur að skora sitt fyrsta A-landsliðsmark. Hann er þó ekki sá fl jótasti í landsliðssögu Íslands.

MAGNAÐUR  Jón Daði fór mikinn í fyrsta A-landsliðsleiknum sínum og kom Íslandi á bragðið í frábærum 3-0 sigri á Tyrkjum á 
Laugardalsvelli. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Víkingur hafnaði í 
gær tilboði Aalesund í Aron Elís 
Þrándarson, miðjumann liðsins, 
en norska úrvalsdeildarfélagið 
lagði fram kauptilboð í leikmann-
inn í síðustu viku.

Tilboðið var einfaldlega ekki 
nægilega gott að mati Víkings en 
það staðfesti Heimir Gunnlaugs-
son, formaður meistaraflokks-
ráðs Víkings, við íþróttadeild.

Aron Elís hefur verið eftir-
sóttur um nokkurt skeið, ekki 
síst vegna frammistöðu sinnar í 
1. deildinni í fyrra þar sem hann 
skoraði 14 mörk í 14 leikjum og 
svo í Pepsi-deildinni í ár þar sem 
hann bar sóknarleik Víkingsliðs-
ins á herðum sér framan af móti.

Aron, sem er uppalinn í Vík-
ingi, mun því klára tímabilið með 
liðinu en liðið er í harðri baráttu 
um sæti í Evrópukeppni að ári.

Að sögn Heimis hafa fleiri lið 
áhuga á Aroni Elís en útsendar-
ar hafa fylgst með honum í allt 
sumar og sérstaklega undanfarn-
ar vikur. 

Miðað við áhugann sem erlend 
félög hafa verið að sýna þessum 
stórefnilega leikmanni þá verður 
að teljast afar ólíklegt að hann 
spili áfram með Víkingum næsta 
sumar.  - kpt

Sagði nei við 
Álasund

EFTIRSÓTTUR  Aron Elís getur örugg-
lega valið úr tilboðum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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RAFTÆKI Í RÆKTINA

Philips með gúmmí yfir eyrun TDK heyrnartól rauð

Kazam farsími 4,5” Quad core
Android Jellybean 4.2
4.5‹ FWVGA IPS (480 x 854mm)
IPS LCD snertiskjár
1 GB RAM í vinnsluminni
1.3GHz örgjörfi Quad core
4 GB innbyggt minni
Styður allt að 32GB microSD (fylgir ekki)
8 MP myndavél og flass, 2 MP auka myndavél
720p videoupptaka, tekur 2 x SIM kort
Biðtími Allt að: 187 klst
Taltími Allt að: 8,8 klst
3G, Útvarp, WiFi, GPS, 3,5 Jack, Bluetooth, USB
136 x 64.6 x 8.9 mm, 137 gr, litur: svartur 

Góð og þægileg heyrnartól, 40mm Driver
20-20.000 Hz, 94db, 32 ohm, 1.28 m snúra

Tíðnisvið: 20Hz - 20kHz, 16 Ohm
Sensitivity: 100dB/1mW, 1,2m kapall

Vnr 917772

5.995
4.795KRLétt og þægileg 

heyrnartól frá Philips
Létt og þægileg heyrnartól
Hljóðnemi og svarhnappur á 
snúru fyrir GSM síma
32 Ohm, næmni: 102dB, 
24k gulltengi
Hægt að brjóta saman 

Vnr 920435

K heyry nartól rauðððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððð
Vnr 9

Puro Univ Armband Max 5” 
Armband fyrir allar gerðir síma, fyrir síma með allt að 5” skjá
Auðvelt að festa og þægilegt að nota.

Vnr 918580-82

4.995KR

27.995KR

Lenco MP3 spilari með 4GB minni
Lenco Xemio655 MP3 spilari með 4GB minni
1,8” Skjár, styður MP3 og WMA
Styður kyrrmyndir í JPG, BMP eða GIF sniði
Innbyggð rafhlaða sem dugar ca. 8klst í afspilun á tónlist

Vnr 859365

5.995KR

TDK heyrnartól tappar 
Þægileg ódýr heyrnatól

Vnr 721730

Vnr 911860

Vnr 916523
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20% afsláttur af öllum TDK og Philips heyrnartólum
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Kaupir ekki fórnfýsi og ástríðu
Freys Alexanderssonar og Davíðs Snorra Jónassonar beið erfi tt en jafnframt spennandi verkefni þegar þeir tóku við þjálfun uppeldis-
félagsins haustið 2012. Leiknismenn höfðu gengið í gegnum margt árin á undan, þar á meðal fráfall Sigursteins Gíslasonar, fyrrverandi 
þjálfara liðsins. En nú, tveimur árum síðar, er aft ur bjart yfi r Breiðholtinu því Leiknir mun spila í deild þeirra bestu á næsta tímabili.
FÓTBOLTI „Þetta var alveg magnað 
og í raun alveg eins og maður var 
búinn að ímynda sér þegar maður 
lagðist á koddann, lokaði aug-
unum og sá þetta fyrir sér. Þetta 
var, eins og maður hefur oft sagt, 
draumi líkast.“ 

Svona lýsti Freyr Alexanders-
son fimmtudeginum 4. september 
fyrir blaðamanni Fréttablaðsins 
þegar hann hitti hann og Davíð 
Snorra Jónasson, þjálfara Leikn-
is, að máli eftir að Breiðholtsliðið 
hafði tryggt sér sæti í efstu deild 
í fyrsta skipti. Leiknir er búinn að 
vera í toppsæti 1. deildar meira og 
minna allt tímabilið, en það var 
ekki fyrr en eftir 2-1 sigur á Þrótti 
frammi fyrir tæplega 1.000 manns 
á Leiknisvelli sem úrvalsdeildar-
sætið var gulltryggt.

Allir hugsuðu mikið til hans
Leiknisliðið er að mestu skipað 
heimamönnum sem hafa spilað 
lengi saman og búa, þrátt fyrir 
ungan aldur, yfir mikilli reynslu, 
ánægjulegri jafnt sem sárri.

