
V erslunin Góð heilsa býður upp eitt landsins mesta úrval vítam-ína og fæðubótarefna auk fjöl-breytts úrvals sérvara fyrir grænmetis-
ætur og þeirra sem kjósa glúten- og mjólkurlausar vörur. Nú þegar vetur er
genginn í garð er ru i

sólarljós. Því er gott að auka inntöku þess yfir vetrarmánuðina hér á Íslandi 
þegar sólin lækkar á lofti.“Árið 2013 var D-vítamínið frá Dyn-amic Health söluhæsta vah il

GOTT Í SKAMMDEGINUGÓÐ HEILSA KYNNIR  D-vítamínið frá Dynamic Health hefur slegið í gegn 

enda kröftugur safi sem hentar vel öllum aldri, ekki síst yngstu kynslóðinni.  

FÆST VÍÐA
D-vítamín frá Dynamic Health fæst hjá Góðri heilsu á Njálsgötu 1 í Reykjavík, Blómavali, Heilsuhúsinu, Heilsuveri og Lifandi markaði. Nán-ari upplýsingar má finna á www.godheilsa.is.MYND/GVA

AFMÆLISFAGNAÐURTónlistarskóli Stykkishólms er fimmtíu ára. Í dag verður blásið til afmælis-gleði í skólanum. Frá 17 til 19 verður opið hús þar sem boðið verður upp á tónlistaratriði, skemmtisögur, tertur og fleira.
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Útsölustaðir: 
Hagkaup lífræna deildin, Fjarðarkaup - Fræið heilsuhornið, Heilsuhúsið, 

Blómaval – heilsuhornið, Lifandi markaður Borgartúni

www.icecare.is - Netverslun 

Pana Chocolate Súkkulaði sem er gott fyrir þig…

• Náttúruleg ofurfæða• Enginn unninn sykur!• Framleitt við lágan hita til að viðhalda 
 miklu magni næringaefna• Inniheldur hrá lífræn- og náttúruleg  

 innihaldsefni

Allt okkar súkkulaði er bæði  hand- gert og innpakkað
Inniheldur lífrænt kakó sem er með mikið magn  
af andoxunarefnum, vítamínum og steinefnum.                
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Kynningarblað 

Konur nota skó eins og skartgripi; 
þær safna þeim, stilla þeim upp 
og raða til sýnis,“ segir Christina 

um margfrægan skóáhuga kvenna. 
Sjálf smitaðist Christina ung af skó-
bakteríunni þegar hún vann með skóla 
í G.S. Skóm hjá Svövu í Sautján.

„Ég er forfallinn tískufagurkeri á 
skó, fatnað og snyrtivörur og fjallaði 
lokaverkefnið í viðskiptanáminu um 
kauphegðun Íslendinga á netinu. 
Eftir útskrift tók ég við netversluninni 
Skór.is og var ótrúlega skemmtilegt að 
vinna að því að byggja verslunina upp 
og gera hana að stærstu skóverslun 
landsins á netinu.“

Spariskóna í poka
Með puttana á púlsi skókaupa lands-
manna komst Christina að raun um 
að þeir væru duglegir að kaupa sér skó.

Í l di

leðri. Í dálæti eru gulir ökklaskór með 
Napoleon-hæl frá Nude úr guðdóm-
legu hanskaleðri og einnig vínrauðir, 
uppreimaðir „rauðsokkuskór“ eins og 
voru vinsælir á rauðsokkuárunum “

Tískufagurkeri með viðskiptavitViðskiptafræðingurinn Christina Gregers hefur verið viðloðandi tískuheiminn frá unga aldri. Þótt hávaxin sé forðast hún ekki háa hæla 
og er farin að meta gæði umfram magn í skókaupum. Hún ætlar að vera á lökkuðum hælaskóm við jólatréð á aðfangadagskvöld. 

Íslendingar eru 
nýjungagjarnir 

þegar kemur að skófatnaði 
og sýna hjarðhegðun eins 
og oft má greina í litlum 
samfélögum. Því er 
íslenska þjóðin oft álíka 
klædd til fótanna eins og 
sjá mátti með Converse, 
Nike Free og ákveðinni 
týpu frá SizMix sem nánast 
öll þjóðin keypti.
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244. tölublað 14. árgangur

Fá milljarð   Eigendur Hvals hf. fá 
986 milljónir króna í arð. Hagnaður 
félagsins nam 2,5 milljörðum. 2
Vill áfram ókeypis nám   Skóla-
meistari Fjölbrautaskólans í 
Garðabæ segir að allir eigi rétt á 
ókeypis námi. 4
Stöðva greiðslur  Utanríkisráðu-
neytið hefur stöðvað greiðslur til 
Baldvins Jónssonar.  10

MENNING Guðni Líndal 
Benediktsson skrifar fyrir 
barnið sem hann var.  22

LÍFIÐ Kristjana S. Williams 
lét drauminn rætast og ein-
beitir sér nú að listinni 26

SPORT Atli Guðnason 
efstur á tveimur tölfræði-
listum til viðbótar. 30

FRÉTTIR

LÍFIÐ

Upplifir ólíkar tilverur
Salóme R. Gunnarsdóttir hefur verið 
önnum kafin frá því hún útskrifaðist 
sem leikkona fyrir rúmu ári. Hún fær 
útrás fyrir ævintýraþrá og spennu í 
gegnum listina. 

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka

ht.is

Næsta bylgja sjónvarpa er kominNæsta bylg

NEYÐARLÁNIÐ FRÁ SEÐLABANKANUM

„Það sem við vissum ekki þá var 
að ríkisstjórn Íslands myndi 

síðar þann dag beita sér fyrir 
samþykkt neyðarlaga á Alþingi 

Íslendinga. Neyðarlögin, sem 
settu innistæðueigendur fram 

fyrir aðra kröfuhafa, kipptu fót-
unum endanlega undan 

rekstri alþjóðlegra 
banka á Íslandi...“

Hreiðar Már Sigurðsson

VIÐSKIPTI Hreiðar Már Sigurðs-
son, fyrrverandi forstjóri Kaup-
þings, fullyrðir að engin lána-
skjöl hafi verið undirrituð og 
Seðlabankinn ekki gengið frá 
veðsetningu FIH bankans til sín, 
þegar samið var um 500 milljóna 
evra lán frá Seðlabanka Íslands 
til Kaupþings í október 2008.

Andvirði lánsfjárhæðarinnar 
var 85 milljarðar króna.

Í aðsendri grein sem birtist í 
Fréttablaðinu í dag segir Hreiðar 
Már að Seðlabanki Íslands hafi 
einfaldlega millifært 500 millj-
ónir evra til Kaupþings mánu-

daginn 6. október eftir samtal um 
lánveitinguna milli hans og Dav-
íðs Oddssonar, formanns banka-
stjórnar Seðlabankans.

„Það var svo ekki fyrr en á 
næstu dögum á eftir að Seðla-
bankinn fór fram á það við okkur 
að við gengjum frá lánaskjölum 
og veðsetningu FIH bankans 
vegna lánveitingarinnar. Það 
gerðum við stjórnendur Kaup-
þings að sjálfsögðu eins og um 
hafði verið rætt en þá var búið að 
millifæra lánsfjárhæðina í heild 
sinni,“ segir Hreiðar í fréttinni.

Hreiðar sendir greinina í fram-

haldi af ummælum Geirs Haarde 
í Eyjunni á Stöð 2 á dögunum. Í 
viðtalinu sagði Geir að menn 
hefðu haldið í vonina mánudag-
inn 6. október um að Kaupþing 
myndi lifa af. Ákvörðun um lán-
veitinguna hefði verið tekin á 
grundvelli þess. Geir sagði að 
peningarnir hefðu átt að fara í 
að bjarga stöðu Kaupþings gagn-
vart breska fjármálaeftirlitinu. 
„En síðan kemur á daginn að pen-
ingarnir höfðu farið allt annað,“ 
sagði Geir.

Greint hefur verið frá því að 
Embætti sérstaks saksóknara 

hefur ákært nokkra af fyrrver-
andi stjórnendum Kaupþings, þar 
á meðal Hreiðar Má, vegna með-
ferðar á peningum sem fengust 
með láninu. - jhh / sjá síðu 16

Kaupþing fékk 85 milljarða 
án þess að ganga frá veðinu
Fyrrverandi forstjóri Kaupþings segir að bankinn hafi fengið áttatíu milljarða frá Seðlabankanum haustið 2008 
án þess að gengið væri frá lánaskjölum. Ekki hafi verið gengið frá veðsetningu FIH áður en lánið var veitt.

  En síðan 
kemur á 

daginn að 
peningarnir 
höfðu farið 
allt annað.
Geir H. Haarde,

fyrrverandi forsætisráðherra

TÖLUÐU SAMAN Í SÍMA TÖLUÐU SAMAN Í SÍMA 
6. OKTÓBER 20086. OKTÓBER 2008

Bolungarvík 4°  NA 11
Akureyri 4°  NA 5
Egilsstaðir 5°  NA 5
Kirkjubæjarkl. 7°  NA 9
Reykjavík 6°  NA 7

VÆTA SYÐRA  Í dag norðaustan eða 
austan 8-13 m/s og úrkomulítið en 10-18 
og væta við S-ströndina. Hiti 3-10 stig, 
mildast syðst. 4

SKOÐUN Sif spyr hvort 
sagan endurtaki sig og 
sníkjudýrið nú sé tækni. 15

LANDBÚNAÐUR Þau 32 tonn af 
írsku smjöri sem Mjólkursam-
salan ákvað að nota ekki í fram-
leiðslu sína, heldur láta renna út 
fyrir síðasta neysludag, kostuðu 
rúmar 50 milljónir í innkaupum. 
Smjörið mun allt fara í gerð kálfa-
fóðurs, í stað þess að það verði 
nýtt til manneldis. „Gefur okkur 
svigrúm fyrir jólin,“ segir Einar 
Sigurðsson, forstjóri MS. 

Í desember á síðasta ári ákvað 

Mjólkursamsalan að flytja inn 
88,7 tonn af írsku smjöri á fullum 
tollum. 1.568 krónur kostaði hvert 
kíló af þessu írska smjöri flutt inn 
til landsins. Heildarverð smjörs-
ins nam því rétt tæpum 140 millj-
ónum króna. Verð þeirra þrjátíu 
og tveggja tonna, sem Mjólkur-
samsalan hefur ákveðið að nýta 
í gerð kálfafóðurs, nemur því 50 
milljónum króna. 
  - sa / sjá síðu 6

Írska smjörið kostaði Mjólkursamsöluna tæpar 140 milljónir í innkaupum:

50 milljóna króna smjör í fóður
  Ef þetta 

smjör yrði 
ekki nýtt 

yrðum við að 
nota innlenda 

framleiðslu í 
fóðurgerðina. 

Einar Sigurðsson,
forstjóri MS.
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Stefán Jökull, ertu í rusli?
Nei, ég er góður, ég gekk frá því.
Stefán Jökull Jakobsson er yfirskálavörður 
hjá Ferðafélagi Íslands. Félagið ætlar að loka 
skálum sínum á hálendinu því umgengni um 
þá er fyrir neðan allar hellur. Fólk kemur í 
skálana og skilur eftir sig rusl og skít.  

SAMKEPPNISMÁL Eimskip hefur „falið lögmönn-
um sínum að undirbúa kæru til lögreglu þar sem 
verður óskað eftir rannsókn á meintum leka á 
gögnum málsins til Ríkisútvarpsins.“ 

Þetta kemur fram í tilkynningu sem fyrirtæk-
ið sendi frá sér vegna fréttaflutnings af meintu 
samráði þess og Samskipa. Í tilkynningunni er 
vísað í yfirlýsingu á vef Samkeppniseftirlitsins 
frá því á miðvikudag þar sem segir að eftirlitið 
geti ekki staðfest umfjöllun í Kastljósi frá því á 
þriðjudagskvöld um meint brot skipafélaganna 
á samkeppnislögum. Samkeppniseftirlitið tekur 
sérstaklega fram að rannsókn málsins sé á því 
stigi að ekki sé hægt að slá neinu föstu um niður-

stöður hennar. „Alvarleiki málsins endurspeglast 
í því að hlutabréf Eimskipafélagsins hafa verið 
athugunarmerkt hjá Kauphöll Íslands. Það getur 
valdið félaginu, hluthöfum og markaðnum í heild 
umtalsverðum skaða,“ segir í tilkynningunni. 

Vegna þessa furðar fyrirtækið sig á frétta-
flutningi Ríkisútvarpsins og bendir á að miðlun 
innherjaupplýsinga er bönnuð samkvæmt lögum 
um félög á hlutabréfamarkaði. Fyrirtækið hefur 
því sent Fjármálaeftirlitinu og Kauphöllinni 
ábendingu um möguleg lögbrot í þessu samhengi. 
Þá hefur verið óskað eftir því við Samkeppniseft-
irlitið og Sérstakan saksóknara að Eimskip fái öll 
þau gögn sem geta tengst umfjöllun Kastljóss. - vh

Eimskip óskar eftir rannsókn á meintum leka til Ríkisútvarpsins eftir umfjöllun um samkeppnisbrot: 

Eimskip hyggst kæra Samkeppniseftirlitið

VIÐ HÖFNINA  Starfsmenn Eimskips hafa verið 
kærðir til Sérstaks saksóknara vegna samráðs.

SJÁVARÚTVEGUR Stjórn Hvals hf. 
ákvað í vor að greiða út rúmar 986 
milljónir króna í arð til eigenda 
félagsins. Hvalur hagnaðist um rúm-
lega tvo og hálfan milljarð króna í 
fyrra og batnaði afkoman þá um 1,8 
milljarð milli ára.

Þetta kemur fram í nýbirtum árs-
reikningi Hvals sem nær yfir tíma-
bilið frá 1. október 2012 til septem-
berloka 2013.     

„Stór hluti af þessum hagnaði er 
vegna eignarhlutar í HB Granda og 
Hampiðjunni,“ segir Kristján Lofts-
son, forstjóri Hvals.

Eignarhlutirnir sem Kristján 
vísar til eru í eigu Vogunar hf. Heild-
artekjur Hvals af 99 prósenta eignar-
hlut í Vogun námu rúmum 2,3 millj-
örðum króna á umræddu tímabili.

Eigendur félagsins voru 110 
talsins í septemberlok 2013. Fisk-

veiðihlutafélag-
ið Venus hf. er 
stærsti hluthafinn 
með 39,5 prósenta 
hlut en félagið er 
meðal annars í 
eigu Kristjáns, 
Birnu Loftsdótt-
ur og Sigríðar Vil-
hjálmsdóttur.  

Eignir Hvals við lok reiknings-
ársins námu rúmum 20 milljörðum 
króna en skuldirnar alls 5,3 milljörð-
um. Birgðir af frystum hvalaafurð-
um voru þá metnar á 1,8 milljarða. Í 
ársreikningnum er einnig tekið fram 
að félagið hafi átt birgðir af lýsi og 
mjöli sem voru ekki metnar til verðs.  

„Við höfum ekki getað flutt inn 
hvalaafurðir til Evrópusambands-
ins síðan 1981. Við seldum lýsið allt-
af þangað á sínum tíma. Það eru 

tvö lönd sem við getum flutt afurð-
ir okkar til og það eru Noregur og 
Japan. Núna brennum við lýsinu öllu 
bara á bátunum hjá okkur út af öllum 
þessum hvalalátum,“ segir Kristján.   

Einnig er rifjað upp í ársreikn-
ingnum að Hvalur hafi á árunum 
1986-1989 stundað hvalarannsóknir 
samkvæmt samningi við Hafrann-
sóknastofnun. Félagið hafi til við-
bótar lagt í kostnað við hvalamerk-
ingar og rannsóknir utan samnings. 
Kostnaðurinn nam 176 milljónum 
króna miðað við verðlag í septem-
ber í fyrra.

„Það var verið að merkja hvali 
hérna á árum áður með sérstökum 
merkjum og við lögðum til bátana í 
það. Við tókum saman olíukostnað-
inn og launin við þetta og skelltum 
þessu inn svo það væri hægt að vísa 
í þetta.“ haraldur@frettabladid.is

Hvalur greiddi tæpan 
milljarð króna í arð 
Hagnaður Hvals hf. nam tveimur og hálfum milljarði króna í fyrra og jókst um 1,8 
milljarða. Arðgreiðslur til eigenda félagsins námu samtals 986 milljónum króna. Af-
koman skýrist að mestu af tekjum vegna eignarhlutar í HB Granda og Hampiðjunni.

MEÐ 
AFLANN  
Starfsmenn 
Hvals veiddu 
134 lang-
reyðar árið 
2013.  
FRÉTTABLAÐIÐ/
VILHELM

KRISTJÁN 
LOFTSSON

ÍTALÍA Angela Merkel, kanslari Þýskalands, og Matteo Renzi, forsætis-
ráðherra Ítalíu, brosa hér saman á góðri stundu á Asíu-Evrópufundin-
um sem fram fer í Mílanó um þessar mundir. 
Asíu-Evrópufundurinn, skammstafað ASEM, fór fyrst fram árið 1996 
og þar hittast aðilar fimmtíu ríkja.
Samkoman er vettvangur fyrir samræður og mögulega samvinnu á 
milli ríkja í Asíu og Evrópu, er haldinn annað hvert ár og skiptast álf-
urnar á að hýsa fundina.

ASEM-fundurinn er nú haldinn í tíunda sinn og stendur samkoman í 
tvo daga. Yfirskrift fundarins er ábyrgðarfullt samstarf sem leiðir af 
sér vöxt og öryggi.  - glp

Asíu-Evrópufundurinn fer fram í Mílanó þessa dagana:

Leiðtogarnir voru léttir í lund

GAMAN SAMAN  Matteo Renzi, forsætisráðherra Ítalíu, og Angela Merkel, kanslari 
Þýskalands, slógu á létta strengi þegar þau hittust í Mílanó í gær. NORDICPHOTOS/AFP

SVEITARSTJÓRNIR Nafn hátíð-
ar sem haldin verður á Suður-
landi í mars eða apríl á næsta 
ári vekur ekki mikla hrifningu 
meðal bæjarfulltrúa í Hvera-
gerði. Hátíðin er nefnd „Hinn 
árlegi Suðurlandsskjálfti“ og 
snýst um mat, sögu og menn-
ingu.

„Bæjarráð setur fyrirvara 
við nafnið á viðburðinum sem 
virkar mjög neikvætt þar sem 
það vísar til erfiðrar upplif-
unar íbúa á svæðinu. Óeðlilegt 
er að tengja slíkan atburð við 
skemmtun,“ bókaði bæjarráð 
Hveragerðis.  - gar

Finnst nafngift óeðlileg:

Skjálftar eru 
ekki skemmtun

LÖGREGLUMÁL Karlmaður sem sætt 
hefur gæsluvarðhaldi frá 7. sept-
ember fyrir að hafa reynt að aka 
yfir fyrrverandi sambýliskonu sína 
hefur verið úrskurðaður í áfram-
haldandi gæsluvarðhald. 

Hæstiréttur staðfesti með því 
úrskurð héraðsdóms um að mað-
urinn skyldi sæta áframhaldandi 
gæsluvarðhaldi til 7. nóvember.

Manninum er gefið að sök að 
hafa reynt ítrekað að keyra yfir 
fyrrverandi sambýliskonu sína við 
heimili hennar og hótað að drepa 
hana. Einnig kastaði maðurinn 
skiptilykli inn um rúðu á heimili 
hennar.  - hó

Áfram í gæsluvarðhaldi:

Ók á fyrrum 
sambýliskonu 

ATVINNUMÁL Þótt tugir manna séu 
við það að missa vinnuna hjá Prim-
era Air vegna flutnings fyrirtæk-
isins til útlanda, telja stjórnendur 
þess að ekki sé um hópuppsögn að 
ræða. Trúnaðarmaður starfsmanna 
segir launakjör og réttindi starfs-
manna mun lakari í því landi sem 
starfsemin verður flutt til.

Í dag vinna um 65 manns hjá 
Prim era á skrifstofum félagsins 
í Kópavogi en nú þegar er búið að 
segja upp níu manns. Fyrirtækið 
stefnir á að vera svo gott sem alfar-
ið flutt til Riga næsta vor og hafi þá 
40 til 50 manns misst vinnuna.

Kristinn Örn Jóhannesson, trún-
aðarmaður starfsmanna í VR, segir 
Primera fara fram hjá lögum um 
hópuppsagnir en til þess að um hóp-
uppsögn sé að ræða þarf að segja tíu 
starfsmönnum eða fleiri upp. „Það 
á að segja öllum upp á einhverjum 

tíma. Við lítum á það sem hópupp-
sögn og að framkvæmdin sé með 
þeim hætti að félagið sé að fara í 
kring um lögin um hópuppsögn,“ 
segir Kristinn Örn.

Hrafn Þorgeirsson, forstjóri 
Prim era, segir að þar sem færri en 
tíu hafi verið sagt upp telji fyrir-
tækið ekki um hópuppsögn að ræða. 

„Raunverulega flutti fyrirtækið 
árið 2009 til Danmerkur og þetta 
er bara framhald af því. En við 
sáum náttúrulega fram á að þegar 
við erum komnir með flugfélag í 
Danmörku og Lettlandi að það var 
bara ekki skynsamlegt að vera með 
þriðju skrifstofuna á Íslandi,“ segir 
Hrafn.  - hmp

Tugir manna við að missa vinnuna hjá Primera vegna flutnings fyrirtækisins:

Ekki um hópuppsögn að ræða
UPPSAGNIR 
 Tugir starfs-
manna 
missa vinn-
una á næst-
unni. MYND/

PÁLL KETILSSON

SPURNING DAGSINS



Sjáðu skörpustu skilin í Lexus-línunni til þessa í sýningarsal okkar, Kauptúni 6, 
laugardaginn 18. október kl. 12-16. Komdu, sjáðu og reynsluaktu.

Lexus-Ísland | Kauptúni 6 | Garðabæ | Sími: 570 5400

Lexus NX 300h hefur skarpari línur og sker 
sig úr fjöldanum með sportlegri hönnun sem 
gleður augað frá öllum sjónarhornum. 

lexus.is
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Frá kr. 64.900

Netverð á mann á Silken Al-Andalus m.v. 2 í herbergi.
23. október í 3 nætur.

Sevilla

39.950
Flugsæti frá kr. 

MENNTAMÁL Samkvæmt upplýsing-
um menntamálaráðuneytisins eru 
2.200 framhaldsskólanemar hér á 
landi 25 ára og eldri. Af þeim eru 
um 570 í verknámi. Í forsendum 
fjárlagafrumvarps er gert ráð fyrir 
að framhaldsskólarnir takmarki 
mjög aðgang eða hætti að taka við 
nemendum sem eru orðnir 25 ára 
í bóknám. Þar stendur hins vegar 
ekki til að gera breytingar verk-
náminu. 

„Ég tel það rétt allra að eiga kost 
á ókeypis framhaldsskólafræðslu í 
þrjú til fjögur ár,“ segir Kristinn 
Þorsteinsson, skólameistari Fjöl-
brautaskólans í Garðabæ. Krist-
inn segir að það verði að hugsa um 
réttindi fólks. Hann hafi áhyggjur 
af þeim sem fara beint út á vinnu-
markaðinn eftir grunnskóla og séu 
þar góðir og nýtir þegnar í mörg ár 
og borgi sína skatta og skyldur. 

„Ég tel að þetta fólk eigi rétt á 
framhaldsskólanámi án þess að 
þurfa að borga fyrir það. Það á 
að vera val hvers og eins hvenær 
hann nýtir þennan rétt. Það er ekki 
hægt að leggja þetta fólk sem fer 
út á vinnumarkaðinn að jöfnu við 
þá sem eru að druslast inni í kerf-
inu í mörg ár án þess að ljúka nám-
inu,“ segir Kristinn og bendir á að 
hingað til hafi það þótt henta þjóð-
félaginu ágætlega að ungt fólk fari 
að vinna í fiski eða frystihúsum.

Bent hefur verið á meðal annars 
í umræðum á Alþingi að breyting-
arnar komi sér sérlega illa fyrir 
marga landsbyggðarskóla. Hlut-
fall eldri nemenda í þeim sé hátt. 

Líneik Anna Sævarsdóttir, þing-
aður Framsóknarflokksins og vara-
formaður allsherjar- og mennta-
málanefndar Alþingis, segir að 
málið sé flóknara en svo að hún geti 

svarað því af eða á hvort hún styðji 
þessar breytingar. 

„Ég hef áhyggjur af ákveðnum 
þáttum, það er stöðu framhalds-
skólanna á landsbyggðinni. Hins 
vegar hef ég ekki áhyggjur af því 
að það verði ekki til námsleiðir 
fyrir fullorðið fólk sem vill fara í 
háskólanám,“ segir Líneik Anna. 

Illugi Gunnarsson menntamála-
ráðherra sagði á Alþingi að það 
þurfi að taka ákvörðun á borð við 

þessa þó hún sé erfið. Hann telji 
hana skynsamlega. 

 „Hún mun reynast okkur til 
lengri tíma betur, það er að horfa á 
framhaldsskólann sem ungmenna-
skóla og hafa úrræði og þróa þau 

áfram fyrir þá sem eldri eru þann-
ig að þeir þurfi ekki að setjast á 
skólabekk með 16 ára og geti farið 
aðrar leiðir til að komast í háskóla. 
Þær eru til,“ sagði Illugi. 
 johanna@frettabladid.is

Fólk geti ráðið hvenær það 
vill fara í framhaldsskóla
Skólameistari Fjölbrautaskólans í Garðabæ segir að allir eigi að eiga rétt á ókeypis þriggja til fjögurra ára fram-
haldsskólanámi, sama hvað fólk er gamalt. Það eigi að vera val hvers og eins hvenær sá réttur er nýttur.

12 þyrlur voru skráðar hér á 
landi árið 2013. 

Sex árum áður, eða 2007, voru sjö 
þyrlur skráðar hér en 1983 voru þær 
þrjár.  Heimild: Hagstofa Íslands

ÞORSTEINN 
KRISTINSSON 

LÍNEIK ANNA 
SÆVARSDÓTTIR 

UNGMENNASKÓLAR  Menntamálaráðherra telur að framhaldsskólar eigi að vera ungmennaskólar og það eigi að loka fyrir 
aðgang þeirra sem eru orðnir 25 ára og eldri.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Aðgengi 25 ára og eldri að verknámi,  verður  óbreytt 
frá því sem áður var. „Það eru engar fyrirætlanir um að 
breyta því, enda er rétt að hafa það í huga að meðal-
aldur þeirra sem stunda það nám er 25 ár, sem reyndar 
er ansi hár meðalaldur sem á sér ýmsar orsakir,“ sagði 
Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra um stöðu verk-
náms á Alþingi í gær.  

Illugi sagði að  sérstakur verkefnahópur ynni tillögur 
að breytingum á starfsnáminu. „Ég vonast til þess að 
sjá þær tillögur koma fram um næstu áramót. Sá hópur er og hefur verið 
að funda með hagsmunaaðilum sem að náminu koma. Það er verið að 
vinna þetta í góðu samráði við alla þá sem þarna eiga að hlut að máli, 
enda er þetta nám flókið,“ sagði ráðherrann.

Tillögur um breytingar á starfsnámi

HESTAMÓT Landsmót hestamanna 
2016 verður ekki  haldið á Vind-
heimamelum í Skagafirði sam-
kvæmt tilkynningu frá Landssam-
bandi hestamannafélaga. Þar segir 
að stjórn félaganna hafi komist að 
þeirri niðurstöðu á fundi sínum 7. 
október að forsendur fyrir því að 
Landsmótið yrði haldið þar væru 
ekki fyrir hendi og væri búið að 
tilkynna forsvarsmönnum Skag-
firðinga það. Ákveðið hefur verið 
að ganga til viðræðna við hesta-
mannafélagið Sprett varðandi 
það að halda Landsmótið 2016 og 
við hestamannafélagið Fák um að 
halda Landsmót 2018. Bæði félögin 
eru á höfuðborgarsvæðinu. Segir 
einnig í tilkynningunni að sam-
bandið vonist til þess að það muni 
ríkja sátt um þetta meðal áhuga-
manna um íslenska hestinn.  - vh

Ekki á Vindheimamelum:

Vilja semja við 
Sprett og Fák

VINDHEIMAMELAR  Landsmótið 2016 
verður ekki haldið á Vindheimamelum 
í Skagafirði. 

SKIPULAGSMÁL Efna á til skipu-
lagssamkeppni um lóðina við 
Útvarpshúsið í Efstaleiti. Mark-
miðið er að nota lóðina undir 
íbúðir og grynnka þannig á 
skuldum RÚV, að þétta byggð 
og fjölga leiguíbúðum. Dagur 
B. Eggertsson borgarstjóri og 
Magnús Geir Þórðarson útvarps-
stjóri hafa unnið að málinu 
saman en í gærmorgun sam-
þykkti borgarráð tillögu um 
verklag og næstu skref.
 - vh

Fer undir íbúðarhúsnæði:

Samkeppni 
um lóð RÚV

SKIPULAGSMÁL Meirihlutinn í borgar-
ráði Reykjavíkur vísaði í gær frá til-
lögu um opinn íbúafund um deili-
skipulag Nýlendureits.
„Þar sem ekki hefur verið tekið 
undir hugmyndir um nýja staðsetn-
ingu Rússnesku rétttrúnaðarkirkj-
unnar eftir skoðun umhverfis- og 
skipulagssviðs fellur hugmynd um 
íbúafund um hana um sjálfa sig,“ 
bókuðu borgarráðsfulltrúar Sam-
fylkingarinnar, Bjartrar framtíð-
ar, Vinstri grænna og Pírata. Sögðu 
þeir að eðlilegast hefði verið að sjálf-

stæðismenn drægju tillögu sína um 
íbúafundinn til baka, en þar sem 
það hefði ekki verið gert ætti að 
vísa henni frá. Var það síðan gert 
með atkvæðum meirihlutans gegn 
atkvæðum borgarráðsfulltrúa Sjálf-
stæðisflokks og Framsóknarflokks.

Fulltrúar sjálfstæðismanna sögðu 
það vekja furðu að tekið skuli hafa 
verið neikvætt í íbúafundinn. Meiri-
hlutinn hafi lagt sig í líma við að 
kenna sig við lýðræði en hafni nú 
í annað skipti á skömmum tíma að 
funda með borgarbúum.  - gar

Meirihluti borgarráðs vísar frá tillögu um íbúafund um rétttrúnaðarkirkju:

Önnur lóð fékk ekki undirtektir

KIRKJA Á NÝLENDUREIT  „Teljum við 
ótrúlegt að meirihlutinn vilji ekki halda 
íbúafund um málið,“ bókaði borgar-
ráðsfulltrúi Framsóknar.

LANDBÚNAÐUR
Bændur neyddust til að 
slátra
Gísli Halldór Halldórsson, bæjarstjóri 
á Ísafirði, vill árétta að hann telji ekki 
að Matvælastofnun hafi ákveðið að 
slátra búfé vegna díoxínmengunar frá 
Sorpbrennslunni Funa, heldur hafi 
ákvarðanir Matvælastofnunar á borð 
við að innkalla kjöt frá Evrópu valdið 
því að bændurnir hafi sjálfir neyðst til 
að slátra fénu.

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

Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

HELGARSPÁIN  Hvöss norðaustlæg átt á morgun með rigningu einkum suðaustan- og 
austanlands. Hvassast við suðausturströndina og norðvestan til. Lægir á sunnudag.
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ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

Viðskiptavinir Sjóvár í Stofni fá vönduð vetrardekk á sérkjörum hjá 
völdum dekkjaverkstæðum. Nýttu þér vetrardekkjatilboðið og keyrðu 
öruggari í vetur. 

Nánari upplýsingar í næsta útibúi Sjóvár og á sjova.is

TILBOÐ Á VETRARDEKKJUM
TIL VIÐSKIPTAVINA Í STOFNI

VERTU Í GÓÐU 
VEGASAMBANDI 
Í VETUR

Ný löggjöf um mynstursdýpt 

hjólbarða tekur gildi 1. nóv. 2014. 

Frá þeim tíma þurfa hjólbarðar bifreiða að 

hafa að lágmarki 3 mm mynstursdýpt 

yfir vetrartímann (1. nóv. til 14. apr.)
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1. Hver er fyrirliði íslenska kvennalands-
liðsins í hópfi mleikum?
2. Hvað heitir leikritið sem Leikfélag 
Hörgdæla sýnir?
3. Hvað bíða margir Íslendingar eftir að 
fá grætt í sig nýra?

SVÖR:

1. Sif Pálsdóttir 2. Verksmiðjukrónikan 3. Tíu

  

Fæst án lyfseðils

Verkir?
Verkjastillandi og 
bólgueyðandi!

LANDBÚNAÐUR Þau þrjátíu og tvö 
tonn af írsku smjöri sem Mjólk-
ursamsalan ákvað að nota ekki í 
framleiðslu sína, heldur láta renna 
út fyrir síðasta neysludag kostuðu 
rúmar 50 milljónir í innkaupum. 
Hagnaður fyrirtækisins á síðasta 
ári nam 200 milljónum. Smjörið 
mun allt fara í gerð kálfafóðurs 
í stað þess að nýta það í innlenda 
framleiðslu. „Gefur okkur svig-
rúm fyrir jólin,“ segir Einar Sig-
urðsson, forstjóri MS. 

Í desember á síðasta ári ákvað 
Mjólkursamsalan að flytja inn 88,7 
tonn af írsku smjöri á fullum toll-
um. 1.568 krónur kostaði hvert kíló 
af þessu írska smjöri fluttu inn til 
landsins. Heildarverð smjörsins 
nam því rétt tæpum 140 milljón-
um króna. Verð þeirra þrjátíu og 
tveggja tonna sem Mjólkursam-
salan hefur ákveðið að nýta í gerð 
kálfafóðurs, nemur því 50 milljón-
um króna. 

Einar segir þetta fýsilegan kost, 
að nýta erlenda smjörið með þess-
um hætti. „Við erum að sjá núna 

mikla aukningu í sölu á rjóma. Við 
framleiðum kálfafóður fyrir land-
búnaðinn. Ef við myndum ekki 
nýta fituna úr írska smjörinu í 
kálfafóður hefðum við að öðrum 
kosti þurft að nýta innlenda fram-
leiðslu í fóðrið. Það að eiga þetta 
erlenda smjör núna á lager býr 
þannig til svigrúm til þess að eiga 
nóg af íslenskri framleiðslu fyrir 
jólavertíðina. Við búum okkur 
undir mikla sölu á rjóma fram að 
jólum.“

Fram kemur á vef Hagstofunnar 
að verð smjörsins án tolla sé um 65 
milljónir króna. Tollur er settur á 
hvert kíló að upphæð 623 krónur 
og því nam tollurinn 55 milljónum 
króna. Einnig er settur 30 prósent 
tollur á verð smjörsins og bætast 
því við tæpar 20 milljónir. Því 
er samanlagður tollur á smjörið 
75 milljónir króna, tíu milljónum 
hærra en sjálft innflutningsverðið 
á smjörinu. 

Einar segir verðið á smjörinu 
ekki vera aðalatriðið. „Við verð-
um að hafa það hugfast að ef þetta 

smjör yrði ekki nýtt yrðum við að 
nota innlenda framleiðslu í fóður-
gerðina. Þannig að það jafnar sig 
út þegar allt kemur til alls.“

Velta Mjólkursamsölunnar 
í fyrra var um 20 milljarðar 
íslenskra króna og hagnaður fyr-
irtækisins nam 200 milljónum. 
Því eru þessar upphæðir sem 
fóru í innflutning írska smjörsins 
nokkuð stór hluti af hagnaði fyrir-
tækisins. Til að mynda eru tollar 
smjörsins 65 milljónir, eða þriðj-
ungur hagnaðar fyrirtækisins. 

 sveinn@frettabladid.is

Kálfafóðurssmjörið 
kostaði 50 milljónir
Írska smjörið kostaði Mjólkursamsöluna tæpar 140 milljónir í innkaupum síðast-
liðinn vetur. Það smjör sem fer í kálfafóður kostaði því MS rúmar 50 milljónir 
króna. Hagnaður MS í fyrra nam 200 milljónum.

ÍRSKA SMJÖRIÐ  Það smjör sem á að nota í kálfafóður kostaði 50 milljónir í innkaupum. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN NÍELSSON

  Ef við 
myndum ekki 
nýta fituna úr 

írska smjör-
inu í kálfa-

fóður hefðum 
við að öðrum 

kosti þurft að nýta inn-
lenda framleiðslu 

Einar Sigurðsson, forstjóri MS

VINNUMARKAÐUR Samþykkt var 
af formönnum aðildarfélaga 
ASÍ á miðvikudag að leggja fram 
breytingartillögu þess efnis að 
tveir varaforsetar verði í stjórn 
ASÍ. Tillagan verður lögð fram á 
þingi ASÍ aðra helgi.

Uppstillingarnefnd hafði sam-
band við þau Ólafíu B. Rafns-
dóttur, formann VR, og Sigurð 
Bessason, formann Eflingar, 
sem svöruðu kallinu og hyggjast 
bjóða sig fram. Sitjandi varafor-
seti er Signý Jóhannesdóttir en 

hún var kjörin varaforseti árið 
2010 og endurkjörin árið 2012. 
Hún hefur sagt að hún ætli að 
láta af störfum. Ólafía sagði í 
útvarpsþættinum Sprengisandi í 
ágúst að hún ætlaði ekki að bjóða 
sig fram. 

„Leitað var til mín og skorað 
á mig að endurskoða þessa hug-
mynd með tilliti til þess að VR 
er stærsta stéttarfélag innan ASÍ 
en ákvörðunin byggir líka á því 
að breikka forystu ASÍ. En það 
veltur allt á þingsályktunartil-

lögunni sem lögð verður fram 
á þingi um næstu helgi,“ segir 
Ólafía í samtali við Vísir.is.  - vh

Ólafía Rafnsdóttir og Sigurður Bessason beðin um að bjóða sig fram:

Vilja tvo varaforseta í ASÍ 

ÓLAFÍA B. 
RAFNSDÓTTIR

SIGURÐUR 
BESSASON

EFNAHAGSMÁL Upplýsingar um 
hvort og hversu mikil höfuðstóls-
lækkun verður á lækkun íbúðalána 
munu liggja fyrir um næstu mán-
aðamót að sögn Tryggva Þórs Her-
bertssonar, verkefnisstjóra höfuð-
stólslækkunarinnar. Um 90-95 
prósent þeirra sem um leiðrétt-
inguna sóttu fá upplýsingar um 
lækkun höfuðstólslána um næstu 
mánaðamót en um 70 þúsund 
umsóknir bárust frá rúmlega 100 
þúsund manns. Til stóð að greina 
frá þessum upplýsingum um miðj-

an október en seinkun hefur orðið 
á þar sem enn á eftir að ganga frá 
einhverjum lausum endum. Auk 
þess þurfi frumvarp sem Bjarni 
Benediktsson, fjármála - og efna-
hagsráðherra, lagði fram, að vera 
komið í gegn áður en upplýsing-
arnar séu birtar. 

Um er að ræða breytingar 
á lögum um leiðréttingu verð-
tryggðra fasteignaveðlána en 
breytingunum er ætlað að taka af 
allan vafa um að þau skuldalækk-
unarúrræði sem þegar hafa verið 

veitt leiði til frá-
dráttar af þeirri 
upphæð sem 
leiðrétting ríkis-
stjórnarinnar 
gerir ráð fyrir. Í 
athugasemdum 
með frumvarpi 
Bjarna segir 
að frádráttur-
inn eigi að vera 
óháð fyrirkomu-
lagi eða aðferð einstakra lánveit-
enda við skuldalækkunina. Ekki 

eigi að skipta máli hvort aðgerð-
irnar hafi komið til fyrir eða eftir 
sértæka skuldaaðlögun og 110 pró-
sent leiðarinnar. 

Samningaviðræður við við-
skiptabankana eru enn ekki í höfn 
en þær haldast í hendur við birt-
ingu upplýsinga um lækkun höfuð-
stólslána. Tryggvi segir viðræð-
urnar þó ganga vel.

Heildarumfang niðurfellingar-
innar er metið á um 150 milljarða 
króna sem dreifist yfir fjögurra 
ára tímabil.          - vh

Afgreiða þarf frumvarp fjármálaráðherra áður en upplýsingar um höfuðstólslækkanir verða birtar:

Skuldaleiðréttingin er ekki enn í höfn 

TRYGGVI ÞÓR 
HERBERTSSON

VEISTU SVARIÐ?
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GENF, AP Níu þúsund manns hafa nú 
smitast af ebóluveirunni. Meira en 
4.500 þeirra eru látnir. Þetta full-
yrðir Alþjóðaheilbrigðisstofnunin 
WHO.