Haustið 2010 var Leiknir í 
dauðafæri til að tryggja sér sæti 
í efstu deild, en sá draumur varð 
að engu þegar liðið tapaði 1-3 
fyrir Fjölni á heimavelli í síðustu 
umferðinni.

„Eftir tímabilið 2010 töluðu allir 
um að við myndum bara taka þetta 
næst, en ég held að það hafi verið 
meira högg en menn gerðu sér 
grein fyrir,“ sagði Davíð, en annað 
og sárara áfall reið yfir nokkrum 
mánuðum seinna.

Vorið 2011 dró Sigursteinn 
Gíslason, sem tók við þjálfun 
Leiknis haustið 2008, sig í hlé 
vegna veikinda. Sigursteinn var 
virtur og vinsæll meðal leikmanna 
og þeirra sem stóðu að félaginu. 
Sumarið 2011 reyndist Leiknis-
mönnum erfitt, en þeir björguðu 
sér frá falli í lokaumferðinni eftir 
sigur á ÍA. Sigursteinn féll svo frá 
í byrjun árs 2012 eftir baráttu við 
krabbamein.

„Þetta voru rosaleg áföll, ég 
held að við getum alveg sagt það í 
dag,“ sagði Freyr og sneri talinu að 
Sigursteini heitnum: „Það var eins 
og hann væri uppalinn hérna. Ég 
þekkti hann ekkert áður en hann 
tók við Leikni, en þegar ég kom 
hingað tók hann á móti mér eins og 
hann væri einn af uppöldu mönn-
unum. Strákarnir tala ofboðslega 
vel um hann og eiga honum mikið 
að þakka. Allir sem léku undir 
hans stjórn hugsuðu mikið til hans, 
bæði fyrir og eftir leikinn gegn 
Þrótti,“ sagði Freyr.

„Hann tók öllum opnum 
örmum,“ bætti Davíð við. „Sama 
hver þú varst eða hvað þú hafðir 
gert, þá tók hann vel á móti þér og 
hann var tilbúinn að hjálpa öllum. 
Hann var frábær karakter.“

Leiknir var áfram í vandræðum 
sumarið 2012. Liðið var í fallbar-

áttu eins og árið á undan og þegar 
þrír leikir voru eftir var Willum 
Þór Þórssyni sagt upp störfum, en 
hann hafði verið ráðinn þjálfari 
Leiknis haustið 2011. Gunnar Ein-
arsson, þáverandi leikmaður, og 
Davíð tóku við til bráðabirgða og 
Leiknir bjargaði sér frá falli með 
því að vinna þrjá síðustu leikina. 

Ætlaði að taka mér ársfrí
Síðar um haustið tóku Davíð og 
Freyr svo við Leiknisliðinu í sam-
einingu. Þeir eru báðir uppaldir 
Leiknismenn og byrjuðu snemma  
að þjálfa í yngri flokkum félags-
ins. Freyr söðlaði síðan um, var 
aðstoðarþjálfari og svo aðalþjálf-
ari kvennaliðs Vals með góðum 
árangri, auk þess sem hann var 
aðstoðarþjálfari Kristjáns Guð-
mundssonar hjá karlaliði Vals 
2011-2012.

Freyr segist ekki hafa þurft 
langan umhugsunarfrest þegar 
uppeldisfélagið leitaði til hans 
haustið 2012: „Fyrst var rætt við 
mig um hvort ég hefði áhuga á að 
koma í Leikni og ég sagði strax já. 
Svo þegar ég settist á fund með 
stjórninni var þetta nefnt við mig, 
að vinna með Davíð. Mér fannst 
það strax áhugavert og svo hitt-
umst við og ræddum málin, hvern-
ig við vildum gera þetta og eftir 
þann fund var þetta aldrei spurn-
ing, allavega af minni hálfu, að við 
myndum gera þetta saman.“

Davíð segir að hann hafi verið 
búinn að ákveða að taka sér frí frá 
þjálfun, en hafi síðan snúist hugur: 
„Áður en ég tók við meistara-
flokknum fyrir síðustu þrjá leik-
ina 2012 var ég búinn að tilkynna 
að ég ætlaði að taka mér ársfrí. 

„En það gekk vel undir lok sum-
arsins og ég hafði gaman af þessu. 
Stjórnin kom svo að máli við mig 
og spurði hvort ég vildi vera áfram 
og vinna með Frey, og eftir sam-
tal okkar var ég ákveðinn í að 
láta reyna á þetta,“ sagði Davíð 
sem var aðeins 25 ára þegar hann 
tók við Leikni, en hann verður að 
öllum líkindum yngsti þjálfarinn 
í Pepsi-deildinni á næsta tímabili.

Tölum sama tungumálið
Þjálfaradúó hafa ekki verið algeng 
í fótboltanum hér heima, en Freyr 
og Davíð segja samstarfið ganga 
vel.

„Við settum okkur vinnureglur 
um hvernig við vildum hafa hlut-
ina,“ sagði Freyr, en hann stýrði 
kvennaliði Vals í samstarfi við 
Elísabetu Gunnarsdóttur sumarið 
2008. Freyr segir að það hafi verið 
góð reynsla sem hann hafi getað 
deilt með Davíð.

„Ég sé þjálfun ekki fyrir mér 
öðru vísi en samstarf,“ bætti Freyr 
við. „Ég heyrði einhvern tímann 
þjálfara segja að það væri bara 
ein ráðandi rödd, en ég bara ekki 
sammála því. Það er hins vegar 

ein hugmyndafræði og ein stefna 
og það er það sem við erum með. 
Við erum með sitthvora röddina en 
tölum samt sama tungumálið.“

Freyr lætur vel af samstarf-
inu við Davíð: „Þetta er ofboðs-
lega gott samstarf og hefur verið 
þvílíkur kostur fyrir þetta félag; 
hvað við höfum náð að gera mikið 
og gera það svo vel. Leikmennirnir 
vita nákvæmlega hvað ég sé um og 
hvað Davíð sér um og við pössum 
okkur á að það sé skýrt hvað við 
erum að gera.“ 

Annars látum við ykkur fara
Freyr og Davíð segja að fyrsta 
verkefni þeirra eftir að þeir tóku 
við Leikni hafi verið að ná aftur 
jafnvægi í leikmannahópnum og 
kveða niður drauga fortíðarinnar.