Heilbrigðisstarfsmenn hafa 
orðið illa úti, en samkvæmt tölum 
frá WHO eru þeir nærri þriðjung-
ur allra sem smitast. Alls hafa nú 
2.700 heilbrigðisstarfsmenn smitast 
og 236 þeirra eru látnir.

„Gögn okkar sýna að fjöldi smit-
aðra hefur verið að tvöfaldast á 
fjögurra vikna fresti,“ segir Isa-
belle Nuttall, framkvæmdastjóri 
hjá WHO. „Sjúkdómurinn er enn 
útbreiddur í Gíneu, Líberíu og 
Síerra Leóne.“

Nuttall segir að margir mánuðir 
muni líða áður en tekst að ná tökum 
á sjúkdómnum. Nokkrir sjúkling-
ar hafa verið fluttir til meðferðar 
á Vesturlöndum og hafa þrír heil-
brigðisstarfsmenn smitast þar, einn 
á Spáni og tveir í Bandaríkjunum.

Þá segir WHO að undirbúningur 
sé í fullum gangi í fjórtán Afríku-
ríkjum, þar sem hættan þykir meiri 
en í öðrum löndum. Þetta eru Aust-
ur-Kongó, Benín, Fílabeinsströnd-
in, Gambía, Gana, Gínea-Bissá, 
Kamerún, Mið-Afríkulýðveldið, 
Malí, Máritanía, Nígería, Senegal, 
Suður-Súdan og Tógó.

„Þau hafa verið valin ýmist 
vegna þess að þau eiga landamæri 
að þeim löndum, þar sem veirunn-
ar hefur þegar orðið vart, eða þá að 
þar eru fjölfarnar ferða- eða við-
skiptaleiðir,“ segir Nuttall.

Bandarísk þingnefnd yfirheyrði í 

gær þarlenda ráðamenn, sem bera 
ábyrgð á viðbrögðum við ebólusmiti 
innan Bandaríkjanna. Embættis-
mennirnir voru þar harðlega gagn-
rýndir, en svo virðist sem ómark-
viss viðbrögð heilbrigðisstarfsfólks 
hafi orðið til þess að tveir hjúkrun-
arfræðingar smituðust þar.

„Fólk er hrætt,“ sagði Fred 
Upton, þingmaður Repúblikana-
flokksins í fulltrúadeild Banda-
ríkjaþings. „Líf fólks er í húfi og 

viðbrögðin hafa ekki verið ásætt-
anleg.“

Grunur vaknaði í gær um að 
læknir, sem kom til Danmerkur frá 
Afríku, væri smitaður en rannsókn 
leiddi í ljós að svo var ekki.

Á Spáni lék einnig grunur á að 
þrír til viðbótar gætu verið smitað-
ir. Einn þeirra kom til Spánar með 
flugvél frá Air France, og var flug-
vélin sett í einangrun um stund á 
flugvellinum í Madrid í öryggis-

skyni. Allir farþegar fengu þó að 
fara frá borði nema einn maður, 
sem var með hita og hafði komið 
frá Nígeríu. Hann var síðan flutt-
ur á sjúkrahús. gudsteinn@frettabladid.is

Níu þúsund hafa smitast
Þrátt fyrir varúðarráðstafanir hafa 2.700 heilbrigðisstarfsmenn smitast af ebólu og 236 þeirra eru látnir. Farald-
ur geisar enn í Gíneu, Líberíu og Síerra Leóne, en hættan á frekari útbreiðslu er mest í fjórtán Afríkuríkjum.

HITINN KANN-
AÐUR  Heilbrigðis-
starfsmaður kannar 
hitastig farþega á 
flugvelli í borginni 
Casablanca í Mar-
okkó. FRÉTTABLAÐIÐA/P

LANDBÚNAÐUR Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið hefur gert 
samning við Erfðanefnd landbún-
aðarins um að efla geitfjárrækt á 
Íslandi. Reiknað er með að kostn-
aður verði samtals sjö milljónir 
króna á næstu þremur árum. Sam-
kvæmt tillögunum er ætlunin að 
auka beinan stuðning við geita-
bændur og gera átak í sæðistöku 
og djúpfrystingu sæðis svo koma 
megi upp erfðabanka er varðveiti 
mikilvægustu erfðaþætti stofns-
ins. Einnig verður í samstarfi 
við Bændasamtök Íslands búinn 
til stafrænn gagnagrunnur með 
öllum ætternisupplýsingum sem 
safnað hefur verið frá upphafi um 
íslenska geitfjárstofninn.  - vh

Stuðningur við bændur:

Ræktun geita 
verður efld

VERSLUN Kaupás hefur, í samráði 
við matvælaeftirlit Heilbrigðis-
eftirlits Reykjavíkur, innkallað 
kókosmjólk frá Suree vegna þess 
að lítil eðla fannst í vörunni. 

Varan kallast Coconut Milk 
Light en Kaupás rekur verslan-
irnar Kjarval, Krónuna og Nóa-
tún um land allt. Viðskiptavinum, 
sem hafa keypt vöruna í framan-
greindum verslunum, er bent á að 
skila henni í viðkomandi verslun. 
Morgunblaðið greindi frá því í 
gær að maður hefði orðið fyrir 
þeirri óskemmtilegu reynslu í 
vikunni að finna litla eðlu í niður-
soðinni kókosmjólk, sem hann 
ætlaði að nota til matargerðar. - vh

Kaupás bregst við kvörtun:

Eðla fannst í 
kókosmjólkinni

4500
hafa nú látist af völdum 
ebólusjúkdómsins
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FRÁBÆRT VERÐ
Á SJÓNVÖRPUM

Dual Core örgjörvi
100Hz MCI tryggir flöktlausa 
mynd og Triple XD Engine 
myndvinnslan skilar betri 
og skýrari litum. Dual Core 
örgjörvinn tryggir að öll 
netvinnsla er hröð og góð.
 

Miklir möguleikar
Tækið er með stafrænum DVB-C/T2 móttakara og einng er 
Gervihnattamóttakari innbyggður í tækið. Hægt er að tengja harðan 
disk við tækið fyrir upptöku, nálgast skrár með DLNA, tengja Skype 
myndavél við tækið og bæta við Magic Remote til að einfalda enn 
frekar netupplifun. 3 HDMI tengi og 3 USB tengi eru á tækinu og 
einnig Scart, component, composite og optical tengi.

SNJALLSJÓNVARP
Tækið er glæsilega hannað með örþunnum ramma utan um skarpan Direct IPS 
LED skjá. Opinn vefvafri og einfalt LG snjallkerfi gerir alla upplifun af netnotkun 
lipra og þægilega.

169.990
LG 47LB570V

FULLT VERÐ 229.990

129.990
LG 42LB570V

FULLT VERÐ 159.990
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NÝ UPPLÝSINGASÍÐA UM FJÁRMÁL Á LÍFEYRISALDRI
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HOLLRÁÐ VIÐ
STARFSLOK

Fjármál flækjast til muna þegar taka lífeyris hefst. Starfsfólk VÍB hefur sérhæft sig í fjármálum 

í aðdraganda og kjölfar starfsloka. Við höfum sett upp einfalda vefsíðu þar sem leitast er við 

að svara áleitnum spurningum er kunna að brenna á fólki á þessum tímamótum.

»  Hvernig eru greiðslur og skerðingar Tryggingastofnunar?

»  Hvernig og hvenær ætti ég að taka út séreignarsparnaðinn minn?

»  Hvað þarf ég að vita varðandi skattkerfið?

»  Hvaða áhrif hefur ávöxtun sparifjár?

Kynntu þér málið á vib.is/60 eða bókaðu fund þér að kostnaðarlausu í síma  440 4900.

STJÓRNSÝSLA „Það er ágreiningur 
um það sem ég vil gera til þess 
að hlíta samningnum sjálfum,“ 
segir Baldvin Jónsson, sem vinn-
ur að markaðssetningu íslenskra 
landbúnaðarvara í Bandaríkj-
unum en fékk ekki 4,5 milljóna 
króna ársfjórðungsgreiðslu frá 
utanríkisráðuneytinu um miðj-
an september eins og samningur 
gerir ráð fyrir.

„Septembergreiðslan verður 
ekki greidd fyrr en fullnægj-
andi upplýsingar um framvindu 
verkefnisins hafa borist,“ segir 
Urður Gunnarsdóttir, upplýsinga-
fulltrúi utanríkisráðuneytisins.

Baldvin hefur unnið að því að 
kynna íslenskar landbúnaðarvör-
ur í Bandaríkjunum í um tuttugu 
ár. Að því er segir í svari frá Urði 
Gunnarsdóttur hefur slíkt mark-
aðsverkefni notið fjárstuðnings 
frá ríkinu, flest árin hafi styrk-
urinn numið um 25 milljónum 
króna. Frá 2006 hafi utanríkis-
ráðuneytið átt „óbeina aðkomu“ 
að verkefninu með því að Bald-
vin Jónsson hafði starfsaðstöðu 
við sendiráð Íslands í Washington 
þótt hann ynni sjálfstætt.

Ekki í upphaflegum frum-
vörpum
Þegar fjárlagafrumvarp ársins 
2012 var lagt fram var ekki gert 
ráð fyrir áframhaldandi fram-
lagi ríkisins til Baldvins. Urður 
segir að milli umræðna um frum-
varpið hafi hins vegar komið 
fram tillaga um sérstakan tíma-
bundinn styrk til að halda verk-
efninu áfram í tvö ár. Samþykkt 
hafi verið að veita 12 milljónir til 
verksins fyrir hvort árið, 2012 og 
2013.

„Undir meðferð Alþingis á fjár-
lagafrumvarpi þessa árs kom 
aftur fram tillaga um framleng-
ingu á styrk til markaðsverkefn-
isins um ný tvö ár, það er 2014 og 
2015 um 18 milljónir króna hvort 
ár,“ svarar Urður fyrirspurn 
Fréttablaðsins.

Að sögn Urðar var það vegna 
„aðdraganda málsins og rök-
stuðnings fjárlaganefndar“ sem 
ákveðið var að halda verkefninu 
áfram með sambærilegum hætti 
og verið hafði. Rökstuðningur-
inn sem utanríkisráðuneytið 
vísar til hefur ekki fengist upp-
gefinn hjá utanríkisráðuneytinu 
eða Alþingi. Í skýringum með 
þessum lið í fjárlagafrumvarp-

inu segir aðeins að gerð hafi 
verið tillaga um þessa fjárveit-
ingu og að ákvörðun hafi verið 
tekin um hana. Af athugasemd-
um við frumvarpið er að sjá að 
tillagan hafi borist úr herbúðum 
ríkisstjórnarinnar.

Stjórn fylgist með Baldvin
Núverandi samningur við Bald-
vin var undirritaður 12. júní á 
þessu ári. Samkvæmt honum 
fékk Baldvin greiddar sex millj-
ónir króna við undirritun og 
aðrar þrjár milljónir 1. júlí. Hann 

átti síðan að fá 4,5 milljónir þann 
15. september og aðra eins upp-
hæð 15. desember.

Utanríkisráðuneytið setti verk-
efninu sérstaka stjórn. Hún er 
skipuð þremur mönnum og er 
undir formennsku Högna Krist-
jánssonar, skrifstofustjóra í utan-
ríkisráðuneytinu. Aðrir í stjórn-
inni eru Jón Ásbergsson og 
Magnús Freyr Jónsson, sláturhús-
stjóri á Hvammstanga.

Samningurinn kveður á um að 
Baldvin eigi að skila stjórninni 
skýrslu um framvindu verkefn-
isins áður en til hverrar greiðslu 
kemur.

Skilaði ekki skýrslu en fékk greitt
„Stjórnin hefur ekki unnið 
skýrslur eða minnisblöð og fram-
kvæmdaraðili hefur heldur ekki 
lagt fram slík endanleg gögn fyrir 
stjórnina til samþykktar,“ upplýsir 
Urður.

„Mat stjórnin það svo að sann-

gjarnt væri að inna hana af hendi 
í ljósi þess hve skammt var liðið 
frá undirskrift,“ segir upplýsinga-
fulltrúinn um milljónirnar þrjár 
sem borgaðar voru í júlí án þess 
að Baldvin hefði skilað skýrslu.

„Ég skilaði inn fjögurra blað-
síðna skýrslu fyrir mánuði um 
starfið sem á að vera í gangi á 
þessu ári,“ segir Baldvin. „Það 
sem ég vil gera til þess að hlíta 
samningnum sjálfum er að halda 
áfram á þeirri braut að ná auk-
inni samstöðu meðal fyrirtækja 
og þjónustuaðila sem eru að hasla 
sér völl á markaðnum til að nýta 
fjármuni enn þá betur.“

Á sér uppáhalds tengdason
Baldvin á fund í dag með fulltrú-
um utanríkisráðuneytisins. „Það 
er ágreiningur við verkefnisstjórn-
ina um áherslur. Við ætlum að fara 
yfir hvar okkur greinir á. Það er 
ósköp eðlilegt og sjálfsagt,“ segir 
hann.

Baldvin kveður verkefnið hafa 
skilað milljörðum króna í útflutn-
ingstekjur. „En ég finn það alveg 
að í samfélaginu tengir fólk mína 
persónu við fjölskylduna. Ég er 
bara mjög ánægður með tengda-
son minn, sem dæmi,“ segir Bald-
vin og vísar þar til Bjarna Bene-
diktssonar fjármálaráðherra. 
„Hann er uppáhaldstengdason-
ur minn – hann er reyndar eini 
tengdasonur minn.“

 gar@frettabladid.is

Skrúfað fyrir milljónagreiðslur frá 
ráðuneyti til Baldvins Jónssonar
Utanríkisráðuneytið hefur stöðvað greiðslur til Baldvins Jónssonar sem það telur ekki hafi uppfyllt 18 milljóna króna samning um mark-
aðssetningu á íslenskum landbúnaðarvörum í Ameríku. Baldvin, sem þó hefur fengið 9,5 milljónir króna á árinu, segir ágreining um leiðir.

LAMBAKJÖT Í BANDARÍKJUNUM  Verslanir Whole Food hafa lengi selt íslenskt lambakjöt vestanhafs. MYND/BALDVIN JÓNSSON

  En ég 
finn það 

alveg að í 
samfélaginu 

tengir fólk 
mína persónu 
við fjölskyld-

una.
Baldvin Jónsson 

verkefnisstjóri.

HÖGNI 
KRISTJÁNSSON

URÐUR 
GUNNARSDÓTTIR
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Fast verð:

Verð fyrir lóðir innifelur byggingarrétt og gatnagerðargjald.

  á hverja íbúð í rað- og parhúsum 7.600.000 kr.  

  fyrir einbýlishús að 375 m2 11.100.000 kr. 

Hafðu samband við okkur til að fá upplýsingar eða farðu inn á vefinn 

www.reykjavik.is/lodir. Þar finnur þú öll gögn og umsóknareyðublöð. 

Þau eru einnig aðgengileg í þjónustuveri Reykjavíkurborgar,  Borgartúni 12 -14. 

Sendu okkur fyrirspurn á netfangið lodir@reykjavik.is eða hringdu í síma 411 11 11. 

Starfsmenn á skrifstofu eigna og atvinnuþróunar leiðbeina þér með ánægju. 

www.reykjavik.is/lodir

Menningarstarf verður mikilvægur hluti af starfsemi hinna nýju 
þjónustumannvirkja.

Ný sundlaug og íþróttaaðstaða verður byggð í hverfinu. 

Reykjavík býður tilbúnar lóðir á föstu verði í Úlfarsárdal og 

Reynisvatnsási sem eru í uppbyggingu með vaxandi þjónustu.

Í Úlfarsárdal stendur yfir samkeppni um uppbyggingu samþætts 

leik- og grunnskóla með aðstöðu fyrir frístunda- og félagsstarf. 

Einnig verður þar starfrækt menningarmiðstöð og 

almenningsbókasafn, kennslu- og almenningssundlaug, 

sem og íþróttahús Fram í Úlfarsárdal. 

Framtíð í Úlfarsárdal

Lóðir á föstu verði

SAMFÉLAGSMÁL Styrkurinn sem 
Krabbameinsfélag Íslands fékk í 
fyrra frá Hreyfli vegna átaks leigu-
bílastöðvarinnar í október og nóvem-
ber nam tæpum 1,4 milljónum króna. 
Upphæðin í hittifyrra var svipuð.

„Fólki finnst styrkurinn af hverri 
ferð lítil upphæð en það gerir sér 
ekki grein fyrir því að ferðirnar, sem 
greiddur er styrkur af til Krabba-
meinsfélagsins, nema mörgum 
tugum þúsunda á mánuði. Það verð-
ur talsverður peningur þegar allar 
ferðirnar eru teknar saman.“ Þetta 
segir Sæmundur Sigurlaugsson, 

framkvæmda-
stjóri Hreyfils, 
um umræðuna á 
Facebook um að 
12 króna styrkur 
af hverri pantaðri 
ferð, sama hversu 
hátt fargjaldið er, 
sé lág upphæð.

Sæmundur 
segir styrkinn 

eingöngu greiddan ef pantaður bíll 
leiðir af sér ferð, eins og hann orðar 
það. „Það er enginn styrkur greidd-
ur þegar pöntuð ferð reynist plat-

ferð. Platferðir geta verið yfir þrjú 
þúsund á mánuði. Þessar platferðir 
tefja því miður okkar þjónustu þegar 
margir bíða eftir bíl um helgar.“

Ekki er heldur greiddur styrkur 
af ferðum þegar viðskiptavinir hóa 
í leigubíl með bleikt ljósaskilti úti á 
götu, að því er Sæmundur greinir 
frá.

Alls aka 350 leigubílar Hreyf-
ils nú með bleiku skiltin sem gerð 
voru árið 2007 fyrir stöðina þegar 
samvinnan við Krabbameinsfélagið 
hófst. „Bílstjórarnir, sem eru sjálf-
stætt starfandi, eru ekki sjálfir 

að veita félaginu styrkinn hver og 
einn, heldur leigubílastöðin sem er í 
eigu þeirra. Bílstjórarnir taka þátt í 
átaksverkefninu til að vekja athygli 
fólks á málefninu. Bleiku ljósin setja 
svip á umhverfið og hvetja almenn-
ing til að gefa þessum málum gaum, 
ekki bara núna á haustmánuðunum 
heldur allt árið. Við teljum okkur 
hafa hitt naglann á höfuðið með 
þessari aðferð. Samstaða bílstjóra 
í þessu máli hefur verið góð eins 
og í öllum öðrum málum,“ segir 
Sæmundur.

  ibs@frettabladid.is

Krabbameinsfélag Íslands fékk í fyrra tæplega 1,4 milljónir króna í styrk frá Hreyfli eftir haustsöfnun:

Veittu styrk af yfir 100 þúsund ferðum

EFNAHAGSMÁL Jafnvægi í þjóðar-
búskapnum er með besta móti um 
þessar mundir ef frá er talinn 
fjármagnsjöfnuður sem haminn 
er af fjármagnshöftum. Þetta 
er niðurstaða fundar fjármála-
stöðug leikaráðs sem fundaði í 
gær.

Fjármálastöðugleikaráð telur 
að helstu kerfisáhættuþættir séu 
hinir sömu og undanfarin miss-
eri. Það er að fjármagnshreyf-
ingar gætu valdið óstöðugleika í 
kjölfar losunar fjármagnshafta 
eða eignaverð brenglast af völd-
um viðvarandi fjármagnshafta.

Einnig að þung endurgreiðslu-
byrði þjóðarbúsins í erlendum 
gjaldmiðlum eykur á greiðslu-
jafnaðarvanda vegna mögulegra 
fjármagnshreyfinga við losun 
hafta.  - jhh

Fundað um stöðugleika:

Höftin skapa 
enn hættu

VIÐSKIPTI Stefnir, félag í eigu 
Arion banka, keypti í gær 5 millj-
ónir hluta í Tryggingamiðstöð-
inni. Bréfin eru keypt fyrir hönd 
sjóða sem Stefnir stýrir. Gengi 
bréfanna var í gær 23,4 og miðað 
við það er markaðsvirði selds 
hlutar 117 milljónir króna. 
Eftir viðskiptin heldur Stefnir 
utan um 42 milljónir hluta fyrir 
sjóðsfélaga og nemur markaðs-
verðmæti eignarinnar rúmum 
980 milljónum króna.