„Það var alveg skýrt að það 
fyrsta sem við þurftum að gera 
var að taka til í höfðinu á leik-
mönnunum, hreinsa það neikvæða 
í burtu og byggja sjálfstraustið 
upp á nýtt,“ sagði Freyr. 

Davíð bætti við að þeir hefðu 
þurft að minna leikmennina á 
hversu góðir þeir væru: „Við 
þurftum að minna liðið á hvaða 
hæfileika við höfðum í höndunum. 
Þegar þú hefur farið í gegnum það 
að vera næstum því farinn upp og 
næstum fallinn tvisvar, þá er allt á 
fullu í hausnum á þér. Við þurftum 
að koma jafnvæginu aftur á.“

Leiknir endaði í 7. sæti 1. deild-
ar aðlögunarárið 2013, en Freyr 
og Davíð segja að markmiðið hafi 
alltaf verið að komast upp um 
deild árið 2014.

„Þegar við horfðum á hópinn 
sem við vorum með í höndunum, 
þá sáum við nokkra leikmenn 
sem gátu spilað í Pepsi-deildinni. 
Við skoruðum á þá að gera það í 
Leiknisbúningnum,“ sagði Davíð 
og Freyr bætti við: 

„Við sögðum við þessa leikmenn 
sem höfðu getuna til að spila í 
Pepsi-deildinni: Við gefum þessu 
séns til 2014, ef það tekst ekki 
látum við ykkur fara! Þið þurfið að 
spila á næsta getustigi. Við settum 
þvílíka pressu á okkur að komast 
upp í ár.“

Munum byggja á okkar kjarna
Talið berst næst að möguleikum 
Leiknis í Pepsi-deildinni á næsta 
tímabili. Þau lið sem hafa farið 
upp í Pepsi-deildina á síðustu árum 
hafa mörg hver fallið eftir eitt eða 
tvö ár í deild þeirra bestu. Það er 
því hægara sagt en gert að festa 

sig í sessi þar, en hvað þarf gerast 
hjá Leikni til að svo verði?

„Eftir tímabilið munum við 
skoða hvernig við ætlum að nálg-
ast það verkefni. Það verður á 
margan hátt öðru vísi en í 1. deild-
inni,“ sagði Freyr og bætti við 
að liðið yrði áfram byggt upp á 
heimamönnum:

„Við þurfum að halda í og rækta 
styrkleika okkar. Við munum allt-
af byggja þetta á okkar kjarna. 
Leikmennirnir sem komu okkur 
upp munu fá tækifæri til að sýna 
að þeir eigi skilið að spila í Pepsi-
deildinni. 

„En það fær enginn neitt gefins 
hérna, það er alveg klárt. Þó þeir 
séu uppaldir og þó þeir hafi komið 
liðinu upp, þá er eins gott að allir 
mæti með vinnuhanskana í nóvem-
ber þegar undirbúningstímabilið 
hefst.“

Þjálfararnir segja að Leiknir 
þurfi að bæta í og þeir muni styrkja 
liðið með skynsamlegum hætti: 
„Við munum styrkja okkur, en það 
verður enginn gámur fenginn hing-
að. Við ætlum að fá 2-3 leikmenn, 
að því gefnu að við höldum öllum,“ 
sagði Freyr og Davíð bætti að þeir 
þyrftu að velja leikmenn sem passa 
vel inn í Leiknis umhverfið.

Kaupir það ekki í gámi
En hver er helsti munurinn á 
Pepsi-deildinni og 1. deildinni? 
„Helsti munurinn er leikskilning-
ur og reynsla leikmanna. Og svo 
eru bestu leikmennirnir í Pepsi-
deildinni auðvitað mun betri en 
bestu leikmennirnir í 1. deild-
inni,“ sagði Freyr og bætti við að 
reynslan sem lið eins og FH og KR 
byggju yfir væri svo mikilvæg.

„Varðandi þann þátt fótboltans 
eigum við auðvitað ekki séns. En 
það eiga fá lið í Pepsi-deildinni 
séns í þetta sem við eigum, þenn-
an styrkleika innan félagsins, sam-
heldnina, ástríðuna og fórnfýsina. 
Þú kaupir það ekkert í einhverjum 
gámi í byrjun maí.

„Við vitum alveg hverjir verða 
veikleikar okkar. Það er bara 
spurningin hversu vel við náum 
að fela þá og hversu vel við náum 
að nýta styrkleika okkar,“ sagði 
Freyr enn fremur.

„Þetta verður líka lærdómsferli 
fyrir allt umhverfið hjá félaginu. 
Það eru ekki bara 20 leikmenn 
sem þurfa að undirbúa sig, held-
ur allir sem eru í kringum félagið. 
Við þurfum að hjálpast að,“ sagði 
Davíð að lokum.  ingvithor@365.is

SYNIR BREIÐHOLTSINS  Davíð Snorri Jónasson og Freyr Alexandersson eru báðir uppaldir Leiknismenn. Þeir settu stefnuna á að koma félaginu sínu upp í Pepsi-deildina í 
ár og það gekk eftir.  Leiknir verður meðal tólf þátttökuliða í Pepsi-deildinni árið 2015.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÓSVIKIN GLEÐI  Gríðarlegur fögnuður braust út eftir að Pepsi-deildar sætið var tryggt eftir sigur á Þrótti. Leiknir spilar í efstu 
deild sumarið 2015 í fyrsta sinn í rúmlega 40 ára langri sögu félagsins.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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HANDBOLTI Handknattleikssam-
band Íslands sendi frá sér yfirlýs-
ingu í gær þar sem tilkynnt var að 
sambandið hefði ákveðið að kæra 
ákvörðun Alþjóðahandknattleiks-
sambandsins, IHF, um að úthluta 
Þýskalandi lausu sæti á HM til 
dómstóls sambandsins. Aðeins 
fjórir mánuðir eru til stefnu en 
þetta er líklegast fyrsta skref-
ið enda mun HSÍ líklegast þurfa 
að fara með málið fyrir Alþjóða-
íþróttadómstólinn í Lausanne í 
Sviss sem tók fyrir málefni Luis 
Suárez í sumar.

IHF afturkallaði þátttökurétt 
Ástralíu í upphafi sumarsins og 
úthlutaði Þýskalandi sæti þeirra 
þrátt fyrir að evrópska handknatt-
leikssambandið, EHF, hefði þegar 
tilkynnt HSÍ að Ísland væri fyrsta 
varaþjóð frá Evrópu. 

Lokaúrræði
Málið hefur tekið langan tíma og 
staðfesti Guðmundur B. Ólafs-
son, framkvæmdastjóri HSÍ, við 
Fréttablaðið að þetta væri lokaúr-
ræði HSÍ.

„Þetta er í raun eini valkost-
urinn í stöðunni hjá okkur. Við 
höfum ákveðinn tímaramma 
til að vinna eftir og við lögðum 
fram tvær tillögur, fyrst að fjölga 
liðum. Þeir þurftu að ræða þetta 
að bæta við liðum en sögðu nei 
á endanum. Þá könnuðum við að 
fara með málið fyrir Alþjóða-
íþróttadómstólinn en þeir þurfa 
að samþykkja það og þeir sögðust 
ekki geta tekið þá ákvörðun fyrr 
en í nóvember þegar búið væri að 
ræða þetta í ráðinu,“ sagði Guð-

mundur en IHF hefur tekið langan 
tíma í allar ákvarðanir og ákvað 
HSÍ að höfða mál fyrir dómstóli 
IHF til þess að reyna að flýta 
fyrir málsmeðferð. 

„Við reynum ekki að hugsa svo 
langt að málið endi fyrir Alþjóða 
íþróttadómstólnum en við ætlum 

ekki að sætta okkur við þetta. 
Þeir setja nýjar reglur og tilkynna 
þetta á sama tíma, þetta eru ekki 
eðlileg vinnubrögð og við munum 
ekki sitja hjá,“ sagði Guðmundur.

Snýst um huglægt mat
Samkvæmt reglunum er litið til 

áhrifa fjölmiðlunar og markaðs-
setningar.

„Þetta er huglægt mat, ekki 
hlutlaust mat. Það er verið að segja 
að þetta þurfi að vera sterkt lið frá 
stórri þjóð að þeirra mati og ef svo 
er þá á Ísland aldrei möguleika á 
að komast aftur inn. Þeir vita það 
að það munu fleiri Þjóðverjar en 
Íslendingar mæta til Katar.“

Forráðamenn HSÍ hafa einnig 
bent IHF á að jafn stórar breyt-
ingar á regluverki ættu ekki að 
taka gildi á miðju keppnistímabili 
heldur í næstu keppni.

„Okkar sjónarmið er að ef það 
er hægt að setja svona reglur eigi 
þær ekki að taka gildi strax. Þær 
eiga að taka gildi í næstu keppni á 
eftir. Þetta eru skrýtin vinnubrögð 
að breyta reglunum svona í miðri 
keppni, ég veit að Ísland kæmist 
aldrei upp með þetta, ekki það að 
við myndum reyna það. Það er í 
lagi að gera þetta ef þetta er eitt-
hvað sem hefur jákvæð áhrif en ef 
þetta er eitthvað sem skaðar ein-
hvern þá er ekki hægt að bjóða upp 
á það.“

Erum að lenda í tímaþröng
Aðeins fjórir mánuðir eru þar til 
flautað verður til leiks í Katar og 
eru forráðamenn HSÍ því að falla 
á tíma í von sinni um að úrskurði 
IHF verði breytt.

„Tíminn er auðvitað mjög naum-
ur í þessu og við erum að setja 
þá í erfiða stöðu. Við vitum ekki 
hvernig þessi dómstóll virkar, við 
höfum aldrei lent í svona áður og 
þetta verður fróðlegt,“ sagði Guð-
mundur.  kristinnpall@365.is

Eini kosturinn í stöðunni
HSÍ kærði til Alþjóða handknattleiksdómstólsins í gær þá ákvörðun IHF að úthluta Þýskalandi sæti á HM. Guð-
mundur B. Ólafsson, framkvæmdastjóri HSÍ, segir að Ísland sé að falla á tíma enda aðeins 4 mánuðir í mót.

SVEKKTUR  Guðjón Valur Sigurðsson var að vonum svekktur eftir tapið gegn Bosníu 
en ólíklegt er að Ísland fái sæti Ástralíu á HM í Katar í janúar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Gunnar Guðmunds-
son mun ekki stýra liði Selfoss 
á næstu leiktíð, en stjórn knatt-
spyrnudeildar hefur ákveðið 
að nýta sér uppsagnarákvæði í 
samningi hans. Þetta kemur fram 
í yfirlýsingu á heimasíðu félags-
ins.

Selfoss situr í 9. sæti 1. deildar 
með 26 stig eftir 20 umferðir, en 
liðið á tvo leiki eftir.

Gunnar tók við Selfossi af Loga 
Ólafssyni haustið 2012. Undir 
hans stjórn hafnaði liðið í 8. sæti 
1. deildar 2013, en miklar breyt-
ingar hafa orðið á liðinu á milli 
síðustu tímabila.