Tryggingamiðstöðin er eitt 
þriggja skráðra félaga í Kaup-
höll Íslands en heildarmarkaðs-
verð fyrirtækisins var við lokun 
markaða í gær um 17,8 milljörð-
um króna.  - jhh

Auka hlutdeildina í TM:

Keyptu fyrir 
117 milljónir

TRÚMÁL Siðmennt, félag siðrænna 
húmanista á Íslandi, vill að 
Alþingi samþykki að skipa fjöl-
skipaða nefnd til að meta áhrifin 
af aðskilnaði ríkis og kirkju. 
Þetta kemur fram í bréfi sem Sið-
mennt sendi öllum alþingismönn-
um í gær. Mikilvægt sé að slík 
vinna eigi sér stað og vinnuhóp-
urinn leggi fram ítarlega skýrslu 
um þau áhrif.

Í bréfinu óskar Siðmennt eftir 
að taka þátt í slíkri vinnu. Bent 
er á að í Svíþjóð hafi aðskilnaður 
ríkis og kirkju komið til fram-
kvæmda um síðustu aldamót og 
í Noregi hafi vinna hafist árið 
2005 sem hafi svipað markmið og 
hér er lýst og er fyrirmynd að til-
lögu Siðmenntar.   - jhh

Senda þingmönnum bréf:

Vilja meta áhrif 
af aðskilnaði

HÖFUSTÖÐVAR  Tryggingamiðstöðin 
er eitt þriggja félaga sem skráð eru á 
markað.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FORMAÐURINN  Bjarni Benediktsson 
fjármálaráðherra er jafnframt í forystu 
fyrir fjármálastöðugleikaráð. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SÆMUNDUR 
SIGURLAUGSSON
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HEILBRIGÐISMÁL Unnið er að því 
að loka smitsjúkdómadeild A-7 á 
Landspítalanum í Fossvogi eftir 
að mósa-baktería greindist á deild-
inni. Sjúklingar sem lágu á deildinni 
hafa verið lagðir inn á aðrar deildir 
spítalans en einnig hefur þurft að 
bregða á það ráð að flytja sjúklinga 
á sjúkrahús á Akranesi, í Reykja-
nesbæ og á Selfossi vegna pláss-
leysis á Landspítalanum. Deildin 
þar sem mósa-smitið kom upp þarf 
að vera lokuð í að minnsta kosti 
fjóra daga á meðan hún er hreinsuð 
og ekki er hægt að leggja inn nýja 
sjúklinga á meðan. 

 Ólafur Baldursson, fram-
kvæmdastjóri lækninga á Land-
spítalanum, segir mósa-smitið setja 
alla starfsemi spítalans í uppnám. 
„Vandinn sem við stöndum frammi 
fyrir núna er að við höfum ekki 
nægt pláss á spítalanum til að tæma 
deildina alveg af sjúklingum. Rúma-
nýting á Landspítalanum er gjarn-
an 90 til 100%. Rúmanýting á svona 
spítala á að vera 75 til 80% eða þar 
um bil. Við höfum margoft bent á 
að svona getur þetta ekki gengið, 
þar sem ekkert svigrúm er til að 
bregðast við ef eitthvað kemur upp 
á. Og það er þannig í rekstri á stóru 
sjúkrahúsi að það kemur alltaf eitt-
hvað óvænt upp á.“

Mósa (Meticillin ónæmur Staph-
ylococcus aureus) er baktería sem 
er að hluta til ónæm fyrir sýklalyfj-
um. Hún er ekki hættuleg hraustum 
einstaklingum en getur haft alvar-
leg áhrif á einstaklinga sem eru 
veikir fyrir. Bakterían er að mestu 
einkennalaus og algengt er að fólk 
beri hana í nefi eða á húð án nokk-
urra einkenna. Þaðan getur hún bor-
ist í sár eða viðkvæma einstaklinga 
og valdið sýkingum. Sýkingarnar 

eru misalvarlegar, allt frá einföld-
um húðsýkingum til lífshættulegra 
blóðsýkinga. Bakterían berst oftast 
á milli manna með snertingu.

Þetta er í þriðja sinn sem mósa-
smit kemur upp á Landspítalanum 
á þessu ári.

Aðspurður segir Ólafur bakter-
íuna hafa greinst bæði í umhverfi 
á deildinni en einnig á sjúklingum. 
Hún hafi þó ekki orðið til þess að 
heilsu sjúklinga hrakaði frekar.

Að sögn Ólafs bráðvantar nýjar 
byggingar fyrir spítalann svo hægt 
sé að komast hjá þessum vanda, 
en mósa-smit kemur upp á Land-
spítalanum nokkrum sinnum á ári. 
Hann segir mósa-smit gríðarlega 

erfitt viðureignar og kostnaðar-
samt. Ísland er eitt af fáum löndum 
í heiminum þar sem mósa hefur ekki 
náð fótfestu inni á spítölum og segir 
Ólafur að mikil vinna sé lögð í að svo 
verði áfram. „Að halda uppi slíkum 
gæðum kostar mikla fyrirhöfn og 
þrengslin á spítalanum gera okkur 
mjög erfitt fyrir.“ hannarut@365.is

Smitsjúkdómadeild 
lokað vegna mósa
Mósa-smit greindist á deild A-7 á Landspítalanum. Loka þarf deildinni og flytja til 
sjúklinga á meðan hún er hreinsuð. Setur alla starfsemi spítalans í uppnám.

SERBÍA Vladímír Pútín, forseti Rússlands, lét vætusamt veður ekki 
hafa áhrif á sig þegar hann mætti á hersýningu í Belgrad, höfuðborg 
Serbíu, í gær. Hann var þangað mættur til að sýna Serbum stuðning en 
hátíðin er haldin í tilefni þess að sjötíu ár eru síðan Belgrad var frelsuð úr 
höndum nasista.

Alls taka um þrjú þúsund hermenn þátt í hersýningunni og þá munu 
Rússar einnig vera með mikla flugsýningu.
Setningarhátíð hersýningarinnar var þó flýtt um fjóra daga svo hún 
hentaði hinum önnum kafna Pútín betur en hann hefur í nógu að snú-
ast þessa dagana.  - glp

Mikil hersýning fer fram í Belgrad í Serbíu þessa dagana:

Pútín lætur ekki vætu stoppa sig

BERMÚDA Fellibylurinn Gonzalo 
stefnir nú óðfluga á Bermúda-
eyjar en talið er að hann muni 
skella á eyjunum í dag.

Gonzalo er kominn á fjórða 
stig og fer nú á fullu yfir Norð-
ur-Atlantshafið, á um 233 kíló-
metra hraða á klukkustund. 

Yfirvöld á Bermúda halda 
þó enn í vonina um að Gonzalo 
fari fram hjá eyjunum. Ef það 
gerist hins vegar mun hann 
valda miklum stormi og úrhellis-
rigningu, sem gæti leitt til flóða.

Gonzalo skall á Bresku-Jóm-
frúareyjum á mánudag og olli 
talsverðu tjóni og rafmagns-
leysi.  - glp

Fellibylurinn Gonzalo á fullu:

Stefnir beint á 
Bermúdaeyjar

SÝRLAND Talsverður hópur ísl-
amskra öfgamanna, sem kenna 
sig við Íslamska ríkið, hefur hörf-
að að undanförnu úr sýrlenska 
bænum Kobane. Bærinn er við 
landamæri Tyrklands.

Bahrain Kandal, sem stýrir 
aðgerðum Kúrda á svæðinu sagði 
í samtali við BBC að loftárás-
ir Bandaríkjamanna hefðu átt 
sinn þátt í að hrekja íslömsku 
öfgamennina á brott og lýsti 
yfir þeirri von að bærinn losn-
aði undan valdi Íslamska ríkis-
ins á næstunni. Miklir bardagar 
hafa geisað í Kobane undanfarn-
ar vikur og talið er að um 600 
manns hafi látið lífið.   - glp

Íslamskir öfgamenn hörfa:

Kúrdar vonast 
eftir frelsi

LÖGREGLUMÁL Tuttugu og fjög-
urra ára gamall karlmaður er 
ákærður fyrir brot gegn vald-
stjórninni en honum er gefið að 
sök að hafa í ágúst 2013 ráðist á 
lögreglumenn með spörkum og 
höggum er hann var handtek-
inn í Austurstræti  og seinna 
eftir flutning á lögreglustöð-
ina við Hverfis götu, sparkað í 
andlit lögreglumanna með þeim 
afleiðingum að þeir hlutu togn-
un á kjálka, áverka á handlegg 
og roða yfir kinnbeini.

Þá mun maðurinn hafa 
hótað lögreglu í október sama 
ár og hótað lögreglumanni lík-
amsmeiðingum er þeir voru 
í lögreglubíl en samkvæmt 
ákæru sagði maðurinn: „Ég 
sting þig með fokking spraut-
unál,“ og í kjölfarið: „Á ég að 
stinga þig?“

Maðurinn er einnig ákærð-
ur fyrir að hafa haft lítið eitt 
af amfetamíni í fórum sínum 
við ofangreind tækifæri.

 - hó

Karlmaður á þrítugsaldri ákærður fyrir að hóta lögreglumönnum eftir handtöku í miðborg Reykjavíkur:

Hefur ítrekað haft í hótunum við lögreglu

NEPAL, AP Talið er að allt að 27 fjallgöngumenn hafi 
látið lífið í Himalajafjöllum þegar mikill hríðarbylur 
gekk þar yfir fyrr í vikunni. Veðurofsanum fylgdu 
snjóflóð en að sögn AP-fréttstofunnar er tala látinna 
sögð geta verið talsvert hærri. 
Herþyrlur hafa þó bjargað allt að 140 manneskjum 
en þó er enn talið að í það minnsta sjötíu manns séu 
enn á staðnum þar sem mesti bylurinn gekk yfir, í 
um það bil fimm kílómetra hæð.
Veðurofsinn er talinn vera einn sá mesti sem komið 
hefur á þessu vinsæla göngusvæði sem ber nafnið 
Annapurna og er um 160 kílómetra norðvestur af 
höfuðborginni Katmandú. 
Mikill fjöldi fjallgöngumanna hvaðanæva gengur 
þessa vinsælu leið á þessum árstíma vegna þess að 
veður er þá að jafnaði mjög hagstætt.

Í apríl á þessu ári fórust sextán nepalskir fjall-
göngumenn í hræðilegu slysi í hlíðum Everest-fjalls  
og er það mannskæðasta slys sögunnar á þessum 
slóðum. Anna purna-svæðið er ekki svo langt frá 
þeim stað þar sem slysið varð í apríl. 

Sérfræðingar segja að með hækkandi hitastigi 
á jörðinni verði slík snjóflóð í hlíðum fjalla enn 
algengari.  - glp

Búið er að bjarga um það bil 140 manns úr stórhríð í Himalajafjöllum:

Allt að þrjátíu manns létu lífið

VOTUR  Vladímír Pútín Pússlandsforseti lét sig ekki vanta á hersýningu í Belgrad í 
gær.  NORDICPHOTOS/AFP

UPPNÁM  Ólafur Baldursson, framkvæmdastjóri lækninga á Landspítalanum segir 
mósa-smitið setja alla starfsemi spítalans í uppnám. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

  Vandinn sem við 
stöndum frammi fyrir 

núna er að við höfum ekki 
nægt pláss á spítalanum 

til að tæma deildina 
Ólafur Baldursson, 

framkvæmdastjóri lækninga á LSH

HÓTAÐI OG 
SPARKAÐI 
 Maðurinn 
hótaði að stinga 
lögreglumann 
með sprautunál 
og sparkaði og 
lamdi til lög-
reglumanna við 
handtöku.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

TIL BJARGAR  Herþyrlur taka þátt í leitinni á óveðursvæðinu 
en sem stendur hefur um 140 manneskjum verið bjargað og 
margra er enn saknað. NORDICPHOTOS/AFP

ALÞINGI Þingmenn Bjartrar fram-
tíðar hafa í þriðja sinn lagt fram 
frumvarp á þingi um breytingar 
á fyrirkomulagi frídaga. Frum-
varpinu er ætlað að tryggja aukið 
hagræði vegna frídaga sem koma 
upp í miðri viku eða um helgi. Vilja 
þingmennirnir að frídagar vegna 
uppstigningardags og sumardags-
ins fyrsta verði færðir til næsta 
föstudags á eftir og að beri jóla-
dag, annan í jólum, nýársdag og 
17. júní upp á helgi skuli gefa frí 
næsta virka dag.  - vh 

Frídagafrumvarp lagt fram: 

Þingmenn vilja 
færa til frídaga
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TILKOMUMIKIL BREYTING: LENGIR OG 
ÞYKKIR AUGNHÁRIN SEM BLÆVÆNGUR, 

GEFUR UNDURFAGRA SVEIGJU.

LANCÔME DAGAR Í HAGKAUP
KRINGLUNNI, HOLTAGÖRÐUM, SMÁRALIND, SKEIFUNNI,

GARÐABÆ, SPÖNGINNI, AKUREYRI OG SELFOSSI

16. – 22. OKTÓBER.
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Gaman með Hollendingum
Kjarkur og þor Íslendinga er mikið 
þessa dagana, ekki síst ef þeir eiga 
samneyti við Hollendinga, það er eftir 
glæstan sigur landsliðsins. Dómkirkju-
presturinn góðkunni, séra Hjálmar 
Jónsson, sem er ágætis kylfingur 
segir frétt af sjálfum sér á Facebook. 
Þar segir Hjálmar: „Spilaði golf á La 
Marquesa í dag með tveim Hollend-
ingum. Þeir höfðu mjög ákveðnar 
meiningar um fótbolta. Ég lagður í 
einelti allan tímann. Hollið á undan 
var skipað fjórum Dönum 
og þeir höfðu leiftrandi 
góðan húmor fyrir þessu. 
Lífið er skemmtilegt.“ 
En hvernig gekk svo golf-
leikurinn? Jú, séra Hjálmar 
náði öðru sæti, var mitt á 
milli Hollendinganna. 

Ólafarnir óhressir
Nafnarnir og hagfræðingarnir Ólafur 
Arnarson og Ólafur Ísleifsson voru ekki 
sáttir í Bítinu í gær með viðbrögð, til 
að mynda Brynjars Níelssonar, vegna 
efasemda nokkurra, sérstaklega fylgis-
manna stjórnarflokkanna, um komandi 
fjárlög. Þeir sögðu að svo virtist sem 
það sé takmark Sjálfstæðisflokksins að 
verða sem minnstur. Þegar hafi tekist 
að fæla úr flokknum alla  þá sem vilja 
athuga með inngöngu í Evrópusam-
bandið. Þeir spurðu hvort tak-
mark flokksins væri að verða 
aðeins sjö til átta prósenta 
flokkur. Þegar hafi tekist 
að koma flokknum í rétt 
rúmlega tuttugu prósenta 

fylgi og látið sé sem 
það dugi 

ekki. 

Er engum treystandi?
„Ákæra Samkeppniseftirlitsins á 
hendur Eimskipi og Samskipum er 
stóralvarlegt mál, mun stærra en 
ákæran á hendur Mjólkursamsölunni 
sem kom fram fyrir hálfum mánuði. 
Misnotkun á markaðsráðandi stöðu 
er, eins og ég hef sagt áður, glæpur 
gegn neytendum, lækkar kaupmátt, 
ráðstöfunartekjur, er í raun þjófnaður. 
Ég gagnrýni Samkeppniseftirlitið líka 
harðlega fyrir slæleg vinnubrögð. Mál 
liggja allt að sjö árum áður en þau 
eru kláruð. Við þurfum eftirlit sem 
virkar og er skilvirkt.“ Þannig talaði 
Ásmundur Friðriksson alþingismaður 
í ræðustól þingsins. Það má leiðrétta 
þingmanninn. Samkeppniseftirlitið, 

þó merkilegt sé, hefur ekki 
ákæruvald, það getur bara kært, 
ekki ákært.  sme@frettabladid.is

Í vor var ég á fundi með nokkrum félags-
mönnum í Samtökum iðnaðarins þegar 
ég var spurð eftirfarandi spurningar: 
„Hvernig ætlar þú að útrýma svartri 
atvinnustarfsemi nú þegar þú ert orðin 
formaður SI?“ Ég verð að viðurkenna að 
mér varð orða vant eitt augnablik enda 
stórt spurt.

Svört atvinnustarfsemi er ákveð-
ið þjóðarmein sem hefur verið viðloð-
andi íslenska viðskiptahætti svo lengi 
sem elstu menn muna. Það er þjóðar-
mein þegar einhverjir telja sig yfir það 
hafna að greiða til samfélagsins sann-
gjarnan hluta af tekjum sínum. Fjármuni 
sem skila sér síðan aftur til okkar í formi 
sjúkrahúsa, elliheimila, leik- og  grunn-
skóla og vegakerfis svo fátt eitt sé nefnt. 

Talið er að tekjutap hins opinbera vegna 
skattsvika hér á landi nemi nálægt 70 
milljörðum á hverju einasta ári. Fyrir þá 
fjárhæð væri t.d. hægt að byggja nýjan 
Landspítala, leggja hefðbundinn þjóðveg 
hringinn í kringum landið, fjármagna 
rekstur Háskóla Íslands í fjögur ár eða 
reka alla almenna heilsugæslu í tvö ár. 
Síðast en ekki síst gætum við lækkað 
skatta álögur á einstaklinga um 36% fyrir 
þessa fjárhæð. Með öðrum orðum, hinn 
almenni borgari er í dag að greiða með 
svartri atvinnustarfsemi vegna örfárra 

einstaklinga sem taka ekki þátt í að skapa 
þá velferð sem þeir sjálfir vilja lifa við. 
Þeim finnst í lagi að einhverjir aðrir beri 
þær byrðar … bara ekki ég. 

Á þessum fyrrnefnda fundi í vor svar-
aði ég því þannig til að ég, ein og sér, gæti 
aldrei útrýmt svartri atvinnustarfsemi. 
Til þess að koma í veg fyrir svarta vinnu 
þarf hugarfarsbreytingu okkar allra. Við 
þurfum að hætta að kaupa vörur og þjón-
ustu af aðilum sem ekki vilja greiða lög-
bundinn skatt af því. Við þurfum að beina 
viðskiptum okkar til þeirra fjölmörgu 
aðila sem starfa af heiðarleika í þessu 
landi og leggja sig fram um að standa skil 
á sínu. 

Svört vinna er ólögleg. Svört atvinnu-
starfsemi er svik. Launamenn eiga að 
njóta lögbundinna réttinda af vinnu sinni. 
Samtök iðnaðarins berjast fyrir sann-
gjörnum og heiðarlegum viðskiptahátt-
um og hvetja landsmenn til að sniðganga 
þá atvinnustarfsemi sem ekki er uppi á 
borðum.

Stendur þú skil á þínu?
FJÁRMÁL

Guðrún 
Hafsteinsdóttir
formaður SI

➜ Talið er að tekjutap hins opin-
bera vegna skattsvika hér á landi 
nemi nálægt 70 milljörðum á 
hverju einasta ári.
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Glös við öll tækifæri
fyrir veitingastaði með stórar og smáar veislur

Þess má geta að Axiom línan frá Arcoroc 
er 50% sterkari en aðrar línur frá Arcoroc, 
þegar kemur að miklu álagi á borðbúnað 
vegna almennrar notkunar og slits í upp-
þvotti.

Í
fjárlögum næsta árs er mörkuð sú stefna að fækka nemendum 
í framhaldsskólum. Eldri nemendur fá ekki lengur inni. 

Menntamálaráðherra sagði í umræðum um málið á Alþingi 
í vikunni að með þessu móti yrði meira til skiptanna fyrir þá 
nemendur sem fengju skólavist, framlag ríkisins á haus myndi 

hækka. Eldri nemendur sem ljúka vildu framhaldsnámi ættu að 
leita í önnur úrræði en dagskóla framhaldsskólanna. Víða á Norður-

löndum væru viðlíka takmark-
anir í gildi, svo sem í Noregi þar 
sem allir ættu rétt á þriggja ára 
framhaldsnámi að loknum grunn-
skóla, en því námi þyrfti að ljúka 
á þremur til fimm árum og því 
verði að ljúka fyrir 25 ára aldur. 
Ráðherra sagði framhaldsskólann 
hér eiga að vera ungmennaskóla.

Mögulega er þetta gott og blessað, en ef til vill hefði þurft meiri 
umræðu um leiðirnar að þessu marki. Menntastefna landsins er 
mikilvægara mál en svo að í lagi sé að keyra í gegn breytingar í 
tengslum við afgreiðslu á fjárlögum. Skólastjórnendur höfðu til 
dæmis ekki heyrt af þessum áætlunum fyrr en í tengslum við kynn-
ingu á fjárlögunum. Og þeir neyðast til að bregðast við, svo sem 
þegar hefur verið gert í dæmi Menntaskólans við Hamrahlíð, sem 
leggur af áratugarekstur öldungadeildar við skólann.