Yfirlýsingin á heimasíðu Sel-
foss er svohljóðandi:

„Stjórn knattspyrnudeildar 
Selfoss hefur ákveðið að nýta 
uppsagnarákvæði í samningi 
sínum við Gunnar Guðmundsson, 
þjálfara meistaraflokks karla, 
að loknu tímabilinu. Gunnari eru 
þökkuð góð störf þau tvö ár sem 
hann hefur starfað fyrir félagið 
og mun hann stýra liðinu út tíma-
bilið. Þetta gefur stjórn deild-
arinnar góðan tíma til að finna 
arftaka Gunnars fyrir næsta 
keppnistímabil.“ - iþs

Gunnari sagt 
upp á Selfossi

HVAÐ NÚ?  Gunnar þarf að finna annað 
félag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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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

20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakistan 21.30 
Suðurnesjamagasín

08.00  PGA Tour 2014 13.00  LPGA Tour 2014 
16.10  Golfing World 2014 17.00  PGA Tour 
2014 22.00  Inside the PGA Tour 2014 22.25  
European Tour 2014 Highlights 23.10  Golfing 
World 2014 

11.50 Pitch Perfect
13.40 Happy Gilmore
15.10 Tower Heist
16.55 Pitch Perfect  
18.45 Happy Gilmore
20.15 Tower Heist  
22.00 The Dark Knight Rises  
00.40 The Place Beyond the Pines
03.00 The Experiment
04.35 The Dark Knight Rises

13.10 Premier League Review 
2014/2015  
14.05 Messan  
15.30 Þýskaland - Skotland
17.10 Burnley - Man. Utd. 
18.50 Swansea - WBA  
20.30 Premier League World
21.00 Sviss - England  
22.40 Tottenham - Liverpool  

07.00 Gummersbach - RN-Löwen
12.20 Portúgal - Albanía  
14.00 Danmörk - Armenía  
15.45 KR - Stjarnan
17.35 Pepsi-mörkin 2014
18.50 Euro 2016
19.40 Gummersbach - RN-Löwen
21.00 Spánn - Makedónía
22.40 Formúla 1 - Ítalía
01.00 Leiðin til Frakklands

18.15 Strákarnir
18.40 Frasier
19.05 Friends
19.25 Seinfeld  
19.50 Modern Family  
20.15 Two and a Half Men  
20.35 Go On  
21.00 Homeland
21.50 E.R.  
22.35 Boss  
23.30 Shameless
00.15 A Touch of Frost  
02.00 Go On  
02.20 Homeland
03.10 E.R.  
03.55 Boss  
04.45 Shameless
05.30 Tónlistarmyndbönd

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.40 Pepsi MAX tónlist
15.45 The Bachelorette
16.30 Survior 
17.15 America’s Next Top Model 
18.00 Dr. Phil
18.40 The Tonight Show
19.20 The Talk 
20.00 Parks & Recreation
20.25 The Moaning of Life 
21.10 Extant
21.55 Scandal  Við höldum áfram að 
fylgjast með fyrrverandi fjölmiðlafull-
trúa 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. 
Scand al-þættirnir fjalla um Oliviu sem 
rekur sitt eigið almannatengslafyrirtæki 
og leggur allt í sölurnar til að vernda og 
fegra ímynd hástéttarinnar.  Vandaðir 
þættir um spillingu og yfirhylmingu á 
æðstu stöðum í Washington. 
22.45 The Tonight Show  Spjallþátta-
snillingurinn Jimmy Fallon hefur tekið 
við keflinu af Jay Leno og stýrir nú hinu 
geysivinsæla Tonight Show þar sem 
hann hefur slegið öll áhorfsmet. 
23.25 Agents of S.H.I.E.L.D. - 
LOKAÞÁTTUR
00.10 Marvel. Assembling a Uni-
verse
00.55 King & Maxwell (9.10)
01.40 Scandal 
02.25 Pepsi MAX tónlist

16.30 Ástareldur
17.20 Friðþjófur forvitni
17.45 Poppý kisuló
17.56 Kafteinn Karl
18.08 Sveppir
18.15 Táknmálsfréttir (11:365)
18.23 Vísindahorn
18.25 Dýraspítalinn
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Kastljós
20.05 Nautnir norðursins
20.35 Háskaleikur (The Wrong Mans) 
 Bráðfyndnir þættir um tvo félaga sem 
svara símtali sem ætlað var öðrum og 
veldur verulegu róti í lífi þeirra beggja. 
Aðalhlutverk: Mathew Baynton, James 
Corden, Sarah Solemani.
21.10 Glæpaslóð (Life of Crime)  Bresk-
ur spennuþáttur um nýútskrifaða lög-
reglukonu sem er staðráðin í að finna 
morðingja 15 ára stúlku. Aðalhlutverk: 
Hayley Atwell, Richard Coyle og Julian 
Lewis Jones. Atriði í þættinum eru ekki 
við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Lögregluvaktin
23.00 Paradís 
23.55 Kastljós
00.20 Fréttir
00.30 Dagskrárlok

07.00 Lukku-Láki 07.25 Latibær  07.47 
Hvellur keppnisbíll 08.00 Dóra könnuður 
08.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 08.45 
Doddi litli  09.00 Áfram Diego, áfram!  09.24 
Svampur Sveinsson 09.45 Elías  09.55 
UKI 10.00 Ofurhundurinn Krypto  10.22 
Skógardýrið Húgó 10.44 Gulla og grænjaxl-
arnir  10.56 Tommi og Jenni 11.00 Lukku-
Láki 11.25 Latibær 11.49 Hvellur keppnisbíll 
12.00 Dóra könnuður. 12.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 12.45 Doddi litli 12.55 
Sumardalsmyllan  13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson  13.45 Elías 13.55 
UKI  14.00 Ofurhundurinn Krypto  14.22 
Skógardýrið Húgó  14.44 Gulla og grænjaxl-
arnir 14.56 Tommi og Jenni 15.00 Lukku-
Láki 15.25 Latibær  15.49 Hvellur keppnisbíll 
16.00 Dóra könnuður 16.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 16.45 Doddi litli 16.55 
Sumardalsmyllan  17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson  17.45 Elías  17.55 
UKI  18.00 Ofurhundurinn Krypto  18.22 
Skógardýrið Húgó 18.44 Gulla og grænjaxl-
arnir 18.56 Tommi og Jenni  19.00 Curious 
George 2. 20.20 Sögur fyrir svefninn

17.55 Top 20 Funniest  
18.40 Community
19.00 Last Man Standing  
19.25 Guys With Kids  
19.50 Wilfred
20.15 X-factor UK
21.20 Originals
22.05 Supernatural
22.50 Grimm  
23.35 Sons of Anarchy  
00.15 Last Man Standing  
00.35 Guys with Kids  
01.00 X-factor UK  
02.05 Wilfred  
02.25 Originals
03.10 Supernatural
03.55 Tónlistarmyndbönd

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm In the Middle
08.30 Jamie Oliver’s Food Revolution
09.15 Bold and the Beautiful  
09.35 Doctors
10.20 60 mínútur  
11.05 Nashville
11.50 Harry’s Law
12.35 Nágrannar  
13.00 Honey  
14.50 The O.C.  
15.35 Ozzy and Drix  
16.00 The New Normal  
16.25 The Michael J. Fox Show  
16.50 The Big Bang Theory
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar  
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður  
19.20 Fóstbræður  Hér er á ferðinni 
endursýning á fjórðu og síðustu seríunni 
með Fóstbræðrunum fyndnu.
19.45 Undateable  Glæný gamanþátta-
röð um nokkra vini sem eru að leita að 
stóru ástinni en vantar sárlega smá hjálp. 
20.10 Sósa og salat  Friðrik Dór Jóns-
son stýrir skemmtilegum þáttum þar 
sem hann heimsækir veitingastaði og 
kynnir sér hvernig bestu réttirnir eru 
matreiddir. Girnilegur og gómsætur þátt-
ur í anda Diners, Drive-ins and Dives 
sem notið hefur mikilla vinsælda á Food 
Network.
20.30 Masterchef USA  
21.15 NCIS  
22.00 Major Crimes  
22.45 True Stories  
23.35 Rizzoli and Isles  
00.20 The Knick
01.05 The Killing  
01.50 NCIS. Los Angeles
02.35 Louie
03.00 Romantics Anonymous  
04.15 Honey  

Stöð 2 kl. 20.30 
Masterchef USA
Stórskemmtilegur matreiðslu-
þáttur með Gordon Ramsey í 
forgrunni þar sem áhugakokk-
ar keppast við að vinna 
bragðlauka dómnefnd-
arinnar á sitt band. 
Ýmsar þrautir eru 
lagðar fyrir í elda-
mennskunni og þar 
reynir á hugmynda-
fl ug, úrræði og 
færni þátttakenda.

X 977 kl. 11.00 
Smutty Smiff
Goðsögnin Smutty 
Smiff  með þér á 
fi mmtudegi með 
góða tónlist á X 977.

Sósa og salat
STÖÐ 2 KL. 20.10 Friðrik Dór Jóns-
son stýrir skemmtilegum þáttum þar 
sem hann heimsækir veitingastaði og 
kynnir sér hvernig bestu réttirnir eru 
matreiddir. Girnilegur og gómsætur 
þáttur í anda Diners, Drive-ins and 

Dives sem notið hefur mikilla vinsælda 
á Food Network.

Happy Gilmore
BÍÓSTÖÐIN KL. 18.45 Uppgjafa-
íshokkíleikaranum Happy Gilmore 
gengur ekki nógu vel í lífi nu. Kærastan 
er farin frá honum og hann getur lítið 
gert fyrir ömmu sína sem er að missa 
húsið sitt. Með von um skjótan gróða 
ákveður hann að taka þátt í golfmóti.

Scandal
SKJÁR 1 KL. 21.55 Við höldum áfram 
að fylgjast með fyrrverandi fj ölmiðla-
fulltrúa Hvíta hússins, Oliviu Pope, í 
þriðju þáttaröðinni af Scandal. Fyrstu 
tvær þáttaraðirnar hafa slegið í gegn og 
áskrifendur beðið eft ir framhaldinu með 
mikilli eft irvæntingu. 
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„Ég get ekki svarað fyrir ráðuneyt-
ið, eða tjáð mig um hvaða aðstæð-
ur liggja að baki, en ég get staðfest 
það að framleiðendur myndarinnar 
Noah, sem tekin var upp hér á landi 
sumarið 2012, hafi ekki enn feng-
ið þá 20 prósenta endurgreiðslu 
frá atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneytinu sem þeim ber að fá,“ 
segir Helga Margrét Reykdal, hjá 
íslenska framleiðslufyrirtækinu 
Truenorth, en fyrirtækið þjónu-
staði kvikmyndaverið Paramount 
Pictures við að skjóta stóran hluta 
myndarinnar hér á landi.

„Að sjálfsögðu kemur þetta sér 
ekki vel. Allar tafir eru slæmar 
og það geta verið misjafnar ástæð-
ur fyrir því af hverju greiðslunum 
seinkar en það sem skiptir öllu máli 
er að vinnsluhraðinn hjá ráðuneyt-
inu sé góður. Hann hefur ekki alltaf 
verið það,“ segir hún jafnframt. 

Helga Margrét er ekki sú fyrsta 
úr kvikmyndageiranum á Íslandi 
sem tjáir sig um seinagang stjórn-
valda. Atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneytið endurgreiðir erlendum 
framleiðendum sem taka kvikmynd-
ir og sjónvarpsþætti hér á landi 20 
prósent af framleiðslukostnaði, en 
í viðtali við Vísi í janúar síðastliðn-
um nefndi leikstjórinn Baltasar 
Kormákur dæmi um seinagang við 
endurgreiðslur vegna myndarinnar 
Oblivion sem tekin var upp á Íslandi 
árið 2012 og skartaði Tom Cruise í 
aðalhlutverki.