Vel má vera að nemendum hafi verið gefinn fullrúmur tími til 
að ljúka námi til stúdentsprófs og leið til hagræðingar sé að herða 
þar á kröfum. Hér hefur hins vegar verið algengt að fólk geri hlé á 
námi, reyni sig á vinnumarkaði og snúi svo aftur í skóla síðar. Ólíkt 
því sem kannski gerist annars staðar. Kristinn Þorsteinsson, skóla-
meistari Fjölbrautaskólans í Garðabæ, benti á það í hádegisfréttum 
Bylgjunnar í gær að lítil sanngirni væri í því að ætla því fólki að 
leggja út í aukinn tilkostnað við sína menntun.

Nær væri, sé vilji til að setja einhverjar skorður, að setja mörk á 
þann tíma sem námið megi taka (til dæmis fjögur og hálft ár) burt-
séð frá því hvað nemendurnir eru gamlir. Slík leið væri frekar í takt 
við þjóðfélagsskipan og atvinnuhætti hér. Þá er eitthvað furðulegt 
við það að leggja stein í götu þeirra sem vilja afla sér menntunar, 
þótt það sé á gamals aldri. 

„Menntun verður ekki frá okkur tekin. Henni verður til dæmis 
ekki stolið frá okkur og menntun stuðlar að vexti bæði einstaklinga 
og samfélaga. Þess vegna borgar sig að leggja peninga í menntun 
og raða henni framar í forgangsröðinni með viðbótarframlagi. Það 
eigum við að gera nú þegar við erum að jafna okkur eftir efnahags-
hrun,“ sagði Oddný G. Harðardóttir, þingmaður Samfylkingar, í 
sérstökum umræðum sem hún kallaði eftir um málið á Alþingi á 
miðvikudag.

Nær hefði verið að fara að fordæmi Finna, í bankakreppu þeirra 
á níunda áratugnum, að stórefla menntun og hlúa að grunni sem 
byggjandi væri á. Hér hefur hins vegar lítið verið gert með ráðlegg-
ingar þeirra sem áður hafa gengið í gegnum svipaða hluti og hér 
riðu yfir.

Oddný kann að hafa nokkuð til síns máls þegar hún segir það 
til marks um „skammsýni og metnaðarleysi stjórnvalda“ að ætla 
að greiða fyrir kjarasamninga kennara með fjöldatakmörkunum í 
framhaldsskóla. „Þar finnst mér vanta alla hugsun og framtíðarsýn 
bæði í mennta- og byggðamálum,“ sagði hún. Hugsun og fram-
tíðarsýn finnst vonandi með frekari og opnari umræðu um eflingu 
menntakerfisins.

Afgerandi ákvörðun án umræðu:

Út með þá eldri

Óli Kristján
Ármannsson

olikr@frettabladid.is
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Pistlaskrif mín á þessari leið-
araopnu byggjast á þeirri hug-
mynd að fátt skipti meira máli en 
stjórnmál. Er það starf mitt að 
velta upp og svara mikilvægum 
spurningum á borð við: Hvað er 
grænna en íslenskur torfbær? 

Getur verið að ástæða þess 
að svo lítið hefur sést til Sam-
fylkingarinnar undanfarið sé sú 
að hún hafi fundið upp huliðs-
skikkju í anda Harry Potter og 
sé nú með hana í beta-prófunum? 
Er framsóknarkonan Sveinbjörg 
Birna Sveinbjörnsdóttir í raun 
gjörningur, svona eins og Silvía 
Nótt, runnin undan rifjum hins 
unga og uppátækjasama útvarps-
stjóra sem hyggst með leikþætt-
inum spara RÚV kostnað við 
handritsgerð Áramótaskaupsins 
sem skrifar sig nú sjálft, þökk sé 
Sveinbjörgu og félögum.

Ég vaknaði hins vegar upp við 
vondan draum í vikunni.

Pungur á þorra
Gamanleikarinn John Cleese, sem 
þekktastur er fyrir að tilheyra 
grínleikhópnum Monty Python, 
hafði allt á hornum sér í upphafi 
viku er hann kynnti nýja sjálfs-
ævisögu sína á bókmenntahá-
tíðinni í Cheltenham á Englandi. 
Bugaður af fortíðarþrá fann 
hann samtímanum allt til foráttu. 
„Hlutirnir voru miklu betri þegar 

ég var ungur.“ Hann kenndi áreiti 
frá snjallsímum um að ganga af 
sköpunargáfu fólks dauðri. „Fólk 
heldur að það sé að nota tækni en 
áttar sig ekki á að tæknin er að 
nota það.“

Freistandi er að afskrifa orð 
Cleese sem gífuryrði gamlingja 
sem lífið hefur leikið um eins 
og mysa; maðurinn er jafnsúr 
og pungur á þorra. Við nánari 
athugun kemur hins vegar í ljós 
að í þeim leynist sannleikskorn, 
dómsdagsspá uggvænlegri en 
Cleese sjálfur áttaði sig á jafnvel 
þótt hann væri á bólakafi í sýru-
kerinu.

Stærstu mistök
mannkynssögunnar
Þrátt fyrir að landbúnaðarbylt-
ingin sé lofuð í sögubókum sem 
ein mesta framför mannkynsins 
er hún ein stærstu mistök sögunn-
ar. Þessu heldur ísraelski sagn-
fræðingurinn Yuval Noah Harari 
fram í bók sinni Sapiens: A Brief 
History of Humankind sem er 
nýjasta undur útgáfuheimsins, 
yfirlætislaust fræðirit sem kom 
fyrst út á hebresku en hefur 
nú verið þýtt á næstum þrjátíu 
tungumál.

Í 2,5 milljón ár lifði ættkvísl 
mannsins góðu lífi sem veiði-
menn og safnarar. En svo kom 
landbúnaðarbyltingin. Maðurinn 
tók að vinna baki brotnu – bók-
staflega, uppgreftir fornleifa-
fræðinga sýna að brjósklos tók að 
herja á manninn með landbúnaði. 
Vinnustundum sem fóru í fæðu-
öflun fjölgaði, fæðuúrval dróst 
saman, matur sem neytt var varð 
næringarsnauðari, hungursneyð 

færðist í aukana vegna uppskeru-
brests. Lífsgæði minnkuðu.

En hver græddi á landbúnað-
arbyltingunni? Samkvæmt bók 
Harari er það augljóst. Plantan 
hveiti. Hveiti var eitt sinn ómerki-
leg grastegund sem mátti sín 
lítils. Í dag þekur korntegundin 
2,25 milljón ferkílómetra lands. 
Þýlyndir herskarar fólks helga 
sig því að þjónusta hana, hlúa að 
henni, vökva hana og vernda hana 
gegn árásum meindýra. „Það var 
hveitið sem hneppti manninn í 
þrældóm sér til framdráttar en 
ekki öfugt,“ segir í bók Harari.

Hættulegri en 
kjarnorkusprengjan
„Fólk heldur að það sé að nota 
tækni en áttar sig ekki á að 
tæknin er að nota það.“ Þótt John 
Cleese hafi vafalaust látið þessi 
orð falla í því skyni að vekja 
umtal og selja fleiri eintök af 
bókinni sinni – hann er jú þrífrá-
skilinn og að eigin sögn að bugast 
undan meðlagsgreiðslum – vekja 
orð hans upp spurningu sem 
varðar framtíð mannkynsins alls. 
Hver er að nota hvern?

Löngu áður en vöðvabúntið 
Arnold Schwarzengger hótaði því 
að snúa aftur í kvikmyndinni Tor-
tímandinn hefur maðurinn velt 
fyrir sér þeim ógnum sem stafa 
af tækni. Áhyggjur af gervi-
greind virðast vera að færast í 
aukana meðal þeirra sem starfa 
innan vísindanna. Ekki alls fyrir 
löngu varaði tæknifjárfestirinn 
Elon Musk, einn af fyrstu fjár-
festum PayPal og framkvæmda-
stjóri rafbílaframleiðandans 
Tesla, við því að gervigreind 

gæti reynst manninum hættu-
legri uppfinning en kjarnorku-
sprengjan.

Framtíð okkar mun í stórum 
dráttum ráðast utan veggja 
þinghúsa sama hverju haldið 
er fram á leiðaraopnum blaða. 
Aðalvendingar mannkyns-
sögunnar munu ekki verða af 
völdum stjórnmálamanna, ekki 
frekar en landbúnaðarbylting-
in. Hveiti lagðist upp á mann-
inn, húkkaði sér far, hékk á 
honum eins og sníkjudýr á hýsli 
og drottnar nú yfir jörðinni. Er 
sagan að endurtaka sig nema 
hvað nú er sníkjudýrið tækni?

Fæstir kæra sig um svarið 
með morgunkaffinu. Því er best 
að stinga höfðinu í sandinn, láta 
eins og steinkofi við Austurvöll 
sé miðja alheimsins og halda 
áfram að eyða dálksentimetrum 
í spurningar eins og: Eru tengsl 
á milli hins úfna skaps forsætis-
ráðherra sem Össur Skarphéð-
insson ræddi í pontu í þingsal í 
vikunni og nýlegra frétta þess 
efnis að forsætisráðherrann sé 
farinn að láta snyrta á sér úfnar 
augabrúnirnar þegar hann fer í 
klippingu?

„I’ll be back“
Í DAG 
Sif 
Sigmarsdóttir
rithöfundur

Aðalvendingar 
mannkynssögunnar 

munu ekki verða af völdum 
stjórnmálamanna, ekki 
frekar en landbúnaðarbylt-
ingin.

Hver er stefnan?
Ríkisstjórn Framsóknar 
og Sjálfstæðismanna 
segist boða „enn 
frekari skattalækkanir“. 
En þeir verða að gera 
fólkinu í landinu grein 
fyrir hvað þær skatta-

lækkanir hafa í för með sér, hvaða 
tekjuhópar njóti þeirra og með 
hvaða hætti þær veikja velferðar-
kerfið. Hvaða þjónustu missum 
við fyrir vikið og hvað þurfum við 
að greiða mikið umfram almenna 
skatta fyrir þá þjónustu sem við 
þó fáum? Með svörum við þessum 
spurningum liggur hin pólitíska 
lína á milli velferðarflokka og 
hinna sem vilja að þeir sem þurfa 
á þjónustunni að halda greiði fyrir 
hana sjálfir án tillits til lífsafkomu 
og tekna.

http://blog.pressan.is/oddnyh/
Oddný Harðardóttir

Ríkisútvarpið
Frá því ég hóf störf hjá Ríkisút-
varpinu 2007 hefur verið nær 
stöðugur niðurskurður og aðhald. 
Það er ekki bruðlað með fé á 
Ríkisútvarpinu. Á hverju hausti, við 
afgreiðslu fjárlaga, fer niðurskurð-
arkrafan aftur að hljóma. Félagið 
hefur gengið í gegnum margar 
hrinur uppsagna síðustu árin –   og 
þær hafa valdið deilum og skapað 
mikið óöryggi meðal starfsfólks.

Nú er þessi hringekja farin í 
gang enn einu sinni. Stór hluti 
vandans eru lífeyrisskuldbindingar 
sem voru settar inn í Ríkisútvarpið 
þegar það var gert að opinberu 
hlutafélagi á sínum tíma. 

http://eyjan.pressan.is
Egill Helgason

AF NETINU
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Í dag, 17. október, kemur 
fjöldi íslenskra og erlendra 
sérfræðinga í björgunar-
málum saman á ráðstefnu 
Slysavarnafélagsins Lands-
bjargar, Björgun 2014. 
Þetta er í tólfta sinn sem 
ráðstefnan er haldin en hún 
er orðin mikilvægur alþjóð-
legur vettvangur um björg-
unarmál, t.d  um aðgerðir á 
norðurslóðum, aðhlynningu 
slasaðra, rekstur björgun-
arsveita, nýjustu tækni við 
leit og svo má áfram telja.

Á Íslandi er fyrir mikil þekk-
ing og reynsla í björgunarmálum 
og það er mikilvægt að hún komi 
að notum sem víðast. Ráðstefnan 
er gott dæmi um hvernig reynsl-
unni er miðlað, auk þess sem hún 
er okkur áminning um mikilvægi 
þess að styðja myndarlega við 
björgunar sveitirnar. 

Utanríkisráðuneytið leggur 
sitt af mörkum og á farsælt sam-
starf við Slysavarnafélagið Lands-
björgu með því að styðja starfsemi 
alþjóðabjörgunarsveitar þess. Sá 
stuðningur er þarft framlag til 
alþjóðasamstarfs og hefur átt þátt 
í því að byggja upp jákvæða ímynd 
lands og þjóðar. Íslenska alþjóða-
björgunarsveitin hefur farið á 
vegum íslenskra stjórnvalda til að 
veita aðstoð á hamfarasvæðum víða 
um heim. Hún nýtur viðurkenning-
ar á alþjóðavettvangi fyrir dugnað, 
þekkingu og færni okkar fólks.

Hjá Sameinuðu þjóðunum tekur 
Slysavarnafélagið Landsbjörg þátt 
í að samræma alþjóðlegt hjálpar-
starf og starf heimamanna á ham-
farasvæðum. Landsbjörg er einnig 

aðili að INSARAG, regn-
hlífarsamtökum björgunar-
sveita innan SÞ, og gengst 
undir reglulega úttekt og 
vottun á þeirra vegum. Þá 

er íslenska alþjóðabjörgunarsveit-
in á viðbragðslista Evrópusam-
bandsins þar sem Ísland tekur þátt 
í almannavarnarsamstarfi þess 
með aðildinni að EES. 

Í síðustu úttekt SÞ á sveitinni í 
júní sl. fékk íslenska rústabjörgun-
arsveitin hæstu einkunn. Slík nið-
urstaða er ekki sjálfgefin; að baki 
henni liggur þrotlaus vinna, upp-
bygging á sérhæfðri þekkingu og 
búnaði. Þetta kom berlega í ljós á 
Haítí árið 2010, þegar alþjóðabjörg-
unarsveitin var fyrst allra erlendra 
sveita á vettvang eftir mikinn jarð-
skjálfta sem kostaði um 200.000 
manns lífið. Sveitin hefur vaxið að 
reynslu og getu, allt frá því að hún 
fór fyrst á vettvang árið 1999 í kjöl-
far jarðskjálfta í Tyrklandi. 

Björgunarsveitir landsins vinna 
mikið og óeigingjarnt starf og hafa 
bjargað ófáum mannslífunum. Það 
er ekki sjálfgefið að hópur vel þjálf-
aðra sjálfboðaliða sé reiðubúinn til 
þess að sinna neyðarkalli að degi 
sem nóttu. Þeirra starf byggir á 
hugsjón og vilja til þess að vera 
samfélaginu að liði. Okkar stefna 
er að styðja þá til þess.

Styðjum Alþjóða 
björgunarsveitina

BJÖRGUNAR-
SVEITIR

Gunnar Bragi 
Sveinsson
utanríkisráðherra

➜ Björgunarsveitir 
landsins vinna mikið 
og óeigingjarnt starf 
og hafa bjargað 
ófáum manns-
lífunum.

Í framhaldi af viðtali við 
Geir H. Haarde, fyrrver-
andi forsætisráðherra, í 
sjónvarpsþættinum Eyj-
unni á Stöð 2 síðastliðinn 
sunnudag og umfjöllun 
fleiri aðila um 500 millj-
óna evra lán Seðlabanka 
Íslands til Kaupþings þann 
6. október 2008 langar mig 
til að koma eftirfarandi 
atriðum á framfæri.

Helgina 4.-5. október 
2008 lá fyrir að evrópski seðla-
bankinn hugðist stöðva fyrir-
greiðslu við Glitni og Landsbanka 
Íslands, en tæpri viku fyrr hafði 
verið tilkynnt um fyrirhugaða yfir-
töku íslenska ríkisins á 75 prósenta 
hlut í Glitni þar sem bankinn stóð 
frammi fyrir greiðsluvandræðum. 
Ástæða þess að evrópski seðla-
bankinn ætlaði að skrúfa fyrir fyr-
irgreiðslu til Glitnis og Landsbank-
ans var m.a. sú að bankarnir höfðu 
notað skuldabréf hvor annars til að 
sækja fjármagn til evrópska seðla-
bankans og ekki leyst þau aftur til 
sín eins og seðlabankinn hafði kraf-
ist mánuðina á undan. Málum var 
öðru vísi háttað með Kaupþing sem 
var í fullum skilum og átti í eðli-
legu sambandi og viðskiptum við 
evrópska seðlabankann.

Mánudaginn 6. október var ljóst 
orðið að ekki yrði hægt að bjarga 
Landsbanka Íslands og Glitni. Þann 
dag veitti Seðlabanki Íslands Kaup-
þingi lán að fjárhæð 500 milljónir 
evra. Til tryggingar þessu láni var 
rætt um að setja að veði allt hlutafé 
danska bankans FIH, sem var að 
fullu í eigu Kaupþings. Þegar þessi 
lánveiting átti sér stað var ekki 
talið að íslenska ríkið væri að taka 
mikla áhættu þar sem eigið fé FIH 
var ríflega einn milljarður evra 

og rekstur bankans hafði 
gengið vel.

Það voru óvenjuleg-
ir tímar í byrjun október 
2008. Frágangur lánsins 
til Kaupþings var einnig 
óvenjulegur þar sem Seðla-
banki Íslands millifærði 
einfaldlega 500 milljónir 
evra til Kaupþings mánu-
daginn 6. október eftir 
samtal um lánveitinguna 
milli mín og Davíðs Odds-

sonar, formanns bankastjórnar 
Seðlabankans. Engin lánaskjöl voru 
undirrituð og Seðlabankinn gekk 
ekki frá veðsetningu FIH bankans 
til sín.

Starfað af heiðarleika
Það var svo ekki fyrr en á næstu 
dögum á eftir að Seðlabankinn fór 
fram á það við okkur að við gengjum 
frá lánaskjölum og veðsetningu FIH 
bankans vegna lánveitingarinnar. 
Það gerðum við stjórnendur Kaup-
þings að sjálfsögðu eins og um hafði 
verið rætt en þá var búið að milli-
færa lánsfjárhæðina í heild sinni til 
Kaupþings.

Ekkert af fjármagninu sem Kaup-
þing fékk frá Seðlabanka Íslands var 
notað til kaupa á eigin skuldabréfum 
Kaupþings eins og haldið hefur verið 
fram. Allt fjármagnið var nýtt til að 
tryggja aðgang viðskiptavina bank-
ans í fjölmörgum löndum Evrópu að 
bankainnistæðum sínum, tryggja 
aðgang dótturbanka Kaupþings í 
Evrópu að lausafé og mæta veðköll-
um bankans vegna fjármögnunar 
hans og viðskiptavina hans á verð-
bréfum hjá alþjóðlegum bönkum í 
Evrópu. Með öðrum orðum þá var 
allt féð notað til að tryggja sem frek-
ast var kostur rekstur og hag Kaup-
þings og viðskiptavina bankans.

Enginn eigandi, viðskiptavinur, 
stjórnandi eða starfsmaður bank-
ans hagnaðist um svo mikið sem 
um eina evru vegna láns Seðla-
banka Íslands. Engar óeðlilegar 
fjármagnshreyfingar áttu sér stað 
með andvirði lánsins og starfs-
menn Kaupþings sem komu að 
ráðstöfun lánsins gengu til sinna 
starfa af heiðarleika.

Þegar Seðlabankinn tilkynnti 
okkur um ákvörðun sína að lána 
okkur 500 milljónir evra og milli-
færði fjárhæðina til Kaupþings 
mánudaginn 6. október 2008 töldum 
við, stjórnendur Kaupþings, að það 
yrði nægilega stór fyrirgreiðsla 
til að gera okkur kleift að standa 
af okkur þann storm sem geisaði á 
fjármálamörkuðum á þeim tíma. 
Það sem við vissum ekki þá var 
að ríkisstjórn Íslands myndi síðar 
þann dag beita sér fyrir samþykkt 
neyðarlaga á Alþingi Íslendinga. 
Neyðarlögin, sem settu innistæðu-
eigendur fram fyrir aðra kröfu-
hafa, kipptu fótunum endanlega 
undan rekstri alþjóðlegra banka 
á Íslandi og eftir að þau voru sam-
þykkt seint um kvöldið er óum-
deilt að mínu viti að ekki var leng-
ur raunhæft að reka alþjóðlegan 
banka, sem sótti fjármögnun sína 
til alþjóðlegra markaða, frá Íslandi. 
Ég held að við öll getum verið sam-
mála um að slíkur banki á ekki 
raunhæfa möguleika.

Að gefnu tilefni
➜ Ekkert af fjármagninu 
sem Kaupþing fékk frá 
Seðlabanka Íslands var 
notað til kaupa á eigin 
skuldabréfum Kaupþings 
eins og haldið hefur verið 
fram.

FJÁRMÁL

Hreiðar Már 
Sigurðsson 
fyrrv. forstjóri

www.fiskikongurinn.is
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„Hugmyndin að málþinginu kom upp í tengslum við 
afmælisárið en tónskólinn fagnar fimmtíu ára afmæli 
í ár. Á málþinginu förum við til dæmis yfir hvar við 
erum stödd og hvert við viljum stefna,“ segir Sigur-
sveinn Magnússon, skólastjóri Tónskóla Sigursveins. 
Málþingið Bágt eiga þeir sem deyja með alla sína 
söngva ósungna verður haldið í skólanum í dag. 

„Aðallega er vinnan á málþinginu samt tvíþætt. 
Annars vegar að skoða starfið og gildin í skólanum, 
starf kennaranna og hvað við getum gert betur og 
hins vegar er sá stjórnsýslurammi sem tónlistarskól-
arnir hvíla í skoðaður. Staða skólanna er að mörgu 
leyti svolítið skrítin og það vantar að einhver aðili 
taki ábyrgð á því starfi sem þar er unnið. Þótt sveit-
arfélögin beri áyrgð þá vísa þau málum frá sér þegar 
það hentar. Því erum við hrædd um að þetta kerfi 
sem skólarnir hvíla í, skipulagslega séð, liðist í sund-
ur,“ segir Sigursveinn. „Hugmyndin er sú að áhuga-
menn vinni úr þeim hugmyndum sem hópurinn skilar 
af sér og komi þeim frá sér þannig að stjórnvöld geti 
haft hliðsjón af því sem kemur fram á málþinginu. 
Við vonum að það verði eitthvert framhald á þessari 
vinnu og að málið endi ekki þegar við slítum þinginu 
í dag.“

Tónskóli Sigursveins var stofnaður þann 30. mars 
árið 1964 og forgöngu að stofnun hans hafði Sigur-
sveinn D. Kristinsson tónskáld. Tónskólinn hélt 
afmælishátíð í Hörpu í lok mars síðastliðins en loka-
hnykkur í afmælisfögnuðinum verður útgáfa ævisögu 
Sigursveins. Bókin verður gefin út af Íslenska bók-
menntafélaginu síðar í haust. liljakatrin@frettabladid.is
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Innilegar þakkir til allra þeirra sem  
sýndu okkur hlýhug, samúð og vináttu 
við andlát og útför elsku föður okkar, 
tengdaföður, sonar, bróður og afa, 

HALLDÓRS GUNNARS ÓLAFSSONAR.

 
 
Ólafur Á. Sigurðsson, Kristín M. Guðjónsdóttir,  
Ásgeir Halldórsson, Ragnhildur Dóra Elíasdóttir, Arndís 
Halldórsdóttir, Bergþóra Gná Hannesdóttir, Sigurður  
Halldórsson, Kristrún Björg Nikulásdóttir, Karítas Alda  
Ásgeirsdóttir, Björg og Þröstur, Sigurður Ásgeir, Óli og Anna

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð  
og vináttu við andlát okkar ástkæru 

systur, mágkonu og frænku,

DÓRU ÁSTVALDSDÓTTUR  
STELLU 

sem lést á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi þann 1. október sl. Sérstakar 
þakkir viljum við færa öllum þeim sem veittu 
Stellu stuðning í veikindum hennar. Jarðarförin hefur farið  
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 

Sólveig Ástvaldsdóttir
Jóhannes Ástvaldsson Ásta G. Thorarensen
Ásta Ástvaldsóttir Gunnar M. Guðmannsson
og fjölskyldur.

DaDD víívíííðððððð
ÓsÓsÓsvalddddddssss onn
útútfaraaraarstrstrsstrstjjjójórj i

ÓlÓlii Pétuurr
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Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
vináttu við andlát ástkærrar eiginkonu 

minnar, móður, tengdamóður og ömmu,

SJAFNAR ZOPHONÍASDÓTTUR.
Sérstakar þakkir til starfsfólks Maríuhúss og 
Droplaugarstaða.

Gunnar M. Steinsen
Snorri Gunnarsson Hróðný Njarðardóttir
Lilja Anna Gunnarsdóttir
Kristrún Sjöfn Snorradóttir

Elín Sigrún Jónsdóttir
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson 
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Jón G. Bjarnason 
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson 
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

önnumst við alla þætti þjónustunnar

Þegar andlát ber 
að höndum

Með virðingu og 
umhyggju að leiðarljósi
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Við þjónum allan sólarhringinn

Reynsla – Umhyggja – Traust

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

GUÐRÚN MAGNÚSDÓTTIR  
STRANDBERG

frá Hellum, Landsveit, áður til heimilis  
að Melgerði 32, Kópavogi, 

lést á Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð 
föstudaginn 10. október sl. Útför Guðrúnar fer fram  
frá Kópavogskirkju föstudaginn 24. október nk. og hefst kl. 13.00. 
 

Auður F. Strandberg
Magnús F. Strandberg  Ingibjörg Bragadóttir
Birgir F. Strandberg
Sveinbjörn F. Strandberg  Kristín Jónsdóttir
Agnar F. Strandberg  Brynja Stefnisdóttir
barnabörn og barnabarnabörn. 

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

GUÐLAUGUR HELGI KARLSSON
loftskeytamaður og fyrrv. símafulltrúi, 

Siglufirði,

lést á Heilbrigðisstofnun Fjallabyggðar 
laugardaginn 11. október. Útförin fer  
fram frá Siglufjarðarkirkju laugardaginn  
18. október kl. 14.00. 

 Magðalena Sigríður Hallsdóttir
Guðný Sigríður Guðlaugsdóttir Ómar Einarsson
Guðrún Herdís Guðlaugsdóttir Kristján Sigfús Sigmundsson
Karl Guðlaugsson Kristjana Sæberg Júlídóttir
Guðbjörg Jóna Guðlaugsdóttir Nils Gústavsson
 afabörn og langafabörn.

Hvert stefnum við?
Málþingið Bágt eiga þeir sem deyja með alla sína söngva ósungna verður haldið í Tón-
skóla Sigursveins í dag. Þar verður starf skólans skoðað og farið yfi r hvað má betur gera.

ÁNÆGJULEGT AFMÆLISÁR  Sigursveinn er hæstánægður með vel heppnað 
afmælisár.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

 

Elskulegur bróðir okkar, frændi og vinur,

ÁSGEIR JÓELSSON 
Sunnubraut 14, Reykjanesbæ,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Nesvöllum 
mánudaginn 13. október. Útför hans fer 
fram frá Keflavíkurkirkju fimmtudaginn 23. október kl. 13.00. 
Hjartanlegar þakkir til starfsfólks Garðvangs og Nesvalla fyrir 
frábæra umönnun.

 
Inga Jóelsdóttir
Jóel Bachmann Jóelsson
og aðstandendur.

Okkar innilegustu þakkir til allra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát 
og útför okkar ástkæra eiginmanns, föður, 

tengdaföður, afa og langafa,

ÚLFARS GUNNARS JÓNSSONAR
húsasmíðameistara.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki B-7 
á Landspítalanum í Fossvogi.

Charlotta Olsen Þórðardóttir
Hulda Hrönn Úlfarsdóttir  Aðalsteinn Finsen
Edda Sólveig Úlfarsdóttir
Henríetta Haraldsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir mín,  
tengdamóðir, dóttir og systir,

ELÍN ODDGEIRSDÓTTIR
Skólavörðustíg 16a,

lést sunnudaginn 12. október. Útförin 
fer fram frá Áskirkju þriðjudaginn 21. 
október kl. 13.00. 

Oddgeir Eiríksson        Matthildur María Guðmundsdóttir
 Halldóra L. Sveinsdóttir
 Sesselja Oddgeirsdóttir

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir,

JÓHANNA JÓHANNESDÓTTIR 
frá Brekkum í Mýrdal, 

sem lést  6. október, verður jarðsungin frá 
Skeiðflatarkirkju í Mýrdal, laugardaginn 18. 
október kl. 14.  Blóm og kransar vinsamlega 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar 
er bent á Skeiðflatarkirkju.

Auðbert Vigfússon Anna Pálsdóttir
Hróbjartur Vigfússon Sigríður Einarsdóttir
Steinþór Vigfússon Margrét Harðardóttir



Verslunin Góð heilsa býður upp 
eitt landsins mesta úrval vítam-
ína og fæðubótarefna auk fjöl-

breytts úrvals sérvara fyrir grænmetis-
ætur og þeirra sem kjósa glúten- og 
mjólkurlausar vörur. Nú þegar vetur er 
genginn í garð er runninn upp sá tími 
þegar Íslendingar þurfa að auka inntöku 
D-vítamíns að sögn Áslaugar Sifjar Guð-
jónsdóttur, verslunarstjóra hjá Góðri 
heilsu. „Við höfum orðið vör við mikla 
ánægju með D-vítamínið frá Dynamic 
Health. Þetta er kröftug saft sem gefur 
4000IU af D-vítamíni í hverjum skammti. 
Blandan er bragðgóð og hentar því 
vel fyrir alla aldurshópa, ekki síst hjá 
yngstu kynslóðinni þar sem hún er 
mjög vinsæl.“

Að sögn Áslaugar er D-vítamín mjög 
mikilvægt fyrir líkamann, meðal annars 
eflir það ónæmiskerfið, styrkir liði og 
bein og  eykur varnir gegn krabbameini 
og sýkingum. „Það er erfitt að taka upp 
mikið magn af D-vítamíni í gegnum 
fæðu. Helsta uppspretta þess kemur úr 
húðinni er hún kemst í snertingu við 

sólarljós. Því er gott að auka inntöku 
þess yfir vetrarmánuðina hér á Íslandi 
þegar sólin lækkar á lofti.“

Árið 2013 var D-vítamínið frá Dyn-
amic Health söluhæsta varan hjá Góðri 
heilsu og ekki að ástæðulausu. „Til 
okkar koma reglulega viðskiptavinir 
með tilmæli frá læknum eftir blóðprufur 
um að D-vítamín hjá þeim sé of lágt. Þá 
bendum við hiklaust á fljótandi víta-
mínið frá Dynamic Health, enda kemur 
fólk iðulega aftur hæstánægt með hærri 
gildi úr blóðprufum og biður um meira 
D-vítamín.“

Áslaug bendir á að við framleiðslu 
Dynamic Health séu grænmetisætur 
sérstaklega hafðar í huga. „Vítamínið 
er í raun grænmetisblanda og við hæfi 
flestra. Það sama á ekki við um almenn 
pilluhylki sem unnin eru úr gelatíni sem 
er oftast gert úr svínsklaufum.“ 

Auk D-vítamínsins framleiðir Dyn-
amic Health fjöldann allan af fljótandi 
bætiefnum, meðal annars asídófílus-
gerla, C-vítamín, noni-safa, acai-safa, 
augnformúlu og fleiri vörur.

GOTT Í SKAMMDEGINU
GÓÐ HEILSA KYNNIR  D-vítamínið frá Dynamic Health hefur slegið í gegn 
enda kröftugur safi sem hentar vel öllum aldri, ekki síst yngstu kynslóðinni.  

FÆST VÍÐA
D-vítamín frá Dynamic 
Health fæst hjá Góðri 
heilsu á Njálsgötu 1 í 
Reykjavík, Blómavali, 
Heilsuhúsinu, Heilsuveri 
og Lifandi markaði. Nán-
ari upplýsingar má finna 
á www.godheilsa.is.
MYND/GVA

AFMÆLISFAGNAÐUR
Tónlistarskóli Stykkishólms er fimmtíu 

ára. Í dag verður blásið til afmælis-
gleði í skólanum. Frá 17 til 19 verður 

opið hús þar sem boðið verður upp 
á tónlistaratriði, skemmtisögur, 

tertur og fleira.

AFM
Tónlis

ára. Í
gleð

opi
á t

t

Útsölustaðir: 
Hagkaup lífræna deildin, Fjarðarkaup - Fræið heilsuhornið, Heilsuhúsið, 
Blómaval – heilsuhornið, Lifandi markaður Borgartúni

www.icecare.is - Netverslun 

Pana Chocolate 
Súkkulaði sem er gott fyrir þig…

• Náttúruleg ofurfæða
• Enginn unninn sykur!
• Framleitt við lágan hita til að viðhalda 
 miklu magni næringaefna
• Inniheldur hrá lífræn- og náttúruleg  
 innihaldsefni

Allt okkar súkkulaði er bæði  
hand- gert og innpakkað

Inniheldur lífrænt kakó sem er með mikið magn  
af andoxunarefnum, vítamínum og steinefnum.                

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



FÓLK|HELGIN

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434 
Kolbeinn Kolbeinsson, kkolbeins@365.is, s. 512 5447
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

Af nógu er að taka til afþreyingar og skemmtunar 
í vetrarfríi grunnskólanna. Frístundamiðstöðvar 
borgarinnar standa fyrir skemmtilegri dagskrá 

fyrir alla fjölskylduna og fullorðnir fá frítt í fylgd með 
börnum á fjölmörg listasöfn borgarinnar.

Mismunandi skemmtanir og uppákomur eru í frí-
stundamiðstöðvum og mikilvægt að kynna sér tíma-
setningar vel á heimasíðum þeirra.

■ Í dag verður Frostaskjól í Vesturbænum með leikja-
sprell í íþróttasal KR og kaffihúsastemningu í Frosta-
skjóli. Þar verður opinn míkrafónn og tónlistaratriði 
frá ungu kynslóðinni ásamt spurningakeppni og 
sundlaugarpartíi í Vesturbæjarlaug.

■ Í dag verður í Gufunesbæ í Grafarvogi opið í Klifur-
turninum að kostnaðarlausu og útieldun þar sem 
tilvalið er að koma með sykurpúða og grilla á teini. 
Haldið verður frisbígolfmót og sundlaugarpartí 
fyrir alla fjölskylduna í Grafarvogslaug. Á mánudag 
verður svo bingó til styrktar ABC-hjálparstarfi í 
Hlöðunni.

■ Í Kringlumýri í Safamýri verður í dag dagskrá fyrir 
alla fjölskylduna með fjölbreyttum smiðjum, skylm-
ingum, föndri, útieldun, dansleikjum, sögustund og 
skutlukeppni.

■ Í Kampi, Miðborg og Hlíðum verður í dag haldin fjöl-
menningarleg fjölskyldustund fyrir börn og fjölskyld-
ur þeirra, ferðalög um ólíka menningu og samfélög 
í miðri Reykjavík og hrekkjavaka í mexíkóskum stíl í 
Hvíta húsinu og Stjörnuhæðum við Háteigs-
skóla. Sundhöllin býður börnum frítt í sund.

■ Á mánudag verður sundlaugar-
gleði í Árbæjarlaug og á þriðju-
dag bjóða Ársel og Íbúasamtök 
Árbæjar til formlegrar vígslu á 
grillaðstöðu við Árbæjartorg 
með tilheyrandi pylsuveislu.

■ Árleg hrekkjavaka Miðbergs 
í Efra-Breiðholti verður á 
mánudag með margrómuðu 
draugahúsi, nornakaffihúsi 
og hrekkjavökufjöri.

■ Borgarbókasafnið verður með 
borðspil, bingó, föndur og fjöl-
skyldusamveru í vetrarfríinu. Upplestur úr 
nýjum barnabókum verður í Gerðubergssafni, Sól-
heimasafni, Kringlusafni, Foldasafni og Ársafni og 
leiðsögn í aðalsafni um sýninguna Að þið skulið vera 
að þessu, tileinkuð Guðrúnu Helgadóttur rithöfundi.

■ Á Sjóminjasafninu í Víkinni fá gestir innsýn í alda-
gamalt sambýli Íslendinga við hafið og boðið verður 
upp á skemmtilega ratleiki um sýningar safnsins.

■ Árbæjarsafn verður með skemmtilegar og fróðlegar 

sýningar fyrir fjölskylduna, eins og Komdu að leika 
og Neyzlan – Reykjavík á 20. öld.

■ Landnámssýningin verður með ratleik með rúnum 
til að leysa ráðgátur og Ljósmyndasafn 

Reykjavíkur með sýninguna Stelpumenn-
ing sem varpar ljósi á upplifanir og 

athafnir stelpna innan samfélags sem 
krefst ákveðins útlits, hegðunar og 

frammistöðu. Í vetrarfríinu verður 
boðið upp á skemmtilegan 
teiknileik fyrir fjölskylduna.

■ Í Ásmundarsafni verður list-
smiðja á sunnudag og mánu-
dag undir yfirskriftinni Hús og 
skúlptúr – leikur með efni, fyrir 

sjö ára og eldri og á Kjarvals-
staði er fjölskyldufólk velkomið í 

Hugmyndasmiðjuna.

■ Í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum verður 
skemmtilegur ratleikur fyrir börn og fjölskyldur 
þeirra í vetrarfríinu.

■ Í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi eru sýningar fyr-
ir alla fjölskylduna, meðal annars Hvað á barnið að 
heita? með skírnar- og nafnakjólum, og leiksýningin 
Langafi prakkari með Möguleikhúsinu á sunnudag 
klukkan 15.

Nánari upplýsingar á heimasíðum
ofantalinna stofnana.

DÝRMÆTIR DAGAR
HELGIN  Vetrarfrí eru nú hafin í grunnskólum og standa fram í næstu viku. Þau 
fela í sér kærkomið tækifæri barna til samverustunda við fjölskyldur sínar.

ÁRBÆJARSAFN  Hver dagur í horfnum heimi Árbæjarsafns er ævintýri fyrir alla fjölskylduna. Þar verður meðal annars hægt að skoða 
sýningarnar Komdu að leika og Neyzlan – Reykjavík á 20. öld í vetrarfríinu.

SUNDLAUGARPARTÍ Börn geta dansað og skemmt sér með 
fjölskyldunni í sundlaugarpartíum víðs vegar um borgina.
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Fáðu þér áskrift!

2.990kr. 
Fjör fyrir alla fjölskylduna!Fjö

Á Krakkastöðinni er að finna vandað talsett barnaefni 
úr öllum áttum í bland við íslenskt sjónvarpsefni. 
Krakkabíó alla daga kl. 19:00 og sögustund fyrir 
svefninn. Krakkastöðin er svo sannarlega ómissandi 
fyrir yngstu kynslóðina.

Ævintýraheimur barnanna!
nna vandað talsett barnaefni 

mur barnanna!

 NÁNAR Á 365.IS

FRÍTT FYRSTAMÁNUÐINN!