Baltasar nefndi í sama viðtali að 
endurgreiðslurnar væru mjög mikil-
vægur þáttur í ferlinu að trekkja 
erlend kvikmyndaverkefni til lands-
ins. Hann lagði mikla áherslu á að 
lánafyrirtækin sem leggja út fyrir 
20 prósentunum yrðu að geta treyst 
því að fá endurgreitt.

Baltasar bætti við að þó mikið 
af erlendum stórmyndum hefði 
verið tekið hér á landi undan-
farið væri í flestum tilfellum um 
fjallatökur að ræða. Hann sagði 
nauðsynlegt að erlendir fram-
leiðendur hefðu traust á íslenska 
kerfinu og þá myndu hugsanlega 
koma hingað til lands verkefni í 
heilu lagi.

„Við getum ekki endalaust skot-

ið sama fjallið. Það verður að vera 
vit í þessu peningalega. Við erum 
með sendinefndir þegar kemur að 
álverum. Það vantar einhverja til að 
liðka fyrir til að menn hafi traust á 
kerfinu, þó Íslandsstofa standi sig 
ágætlega. Ég er ekki að ásaka neinn 
um klúður heldur að benda á að 
kerfið er ekki nógu vakandi. Það er 
pirrandi að fara með 60 milljón doll-
ara verkefni til Ítalíu þegar ég gæti 
tekið það hér,“ bætti Baltasar við, og 
átti þá við tökur á nýjustu kvikmynd 
sinni, Everest.

Hilmar Sigurðsson, formaður 
Samtaka íslenskra kvikmyndafram-
leiðenda, tekur undir þessi orð Balt-
asars og segir endurgreiðslurnar 
frá ráðuneytinu eitt af þremur lykil-
atriðum sem miði að því að 
trekkja erlend verkefni 
til Íslands. „Hluti af 
því að erlendar 
myndir eru tekn-
ar hér á landi er 
auðvitað náttúr-
an og umhverf-
ið, og starfs-
fólkið okkar, og 
svo þetta endur-
greiðslukerfi. 
Styrkurinn í 
íslenska 

kerfinu er einfaldleiki þess, það á 
að vera tiltölulega þægilegt og gagn-
sætt. Það er náttúrulega áhyggju-
efni ef greiðslur eru að dragast 
of lengi, en við þurfum líka að 
átta okkur á því að um er að ræða 
greiðslur úr ríkissjóði sem lúta lög-
málum ríkisreiknings og eðlilegr-
ar meðferðar opinbers fjár. Maður 
skilur að það sé ekki bein ávísun um 
leið og öllum gögnum hefur verið 
skilað, en það verður að gera þær 
kröfur að svona kerfi virki eins og 
þeim er lýst.“

Endurgreiðslur á borð við þær 
sem greiddar eru á Íslandi tíðk-
ast um allan heim. „Hagræn áhrif 
þeirra hafa verið reiknuð út, marg-
sinnis, og þjóðfélagið hefur hag af 
þessu, til dæmis út af vinnusköttum. 

Þróunin í þessu í nágrannalöndum 
okkar er sú að ráðuneytin eru að 
hækka þessar endurgreiðslur. 
Í Bretlandi hafa þær hækkað 
upp í 25-30 prósent, á Írlandi 
er endurgreiðslan í 28 prósent-
um en stendur til að hækka 
hana upp í 32 %. Í Kanada, sem 

er kannski heldur óvenjulegt, er 
hægt að fara í yfir 50 prósent 

undir ákveðnum skilyrðum.“
Fréttablaðið óskaði eftir upplýs-

ingum um ástæður þess að endur-
greiðslur úr ríkissjóði vegna 

kvikmyndarinnar 
Noah hefðu ekki verið 
greiddar framleiðand-
anum. 

Þau svör fengust 
að ráðuneytið gæfi 
ekki upplýsing-
ar um stöðu ein-
stakra verkefna. 
 olof@frettabladid.is

„Ég er með allt í rugli sjálfur. Ég 
er hræðilegur fjármálagæi. Þannig 
að þetta verkefni er gott fyrir mig. 
Þess vegna er ég fenginn í þetta því 
ef ég skil þetta ekki gengur þetta 
ekki upp. Þetta er þáttur á manna-
máli,“ segir leikstjórinn Baldvin Z. 
Hans nýjasta verkefni er að leik-
stýra neytendaþætti á RÚV en 
stjórnandi þáttarins er Helgi Selj-
an. Þættirnir eru í tökum núna og 
verða sýndir eftir áramót.

„Ég á vin sem heitir Breki Karls-

son. Fyrir þremur árum gerði ég 
með honum sjónvarpsseríu sem hét 
Ferð til fjár og fjallaði um fjármála-
læsi. Hljómar mjög sexí og spenn-
andi,“ segir Baldvin og hlær. „Nú 
ákvað Breki að gera sex nýja þætti 
og Helgi er með okkur í þeim. Upp-
runalega var ég ráðinn í þetta verk-
efni til að finna skemmtilega leið að 
þessu viðfangsefni. Það gekk mjög 
vel og því var ég fenginn til að gera 
þetta aftur. Það er bara gaman.“

Baldvin er hvað þekktastur fyrir 

að leikstýra kvikmyndunum Óróa 
og Vonarstræti.

„Þetta verkefni er allt öðruvísi. 
Markmiðið er að breyta hugsun 
landsmanna örlítið og gera okkur 
að betri neytendum. Við sýndum til 
dæmis fram á að við verðum ekki 
rík á því að fá peninga heldur á því 
að spara í útgjöldum. Við berum 
nefnilega miklu meiri ábyrgð á því 
hvernig sölumenn haga sér gagn-
vart okkur en við gerum okkur 
grein fyrir,“ segir Baldvin. - lkg

Gerir landsmenn að betri neytendum
Leikstjórinn Baldvin Z leikstýrir neytendaþætti. Talsvert öðru vísi en bíóbransinn segir hann en Baldvin er 
hvað þekktastur fyrir myndirnar Óróa og Vonarstræti. Sjálfur er Baldvin með allt í rugli.