Lífi ð
 17. OKTÓBER 2014
FÖSTUDAGUR

Dorrit Moussiaeff
FORSETAFRÚIN 
VILL BANNA 
SYKUR 2

Edda Jónsdóttir
MARKÞJÁLFI SEM 
TÓK STJÓRN Á 
EIGIN LÍFI 4

Götutíska
ELEGANS Á 
GÖTUM PARÍSAR-
BORGAR10

Salóme R. Gunnarsdóttir

visir.is/lifi d

GRÆNKERI 
SEM FYLGIR 
VINDÁTTINNI
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Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS

ÚTGÁFUFÉLAG 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 
Umsjón Erla Björg Gunnarsdóttir og Friðrika Geirsdóttir ● Auglýsingar Atli Bergmann atlib@365.is  
Hönnun Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is ● Forsíðumynd Vilhelm Gunnarsson

Lífi ð
www.visir.is/lifid

Heilsuvísir

Natalie, betur þekkt sem D.J. Yamaho, er einn vin-
sælasti plötusnúður landsins og spilar reglulega 
á öllum vinsælustu skemmtistöðum bæjarins. Auk 
þess er Natalie farin að reyna fyrir sér sem söng-
kona. „Ég er að læra söng hjá Margréti Pálma-
dóttur söngkennara og mínum andlega leiðtoga. 
Steig inn í óttann með sönginn eftir að ég og 
Addi Intro gerðum lagið „Release me.“ Lagið seld-
um við í kjölfarið til Nova fyrir sumarherferðina 
þeirra,“ útskýrir hún. „Í dag er ég að vinna að 
plötu með frumsömdu efni þar sem ég syng líka.“
Heilsuvísir fékk Natalie til þess að setja saman 
skemmtilegan lagalista fyrir ræktina, „Ég er svo 
alltaf á leiðinni að byrja aftur í ræktinni þann-
ig að það var mjög fínt að gera þennan lista 
með ræktina og tilheyrandi átök í huga. Hver veit 
nema að ég skelli mér með listann í eyrunum!“

Upphitun
Quadrion - Hey Love
Amabadama - Hossa Hossa 

Stuð
Candi Staion - Hallelujah 
Anyway (Larse Vocal rmx) 
Devo - Whip It 
Roacford - Cuddly Toy 
Chaka Khan - I Feel for You 
Bon Jovi - Living on a Prayer 
Kenny Loggins - Footloose 
Ce Ce Peniston - Finally

Teygjur
Crystal Waters - Gypsy Woman

HRESSANDI LAGALISTI FYRIR RÆKTINA

n

HEILSUVÍSIR Á SPOTIFY
Skannaðu kóðann og tónlist-

arheimur Heilsuvísis 
opnast þér

HEILSUVÍSIR Á SPOTIFY

Natalie

D
orrit Moussaieff hugar 
vel að heilsunni og end-
urspeglast það í ung-
legu útliti hennar sem 
og útgeislun. Hún vand-

ar valið þegar kemur að matvæl-
um og forðast sykur eins og heit-
an eldinn. ,,Sykur er eitt af því 
óhollasta sem við getum ofan 
í okkur látið, hann hefur bæði 
áhrif á andlega og líkamlega 
heilsu. Ég finn hversu vond áhrif 
hann hefur á mig persónulega og 
set hann því ekki inn fyrir mínar 
varir,“ segir Dorr it. Hún seg-
ist þó stundum finna fyrir sætu-
þörf og velur sér þá annaðhvort 
heimatilbúið og hollt sælgæti eða 
dökkt íslenskt súkkulaði. „Ég 
verð að hrósa íslensku súkkulaði 
en það er eitt af því sem ég leyfi 
mér þegar sætuþörfin gerir vart 
við sig, dökka súkkulaðið fell-
ur í þann flokk að vera minnst 
óholla óhollustan,“ segir hún og 
hlær. Hún verður fljótlega aftur 
alvarleg í bragði þegar við tölum 
nánar um sykurinn og neyslu 
þjóðarinnar á honum. „Ég hef 
áhyggjur af sykurneyslu í heim-
inum og myndi heitast óska að Ís-
land yrði fyrsta landið í heimin-
um til þess að banna algjörlega 
innflutning á sykri. Sykurneysla 
unga fólksins veldur mér mikl-

um áhyggjum og þá sérstaklega 
óhófleg gosneysla. Sykur veld-
ur bólgum í líkamanum og getur 
því verið undanfari ýmissa lífs-
stílssjúkdóma auk þess sem hann 
brenglar bragðskynið, þess vegna 
sækjum við í meiri sykur eftir 
því sem við neytum meira magns 
af sykri. Þetta verður að eins 
konar vítahring,“ segir hún. 

Dorrit er alin upp í Jerúsal-
em og fékk þekkinguna á nær-
ingarríkri og hollri matargerð 
í vöggugjöf. „Ég er alin upp við 
hollt mataræði og okkar sæl-
gæti voru ferskir ávextir. Á 
þessum tíma var sykur líka svo 
dýr og sjaldséður, ég er þakk-
lát fyrir það í dag að vera ekki 
alin upp á sykri,“ segir hún. 
Dorrit er hæfileikarík í eldhús-
inu og hefur mikinn áhuga á því 
að elda. Með því að elda heima 
fylgist hún betur með því hvað 
sett er í matinn. Hún forðast 
aukefni eins og kemísk bragð-
efni, rotvarnarefni og litarefni 
en velur fersk og góð hráefni 
eins og íslenskan fisk, smjör, 
rjóma og grænmeti. „Íslensk-
ar mjólkurvörur eru á heims-
mælikvarða, ég elska smjörið og 
rjómann,“ segir hún. Ég trúi því 
að þær séu meinhollar,“ segir 
Dorrit að lokum.

DORRIT VILL BANNA 
INNFLUTNING Á SYKRI

Dorrit Moussaieff forsetafrú hefur miklar áhyggjur af sykurneyslu í heiminum og vill að Ísland verði 
fyrsta landið til þess að banna innfl utning á sykri.

Ég hef áhyggjur af sykurneyslu í heim-
inum og myndi heitast óska að Ísland 
yrði fyrsta landið í heiminum til þess 

að banna algjörlega innflutning á sykri.

Það er ekki seinna vænna að 
setja sér markmið í miðjum 
Meistaramánuðinum. Lífi ð mælir 
með því að þú náir þér í SMART-
snjallsímaforritið í símann þinn 
og náir settu marki.

… MARKMIÐ-
ASETNINGU

Mundu að þegar setið er við mat-
arborðið þá snýst það um miklu 
meira en matinn sem þú vilt gera 
góðan og gætir þess að sé hollur. 
Þetta er samverustund fjölskyldunn-
ar og mikilvægt að gefa sér tíma til 
að ræða gleði og sorgir.
 Heimild: Stress.is
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Farðu inn á og sjáðu myndbandið.

...farðu vel með það!
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? Ég er með spurningu um 
sleipiefni, af hverju má ekki 

nota bara hvað sem er sem maður 
finnur sem sleipiefni? Ég spyr því 
ég hef heyrt þig segja að það sé best 
að kaupa sleipiefni en það er alveg 
margt sem er til sem er hægt að nota 
og því er ég bara forvitinn því auð-
vitað vill maður heldur ekki skemma 
eitthvað.
●●●

SVAR Þetta er frábær spurning, 
kærar þakkir fyrir að vekja máls á 
þessu máli. Það er vissulega hægt 
að nota ýmislegt til að smyrja 
kynfærin. Það sem er til á flestum 
heimilum eru olíur og ýmis feiti eða 
smyrsl eins og vaselín. 

Málið með þessi efni sem ég nefndi 
er að þau geta skemmt smokkinn og 
geta verkað illa með kynlífstækjum. 
Því er ég hrifnari af því að tala bara 
um keypt sleipiefni sem má nota með 
bæði smokk og kynlífstæki. Sleipi-
efni eru samt eins misjöfn og þau eru 
mörg og því getur maður þurft að 
prófa nokkrar tegundir til að finna 
hvað hentar manni. Sum ónáttúruleg 
efni (sápur og krem með ilmefnum) 
geta valdið ertingu á kynfærum en 
einnig sum matvæli eins og þau sem 
innihalda sykur (hunang og síróp). 

Þá eru önnur sem geta valdið tölu-
verðum sviða eins og sinnep, engifer 
og wasabi. Þegar ísskápurinn er opn-
aður er betra að fara varlega ef verið 
er að leita að einhverju til að smyrja 
kynfærin. Eins og greyið maðurinn 
sem setti smjörstykki í örbylgjuna til 
að mýkja það og stakk sér svo á kaf í 
„kósístund“. 

Veistu hvernig örbylgjuofnar hita 
mat? Útf rá kjarnanum. Bráðið smjör 
getur innihaldið mjög heitan kjarna. 
Ái! Munnvatn er heldur ekki gott 
sleipiefni því það þornar fljótt. 

Þá er ég hrifin af lífrænum 
sleipiefnum sem innihalda ekki 
rotvarnarefni eða aukaefni eins og 
ilmefni. 

Þetta er því eitthvað sem maður 
þarf bara að prófa sig áfram með. 
Sleipiefni geta gert sjálfsfróun 
og kynlíf með annarri manneskju 
einkar ánægjulegt og er þetta ekki 

spurning um að þurfa smurningu, 
heldur bara að njóta hennar. 

Mundu bara að fá samþykki frá 
bólfélaganum áður en kynfæri eru 
smurð og að passa að smurningin 
skemmi ekki smokkinn eða kynlífs-
græjuna. 

GETUR ALLT VERIÐ SLEIPIEFNI?
„Þegar ískápur-
inn er opnaður 

er betra að 
fara varlega ef 

verið er að leita 
að einhverju til 
þess að smyrja 

kynfærin”

KYNLÍF TAKTU ÞÁTT!
Sendu Siggu Dögg póst og 

segðu henni frá 
vandamáli 
úr bólinu. 

Lausnin gæti 
birst í Frétta-

blaðinu.
kynlif@frettabladid.is

Heilsuvísir

M
arkþjálfun hefur 
verið að ryðja sér 
til rúms á Íslandi 
undanfarin ár en 
þjálfunin hjálpar 

fólki við að ná settum markmið-
um og fá nýja sýn á lífið.  Edda 
Jónsdóttir ákvað að læra mark-
þjálfun eftir að hafa farið sjálf 
í slíka þjálfun og sér ekki eftir 
því. „Ég ákvað að læra mark-
þjálfun í kjölfar þess að ég 
hafði sjálf verið í markþjálfun. 
Það hafði mikla þýðingu fyrir 
mig að kynnast þessari mögn-
uðu aðferðafræði af eigin raun. 
Ég hugsaði með mér að ef ég 
gæti aðstoðað a.m.k. eina mann-
eskju á sama hátt, þá væri til-
ganginum náð. Þetta er ein besta 
ákvörðun sem ég hef tekið enda 
einstaklega gefandi starf,“ segir 
Edda. 

Þjálfunin getur skilað sér 
á öllum sviðum lífsins og eins 
ýtir hún undir ákveðið sjálf-
skoðunarferli. Í kjölfarið verða 
viðhorfsbreytingar sem valda 
breytingum á hegðun og hugsun 
og þar af leiðandi breytist lífið 
til betri vegar. „Sem dæmi má 
nefna manneskju sem er algjör-
lega ótengd peningum og forðast 
allt sem viðkemur þeim. Birting-
armyndin er t.d. að greiða reikn-
inga seint og illa og kostnað-
ur sem hlýst í kjölfarið. Í mark-
þjálfunarferlinu skoðum við 
peningahugmyndirnar og við-

horfið breytist. Viðkomandi öðl-
ast kjark til að horfast í augu við 
fjármál sín – sem er viðhorfs-
breyting og þá verður útkom-
an sú að hann fer að stjórna pen-
ingunum sínum í stað þess að 
láta þá stjórna sér. Svo það er til 
mikils að vinna,“ segir hún. 

Markþjálfun getur verið af 
ýmsum toga og sérhæfa þjálf-
arar sig eftir því hvar áhuga-
svið þeirra liggur sem og styrk-
leikar. Sjálf skilgreinir Edda 
sig sem leiðtogamarkþjálfa og 
leggur megináherslu á að skjól-
stæðingar séu tilbúnir að taka 
ábyrgð á sjálfum sér. „Að skil-
greina sig sem leiðtoga í eigin 
lífi breytir heilmiklu. Það gefur 
þér byr undir báða vængi og þú 
hættir að geta notað afsakan-
irnar sem þú hefur notað fram 
að þessu til að láta ekki verða 
af því sem þig dreymir um. Að 
vera leiðtogi í eigin lífi þýðir að 
þú ert við stjórnvölinn og verður 
að haga þér samkvæmt því, ekki 
bara í vinnunni heldur í lífinu 
öllu. Peningahegðun kemur mjög 
oft inn á mitt borð og ég nota 
ákveðnar aðferðir til að hjálpa 
fólki að búa til kerfi sem hentar 
hverjum og einum. Þá er mark-
miðið að fólk verði fjárhagslegir 
leiðtogar í eigin lífi,“ segir Edda. 

Til Eddu leitar oft fólk sem er 
nú þegar í leiðtogastöðu í sinni 
vinnu en líka þeir sem ákveða 
að takast á við það að verða leið-

togar í sínu lífi og hafa flest-
ir náð góðum árangri í því að 
verða besta útgáfan af sjálf-
um sér. „Fólk upplifir oft að líf 
þess taki stakkaskiptum í mark-
þjálfunarferlinu. Þegar maður 
hefur einu sinni öðlast kjark til 
að horfast í augu við veikleika 
sína og hindranir og byggja við 
styrkleika sína, þá verður ekki 
aftur snúið. Þú gengst við því 
að þetta er allt í þínum hönd-
um svo þú vilt halda áfram að 
vaxa og dafna,“ segir Edda og 
bætir við að markþjálfi sé í raun 
magnaður bandamaður í lífi og 
starfi. „Það er ómetanlegt að 
hafa manneskju sér við hlið sem 
hefur ómælda trú á þér, jafnvel 
þegar þig skortir hana. Mann-
eskju sem hjálpar þér að standa 
í valdinu þínu þegar þig lang-
ar mest að hlaupa og fela þig. 
Manneskju sem lærir að þekkja 
þig og þú getur alltaf leitað til,“ 
segir hún.

Að skilgreina sig 
sem leiðtoga í 

eigin lífi breytir 
heilmiklu. 

VERTU LEIÐTOGI Í EIGIN LÍFI
Edda Jónsdóttir ákvað að læra markþjálfun eftir að hafa farið sjálf í slíka þjálfun. Hún segir þjálfunina vera ákveðið sjálfskoðunarferli sem leiði til 

betra lífs og nýrra tækifæra. Í kjölfarið verða viðhorfsbreytingar sem valda breytingum á hegðun og hugsun. 
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Lífríki Íslands
verð áður: 16.990 kr.
verð nú: 14.990 kr.

Skrímsli í myrkrinu
verð áður: 3.490 kr.
verð nú: 2.990 kr.

Skrímslakisi
verð áður: 3.490 kr.
verð nú: 2.990 kr.

Lína langsokkur
verð áður: 3.990 kr.
verð nú: 3.490 kr.

Þín eigin þjóðsaga
verð áður: 4.390 kr.
verð nú: 3.990 kr.

Fúsi froskagleypir
verð áður: 3.990 kr.
verð nú: 3.490 kr.

Englaryk
verð áður: 6.490 kr.
verð nú: 5.490 kr.

Maðurinn sem stal sjálfum sér
verð áður: 6.490 kr.
verð nú: 5.490 kr.

Af bestu lyst 4
verð áður: 3.990 kr.
verð nú: 3.490 kr.

Bara ef...
verð áður: 6.490 kr.
verð nú: 5.490 kr.

Fuglaþrugl og naflakrafl
verð áður: 3.490 kr.
verð nú: 2.990 kr.

Kata
verð áður: 6.490 kr.
verð nú: 5.490 kr.

Víkingarnir 
Verð áður: 3.990 kr.
Verð nú: 3.490 kr.

Tilboðin gilda til og með 24. október.

Buzz
geim pakki
verð: 3.290
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S
alóme R. Gunnarsdóttir 
útskrifaðist úr leiklistar-
deild Listaháskólans fyrir 
rúmu ári og hefur ekki 
setið auðum höndum. Hún 

eyddi síðastliðnum vetri á stóra 
sviðinu í Þjóðleikhúsinu og hefur 
tekið að sér ólík kvikmynda- og 
sjónvarpshlutverk síðasta árið. 

Mér líkar strax einstak-
lega vel við þessa ungu konu 
þegar hún býður mér súkkul-
aðið sitt sem fylgir kaffibollan-
um. „Ég borða ekki svona, ekki 
nema það sé mjög dökkt. Og 
ekki mjólk, egg, kjöt, fisk eða 
kjúkling,“ segir hún. Með tvo 
súkkulaðibita í munninum spyr 

ég hvort hún sé með ofnæmi 
eða sé bara svona heilsusam-
leg. „Ef þetta snerist um heils-
una hefði ég enga sjálfstjórn. 
Þá væri ég alltaf að stelast í 
mjólkursúkkulaði og fína osta. 
Nei, ég ákvað að gerast græn-
keri af pólitískum og siðferð-
islegum ástæðum. Ég gat ekki 
slitið hugmyndina um dýrið frá 
matnum og framleiðsluhætt-
irnir á dýraafurðum fannst 
mér ekki boðlegir. Ég mótmæli 
þeirri hugmynd um að maður-
inn sé sjálfskipaður konung-
ur heimsins og að við getum átt 
þræla í búrum sem eru fram-
leiðslutæki, svo við getum 
fengið okkur eitthvað sérstakt 
ofan á brauð. En það að vera 
grænkeri er alls ekki sama og 
að vera heilsusamlegur. Ég 
gæti borðað franskar í öll mál.“ 

Með ríka réttlætiskennd
Salóme segist hafa tekið 
ákvörðun um að hætta að 
blekkja sjálfa sig varðandi mat-
inn. Hún eigi þó langt í land 
með að vera fylgin sér á öllum 
sviðum lífsins. „En ég loka enn 
augunum fyrir mörgu. Fötin 
mín eru líklegast flest saumuð 
af börnum í þróunarlöndum og 
unnin með hrikalegum efnum 
sem fara svo út í vatnsból sem 
menga fyrir einhverju fólki. 
En ég þarf aldrei að sjá það og 
loka augunum fyrir því. Enn 
þá,“ segir Salóme glettin. 

Salóme hefur ríka réttlætis-

kennd og hefur þörf fyrir að 
láta gott af sér leiða. Þess 
vegna fór hún 19 ára, nýút-
skrifuð úr MH, til Ekvador að 
sinna hjálparstarfi í hálft ár 
sem sjálfboðaliði. „Þetta heitir 
hjálparstarf en ég var svo inni-
lega að gera þetta fyrir sjálfa 
mig og ég græddi svo mikið 
á þessu. Ég veit að ég lærði 
miklu meira en krakkarnir sem 
ég var að kenna.“ 

Tók þrjú ár í lögfræði 
Þegar hún kom heim skráði 
hún sig í lögfræði í Háskóla Ís-
lands. Henni hafði alltaf geng-
ið vel í skóla og fannst eins og 
duglegir nemendur ættu að 
fara í „skynsamlegt“ nám. „Ég 
ætlaði að samtvinna réttlætis-
kenndina og námshæfileik-
ana, og stunda grasrótar-hjálp-
arstarf í útlöndum þegar ég 
yrði stór. Þegar ég var komin á 
þriðja ár í lögfræðinni horfðist 
ég í augu við að þetta væri ekki 
réttur vettvangur fyrir mig.“ 

Salóme hafði alltaf verið 
með puttana í leiklist. Hún 
stofnaði leikfélag sem krakki, 
var í leikfélagi MH á mennta-
skólaárunum, vann í Götuleik-
húsinu á sumrin og nýtti sér 
fimleikahæfileikana í Sirk-
usi Íslands. Þegar hún stund-
aði lögfræðinám var hún svo 
upptekin við að setja upp sýn-
ingar með Stúdentaleikhúsinu 
að hún hafði engan tíma fyrir 
námið. „Þegar ég horfi til baka 

sé ég að ég var alltaf að hundsa 
skilaboðin. Ég lét alltaf eins og 
leiklistin væri bara skemmti-
legt áhugamál en ég þyrfti að 
feta hinn hefðbundna mennta-
veg. Þegar ég hætti í Stúdenta-
leikhúsinu til að einbeita mér 
að lögfræðinni uppgötvaði ég 
að leikhúsið var það eina sem 
hélt mér í náminu. Þá var akk-
úrat inntökupróf í leiklistar-
skólann sem ég skráði mig í 
og komst inn. Alltaf þegar ég 
reyndi að hætta í leiklist þá 
ýtti lífið mér til baka. Ég er svo 
þakklát fyrir það enda hefur 
mér aldrei fundist ég vera á 
jafn réttum stað í lífinu.“ 

Hissa týpan í Stelpunum
Salóme skrifaði undir samn-
ing hjá Þjóðleikhúsinu áður en 
hún útskrifaðist úr leiklistinni. 
Hún lék í Óvitum, Þingkonun-
um, Spamalot og Eldrauninni 
á síðasta leikári ásamt því að 
sinna öðrum verkefnum eins og 
Hrauninu, París norðursins og 
Stelpunum. „Þetta eru allt mjög 
ólík verkefni. Drama og grín, 
stórar uppfærslur og minni. 
Það er einmitt þannig sem ég 
fæ útrás í gegnum leiklistina. 
Þetta er ákveðin ferðamennska 
þar sem maður fer í heimsókn 
til mismunandi einstaklinga, á 
mismunandi tímum, í mismun-
andi löndum og í mismunandi 
aðstæðum. Það er svo frábært 
við þessa vinnu að fá að upplifa 
ólíkar tilverur og fá að gægj-

Í LAUSU LOFTI Salóme segir það eiga vel við sig að vera ekki of skuldbundin á einum samningi heldur geta verið með mörg spennandi járn í eldinum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LEIKLISTIN ER KARAKTER-TÚRISMI 
Salóme R. Gunnarsdóttir er grænkeri með ríka réttlætiskennd. Hún hlustar vandlega á vindáttina í lífi  sínu og fylgir henni, hvort sem það er til Ekva-

dor í hjálparstarf, í hjónaband afar ung að aldri, í lögfræðinám eða á leiklistarbrautina þar sem hún hefur blómstrað bæði á sviði og skjá.   