FJÖLHÆFUR  Baldvin er nýkominn frá 
Toronto þar sem Vonarstræti var sýnd.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Pokémonserían er uppáhaldið mitt, 
þetta eru virkilega einstakir leikir sem 
geta verið eins einfaldir eða flóknir og 
þú vilt gera þá. Ég byrjaði á Pokémon 
Blue árið 2000 og var síðast að klára 
Pokémon X sem kom út í fyrra. Núna 
bíð ég spennt eftir Pokémon Omega 
Ruby & Alpha Sapphire sem koma út í 
nóvember.“
Júlía Hermannsdóttir, söngkona Oyama

TÖLVULEIKURINN

Hamskiptin

★★★★★
The Guardian

★★★★★
Sunday Express

★★★★★
Daily Mail

★★★★★
Daily Telegraph

★★★★★
What’s On Stage

„Snilldarverk“
New York Times 

★★★★★
The Australian Stage

★★★★★
Time Out Hong Kong

eftir Franz Kafka í leikgerð Vesturports

Rómuð sýning Vesturports snýr aftur 
eftir sigurgöngu um heiminn. 

Sýnt frá 17. september.  
Aðeins 9 sýningar. 

Tryggðu þér leikhúskort!

WWW.LEIKHUSID.IS  

Kerfi ð verður að virka 
eins og því er lýst
Tuttugu prósenta endurgreiðsla hefur ekki borist fyrir kvikmyndina Noah, í leik-
stjórn Darrens Aronofsky, en hluti myndarinnar var tekinn hér á landi árið 2012.

ÁHYGGJUEFNI EF GREIÐSLUR DRAGAST  Hilmar Sigurðsson, 
formaður Samtaka íslenskra kvikmyndaframleiðenda, segir að 
það verði að gera kröfu um að kerfið virki.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SKIPTIR MÁLI AÐ VINNSLUHRAÐINN SÉ GÓÐUR  Helga 
Margrét Reykdal, hjá Truenorth, segir allar tafir í afgreiðslu 
endurgreiðslna mjög slæmar. AÐSEND MYND

 Að sjálfsögðu kemur þetta sér ekki vel. Allar tafir 
eru slæmar, og það geta verið misjafnar ástæður fyrir 

því af hverju um seinkun á greiðslunum er að ræða, en 
það sem skiptir öllu máli er að vinnsluhraðinn hjá 

ráðuneytinu sé góður. Hann hefur ekki alltaf verið það
Helga Margrét Reykdal

BALTASAR 
KORMÁKUR



D-vítamínbætta léttmjólkin er komin í spariföt til stuðnings beinheilsu þjóðarinnar. Í hvert skipti sem 
þú velur D-vítamínbætta léttmjólk renna 15 krónur til kaupa á beinþéttnimæli handa Landspítalanum, 
en með honum er hægt að meta ástand beina á augabragði. Um leið hleðurðu inn kalki og D-vítamíni í 
beinin þín sem verða sterkari með hverju glasi.

D-vítamínbætt léttmjólk breytir tímabundið um útlit

Stöndum saman – styrkjum beinin
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Bartónar sungu
með Damien Rice 
Söngvarinn Damien Rice fór fögrum 
orðum um íslenska vini sína og sam-
starfsmenn á tónleikum sem hann 
hélt í hljóðverinu Sundlauginni í 
Mosfellsbæ í mánudaginn. Söngvarinn 
flutti þar lög af nýrri plötu sinni,  My 
Favorite Faded Fantasy, sem var unnin 
að miklu leyti á Íslandi. Í salnum voru 
erlendir blaðamenn og fleiri. Tónleika-
gestir vissu síðan varla hvaðan á þá 
stóð veðrið þegar að lokalaginu kom 
en þá hófu meðlimir Bartóna, karla-
kórs Kaffibarsins, upp raust sína og 
sungu með fullum hálsi. 
Damien réð þá með 
leynd til að blanda sér 
meðal gestanna og láta 
sem ekkert væri fyrr en 
að lokalaginu kom. Hann 
lét ekki einu sinni 
umboðsmann 
sinn vita af 
gjörn-
ingnum, 
sem sló 
vitanlega 
í gegn.  - ts

Reynsluboltar í dómnefnd 
Tilkynnt hefur verið hverjir 
sitja í dómnefnd Alþjóðlegu 
 kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík, 
RIFF, og þeirra á meðal er leikarinn 
Björn Thors, sem síðast lék aðalhlut-
verkið í kvikmyndinni París norð-
ursins. Athygli vekur að með honum í 
dómnefndinni er hin franska Pascale 
Ramonda sem keypti sýningarréttinn 
á París norðursins í Evrópu. Pascale er 
reynslubolti í faginu en meðal mynda 
sem hún dreifir samhliða París norð-

ursins er verðlaunamynd 
tékknesku kvikmyndahá-
tíðarinnar Karlovy Vary, 
Corn Island. Aðrir í 

dómnefndinni eru meðal 
annars Adrian Wooton, 
Margrét Hallgrímsdóttir, 

fyrrverandi þjóð-
minjavörður, og 
Peter DeBruge, 
sem er aðal-
gagnrýnandi 
Variety.
  - ósk

Mest lesið
1 Björn Bragi um Sophiu Hansen: 

„Hún er komin á tútturnar af gleði“
2 Gæti orðið stærsta gos í áratugi
3 Umfj öllun, viðtöl og einkunnir: Tyrkir 

teknir í kennslustund
4 Mótorkrosshjóli stolið af níu ára 

dreng: Faðirinn svelti sig til að eiga 
fyrir hjólinu

5 Forstjórinn ætlar að láta rífa 
bústaðinn

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

50-
80%
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!

Suðurlandsbraut 54 bláu húsin ( við faxafen)

Troðfull

Barnafatnaður frá

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

FÁÐU ÞRÁÐLAUSAN 
AÐGANG AÐ 
TÓNLISTINNI 
Í ÖLLUM 
HERBERGJUM
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