Ég er orðin 
mikill talsmað-
ur hjónabands 
eftir skilnaðinn. 
Því það er svo 
erfitt að hætta í 
sambandi en af 
því að við vorum 
gift þurftum við 
að hittast, skrifa 
undir pappíra 
og fara í gegnum 
ákveðið ferli.

IÐA-bókakaffi Vesturgata 2a 101 Rvk. 
opið til 22 alla daga.
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Konur nota skó eins og skartgripi; 
þær safna þeim, stilla þeim upp 
og raða til sýnis,“ segir Christina 

um margfrægan skóáhuga kvenna. 
Sjálf smitaðist Christina ung af skó-
bakteríunni þegar hún vann með skóla 
í G.S. Skóm hjá Svövu í Sautján.

„Ég er forfallinn tískufagurkeri á 
skó, fatnað og snyrtivörur og fjallaði 
lokaverkefnið í viðskiptanáminu um 
kauphegðun Íslendinga á netinu. 
Eftir útskrift tók ég við netversluninni 
Skór.is og var ótrúlega skemmtilegt að 
vinna að því að byggja verslunina upp 
og gera hana að stærstu skóverslun 
landsins á netinu.“

Spariskóna í poka
Með puttana á púlsi skókaupa lands-
manna komst Christina að raun um 
að þeir væru duglegir að kaupa sér skó.

„Íslendingar eru nýjungagjarn-
ir þegar kemur að skófatnaði og sýna 
hjarðhegðun eins og oft má greina í 
litlum samfélögum. Því er íslenska 
þjóðin oft álíka klædd til fótanna og 
samkvæmt nýjustu tísku eins og sjá 
mátti með Converse, Nike Free og 
ákveðninni týpu frá SixMix sem nán-
ast öll þjóðin keypti.“

Hún segir haustið vera skemmtileg-
asta tímann til skókaupa hérlendis.

„Á haustin er langur tími fram 
undan þar sem við getum virkilega 
notið okkar í nýjum skóm fyrir vinn-
una, vetrarveðrin, árshátíðina og jóla-
veislurnar. Ökklaskór halda áfram að 
vera móðins með grófum og fínum 
botni. Þá eru lakkskór að detta inn og 
maður sér aðeins glitta í leðurstígvél.“

Mikilvægast sé þó að klæða sig í takt 
við fatnað og veður.

„Fæstir skór ganga einir og sér við öll 
tilefni lífsins og þá tekur maður spari-
skóna með sér til skiptanna í poka. 
Sjálf passa ég upp á að vatnsverja alla 
skó fyrir veturinn því þannig kemst 
maður ansi langt í vetrarfærðinni. Til 
útileikja og gönguferða í snjónum geng 
ég í Ecco Moonboots.“

Setur mörkin við sjö sentimetra hæl
Christina á veglegt skósafn og freistast 
oft til að kaupa sér skó.

„Með aldrinum hef ég lært að 
meta gæði umfram magn og vel mér 

vandaða skó með 
góðum sóla 

og úr góðu 

leðri. Í dálæti eru gulir ökklaskór með 
Napoleon-hæl frá Nude úr guðdóm-
legu hanskaleðri og einnig vínrauðir, 
uppreimaðir „rauðsokkuskór“ eins og 
voru vinsælir á rauðsokkuárunum.“

Nýlega fjárfesti Christina í gullfal-
legum Nude-leðurskóm fyrir vetur-
inn.

„Ég ætla líka að fá mér Vagabond 
-latbotna lakkskó til að nota við kven-
jakkaföt og lakkaða hæla fyrir jólin. Oft 
er nóg að skipta um sokkabuxur og skó 
við svartan, elegant kjól og uppskera 
alveg nýtt útlit.“

Christina er hávaxin en segist þó 
ekki hika við að fara á háa hæla.

„Ég setti það fyrir mig þegar ég var 
yngri og vildi ekki skera mig úr fjöld-
anum en í dag kæri ég mig kollótta þótt 
ég dragi mörkin við 6 til 7 sentimetra 
hælahæð.“

Dönsk í nýrri nammibúð
Christina er dönsk í aðra ættina og 
hefur því alltaf haft sterkar taugar til 
Danmerkur.

„Fyrstu þrjú æviárin bjó ég í Dan-
mörku og síðan lét ég drauminn ræt-
ast að búa þar aftur þegar ég hafði tök 
á að klára viðskiptafræðinám mitt í HR 
í Copenhagen Business School. Heim-
ili mitt hefur á sér danskan blæ og ég 
er heilluð af rómantískri hjólamenn-
ingu Dana og því hversu mikið þeir spá 
í tísku. Mér finnst líka virkilega gaman 
að tala dönsku,“ segir Christina sem nú 
starfar sem markaðsstjóri snyrtivöru-
sviðs hjá Nathan & Olsen.

„Það má segja að ég sé núna búin 
að loka hringnum með tilkomu starfs 
míns í dag. Þar er töfrandi heimur fyrir 
fagurkera eins og mig og á nýjunga-
fundum erum við stelpurnar eins og í 
nammibúð,“ segir Christina hlæjandi.

„Fyrir alla sem hafa áhuga á tísku 
eru skór punkturinn yfir i-ið ásamt 
góðu ilmvatni.“

Tískufagurkeri með viðskiptavit
Viðskiptafræðingurinn Christina Gregers hefur verið viðloðandi tískuheiminn frá unga aldri. Þótt hávaxin sé forðast hún ekki háa hæla 
og er farin að meta gæði umfram magn í skókaupum. Hún ætlar að vera á lökkuðum hælaskóm við jólatréð á aðfangadagskvöld. 

Christina er forfallinn tískuunnandi og fjallaði lokaverkefni hennar í viðskiptafræði um kauphegðun Íslendinga á netinu.
 MYND/ERNIR

vandaða skó með 
góðum sóla

og úr góðu

míns í dag. Þar er töfrandi heimu
fagurkera eins og mig og á nýj
fundum erum við stelpurnar ein
nammibúð,“ segir Christina hlæ

„Fyrir alla sem hafa áhuga á
eru skór punkturinn yfir i-ið á
góðu ilmvatni.“

Christina 
keypti sér 
nýverið 
þessa flottu 
leðurskó 
frá Nude.

Íslendingar eru 
nýjungagjarnir 

þegar kemur að skófatnaði 
og sýna hjarðhegðun eins 
og oft má greina í litlum 
samfélögum. Því er 
íslenska þjóðin oft álíka 
klædd til fótanna eins og 
sjá mátti með Converse, 
Nike Free og ákveðinni 
týpu frá SizMix sem nánast 
öll þjóðin keypti.
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Fótkuldi er óþægilegur í meira lagi og þar fyrir utan telja margir kald-
ar tær beina ávísun á veikindi. En er það rétt?

Á vefsíðunni doktor.is segir að það eina sem geti valdið kvefi og 
flensu sé kvef- eða flensuveira. 

En þar segir einnig frá rannsókn sem gerð var á fylgni fótkulda og 
kvefs. Hópur 
fólks var látinn 
í kalt fótabað í 
tuttugu mínútur 
og reyndist hann 
tvisvar sinnum 
líklegri til að fá 
kvef en saman-
burðarhópurinn 
sem kældi ekki 
fæturna. 

Hvernig má 
það vera? 

Líklegasta 
skýringin var 
talin sú að fólk 
getur borið með 
sér kvefvírus í 
nefslímhúð án 
þess að veikjast 
eða fá einkenni 
um kvef og þegar 
því fólki verð-
ur kalt, dragast 
æðarnar saman, 
sem hefur áhrif á 
varnir líkamans 
og vírusinn á þar 
með auðveldara 

með að fjölga sér og valda einkennum.
Þótt fótkuldi sé ekki bein orsök veikindanna er því ekki hollt að láta 

sér verða kalt. Nú er tími kvefs og flensu og því eina vitið að klæða sig 
vel um fæturna.

 www.doktor.is

Kaldir fætur ávísun á kvef?

Þegar fjárfest er í gönguskóm 
þarf að huga að mörgu. 
Auður Kjartansdóttir hefur 

átt marga gönguskó í gegnum tíð-
ina enda búin að starfa sem leið-
sögumaður um hálendið í mörg ár 
og meðal annars gengið alla vega 
68 sinnum á Hvannadalshnjúk. 
Hún segir það geta skipt höfuð-
máli að vera í góðum skóm upp  
á upplifunina á fjallinu. Göngu-
menn njóta ferðarinnar ekki þegar 
þeir eru þjáðir af hælsæri eða 
kulda á fótum. „Það þarf að gefa 
sér góðan tíma og velja skó sem 
passa vel á fæturna. Þeir þurfa að 
hafa góðan ökklastuðning, það er 
ekki gott að fara á fjöll í strigaskóm 
með engum stuðningi því þann-
ig útbúið er algengara að fólk snúi 
sig. Um leið og komið er í fjöll og 
út fyrir hið byggða ból og þar með 
langt frá sjúkrabílum er það orðið 
stórt vandamál að snúa sig illa,“ 
segir Auður. 

Það þarf að huga að því í hvað 
á að nota skóna, á að ganga inn-
anbæjar á malbikuðum stíg-
um þar sem hægt er að komast 
af með léttari og liprari skó, á að 
fara í lengri ferðir á fjöll þar sem 
þarf ef til vill að labba í snjó og 
nota mannbrodda eða er ætlun-
in að ganga í lengri tíma en þá er 
vatnsheldni skónna farin að skipta 
máli. Auður mælir með því að fólk 
velji sér leðurskó með vatnsvörn ef 
það hyggur á lengri göngur. „Það 
þarf að huga að því að þreyttir 
fætur þrútna þegar líður á dag-
inn. Gott er að miða við að hægt 
sé að setja fingur ofan í óreimað-
an skóinn þegar tærnar eru alveg 
fremst í skónum. Þegar búið er 
að reima skóinn á fótinn á hann 
hins vegar að vera nokkuð fastur 
á fæti og hællinn á ekki að lyftast 
upp því þá er hætta á að hælsæri 
myndist. Skórinn ætti að hafa sem 
fæsta sauma því þá leka þeir síður. 
Margir skór eru með öndunarfilm-
ur en gott er að nota sérstakt vax til 
að vatnsverja enn frekar. Þá þarf 
sólinn að vera góður, hann þarf að 
grípa vel í blautu grjóti, geta mark-
að spor í harðan snjó og vera stíf-
ur og góður. Tungan þarf að vera 
saumuð upp með hliðum svo ekki 
komi vatn inn í skóinn meðfram 
tungu og svo er gott að nota sér-
stök innlegg, ég mæli með Super-
feet-innleggjunum sem eru hlý og 
veita góða dempun.“

Auður mælir með því að þegar 
bera þarf á skóna þá sé það gert 
kvöldið áður en lagt er af stað 
því efnið gangi betur inn í þá í 
hita. „Það er best að nota fing-
urna til þess að bera á skóna, hit-
inn frá fingrinum lætur efnið fara 
betur inn í skóinn. 
Mér hef ur l í ka 
reynst vel að end-
urreima skóna 
uppi á fjalli fyrir 
niðurferðina því 
fóturinn hreyfist 
á annan hátt inni í skón-

um á leið niður en hann gerir á leið 
upp.“

Að endingu vill Auður bæta því 
við að mjög mikilvægt sé að skór 
séu nýttir til góðra verka. „Við 

búum í landi þar sem gróðurfar er 
viðkvæmt og víða mikið moslendi 
og vaxtartími gróðurs er stuttur. 
Ég vil því hvetja göngugarpa til að 
nýta skó sína á jákvæðan hátt.“

Skórnir nýttir
til góðra verka
Auður Kjartansdóttir er margreyndur göngugarpur, fararstjóri og einn af 
stofnendum Ferðafélags barnanna. Hún veit hvað hún syngur þegar kemur að 
vali á gönguskóm og segir það geta skipt höfuðmáli hvernig þeir reynast. 

Auður Kjartansdóttir á gott safn gönguskóa sem eru vel notaðir enda starfar hún sem 
leiðsögumaður til fjalla.  MYND/GVA

MEST LESNA 
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU
Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot  
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum 
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar 
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga 
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða 
þjónustu beint inn á heimilin. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is



Víking – þegar allra veðra er von.

FROST
FIGHTER

100%0% vatnsshelt

EEndursskkin

40% léttara en 
sambærilegt stígvvéél
úr gúmmíi eða PVCC

Hellddur fóttum 
hlýjjuum í allllt 
að -330°C

Einstaklega mjúúkkt

Helddur mýýkkt og 
stíffnnar ekkki við 
ennn lægraa hitastiigg

Merkkiimmiði iinnnan 
í stíggvvééli

Ullarbllaanndda í  loðffóóððrrinu

FROST FIGHTER fæst í fjórum litum

Grófftt mynsttuurr 
áá sóla ggefur
ggoottt gripp

Snjjóóvvarnarteygja 
ofan áá ssttííggvéli
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VIÐHALD EYKUR
ENDINGU
Nauðsynlegt er að bera litlausa 
vörn á útiskó strax við kaup. Best 
er að nota litlausa silíkonvörn. 
Svo þarf að halda þeim við með 
góðri leðurfeiti. Koppafeiti er 
til dæmis mjög góð til viðhalds 
og varnar. Þá þarf reglulega 
að bursta skó með lituðum 
skóáburði. Ef skórnir blotna 
illa er gott ráð að troða dag-
blaðapappír í þá og láta standa 
yfir nótt. Þá er skósvampur með 
glansefni góður til að viðhalda 
vel burstuðum og hreinum 
skóm. 
Best er að nota þar til gerða 
bursta á rúskinnsskó. Þá er hægt 
að nota strokleður til að jafna 
áferð. Bletti má hreinsa varlega 
með blettaefni fyrir rúskinn.
Skó úr gerviefni ætti líka að 
hugsa vel um; bera á þá feiti og 
þurrka með mjúkum klút. Þannig 
endast þeir betur.
Saltrendur sem setjast á 
skófatnað eru hvimleiðar. Mikil-
vægt er að fjarlægja þær sem 
fyrst. Ef þær eru látnar eiga sig 
geta myndast 
sprungur. 
Best er að 
blanda 
nokkrum 
dropum af 
sítrónusafa í 
volgt vatn og 
þvo renduranr 
varlega af með 
bómullarklút 
eða mjúkum 
bursta. Bursta 
svo á venju-
legan máta.
Heimild: Leið-
beiningarstöð 
heimilanna

SKÓKAUP Á BÖRN
Nokkrir punktar um skókaup á börn:
Leitaðu í verslanir sem sérhæfa sig í barnaskóm. Hafðu barnið með í búðina. 
Fáðu starfsmann til að mæla fót barnsins meðan það stendur í báða fætur og 
beint í baki, berfætt eða í vel  passandi sokkum.
Um það bil 1,5 til 2 sentimetra bil þarf að vera frá lengstu tá barnsins og fram í 
tána á skónum. Klípið örlítið fremst í tána á skónum, skórinn ætti ekki að þrengja 
að tánum. Klípið einnig til hliðar við litlu tána, táin má ekki liggja þétt út í skóinn.
Setjið fingur ofan í skóinn aftan við hæl barnsins. Fingurinn ætti að komast 
niður með hælnum. 
Sveigið fótinn til hliðanna um ökklann og athugið að skórinn á ekki að nudd-
ast utan í ökklann.
Efnið í skónum í kringum hæl barnsins ætti að vera úr stífu efni sem heldur vel 
að.
www.ehow.com

FJÖLBREYTT SKÓTÍSKA
Alls kyns útgáfur af skóm virðast 
vera í tísku um þessar mundir. 
Þegar skótískan er skoðuð á 

netinu koma upp 
myndir af 
háum, fínlegum 
stígvélum, 

lágum stíg-
vélum, 
bítlaskóm, 

kúreka-
skóm, háhæluðum 
skóm og sléttbotna 

skóm. Alls kyns litir 
og þó sérstaklega 
jarðarlitir virð-
ast vinsælir. 
Sléttbotna 
skór með dýra-
mynstri virðast 
vinsælir um 
þessar mundir. 
Þeir sem eru 
í skóleit ættu 
að finna eitt-
hvað við sitt hæfi 
þar sem tískan er svo fjölbreytt. 
Fyrir þá sem vilja vera öðru vísi 
til fótanna má sjá litríku skóna á 

myndunum. 
Skórnir voru 

allir sýndir 
á tískuviku í 

New York þegar 
hausttískan 

2014 var 
sýnd.         

j
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Myndaalbúmið

Baksviðs í Spamalot ● Með Sirkus Íslands ● Við tökur á myndinni Autumn Lights

ast inn. Þetta er svona karakt-
er-túrismi!“ 

Salóme hefur vakið athygli 
fyrir frammistöðu sína í Stelp-
unum. Hún segist þó vera held-
ur óvön hlutverki sínu þar. 
„Mér hefur alltaf fundist ég 
vera þessi skrítna í öllum 
hópum. En í þessum þáttum 
leik ég nánast alltaf „venju-
legu“ manneskjuna. Ég er orðin 
mjög góð í að vera voða hissa 
og sitja eftir hálfgapandi. Það 
er annars svo gaman að vera 
hluti af þessum hópi. Konurnar 
í Stelpunum eru svo öflugar og 
mér finnst ég fá aukinn kraft 
við að sjá svona flottar píur 
taka málin í sínar hendur og 
skrifa svona gott efni. Svo eru 
þættirnir bara svo fyndnir. Ég 
er búin að lesa öll atriðin en 
hlæ samt alltaf að þessu heima 
í stofu.“ 

Fráskilin og í lausu lofti
Salóme er ekki lengur fastráð-
in hjá Þjóðleikhúsinu en er með 
mörg spennandi járn í eldin-
um.„Ég er í lausu lofti og það 
á rosalega vel við mig. Eins 
magnað og það var að skrifa 
undir samning við Þjóðleik-
húsið þá kraumaði í mér smá 
skuldbindingarfælni.“ 

Talandi um skuldbinding-
ar. Er hún líka skuldbindinga-
fælin í einkalífinu? „Ég er sko 
fráskilin,“ segir hún og hlær 
þegar hún sér svipinn á blaða-
manni sem bjóst ekki við þessu 
svari frá 26 ára konunni. „Eða 
sko, ég var ekki gift í hefð-
bundnum skilningi. Ég átti 
ástralskan kærasta og til að við 
gætum prófað að búa saman 
lengur en í þrjá mánuði skellt-
um við okkur til sýslumanns og 
skrifuðum undir pappíra.“ 

Fylgir vindáttinni
Eftir alls kyns fjarbúðarbras 
skildi leiðir hjá ungu hjónun-
um. „Ég er orðin mikill tals-
maður hjónabands eftir skiln-
aðinn. Því það er svo erfitt að 
hætta í sambandi en af því að 
við vorum gift þurftum við 
að hittast, skrifa undir papp-
íra og fara í gegnum ákveðið 
ferli. Við fórum til sýslumanns 
og fengum stimpil. Þá var sagt 
við mig að ég væri skilin að 
borði og sæng og ég ætti að 
halda á blaðinu heima og gera 
mér grein fyrir því næsta hálfa 
árið. Eftir hálft ár fékk ég lög-
skilnað og svona hálfgert við-
urkenningarskjal. Ég fann að 
þungu fargi var af mér létt. 
Það er bara mjög fínt að hafa 
þetta tilfinningaferli á blaði í 
embættismannakerfi.“

Salóme er sem sagt einhleyp 
en hún segist lítið hugsa um 
það. „Ég pæli ekkert í því hvort 
ég sé með einhverjum eða ekki. 
Stundum koma sambönd fyrir 
mann og stundum ekki. Ég er 
meira að hlusta á vindáttina í 
mínu lífi og fylgja henni. Akk-
úrat núna er hún þannig að ég 
nýt þess að vinna og það er 
yndislegt,“ segir Salóme full 
tilhlökkunar að takast á við ný 
og spennandi verkefni í vetur.

Þegar ég horfi 
til baka sé ég 

að ég var alltaf 
að hundsa skila-

boðin. Ég lét allt-
af eins og leik-

listin væri bara 
skemmtilegt 

áhugamál en ég 
þyrfti að feta 

hinn hefðbundna 
menntaveg.

Einstök stemning í 25 ár

kolaportid.is
Opið laugardaga 

og sunnudaga 
frá kl. 11-17
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1. Þegar ég var fjögurra 
ára gömul fór ég á mitt fyrsta 
fyllerí. Þá gekk ég á milli borða 
á veitingastað og bað um EINN 
sopa, reiknaði út að enginn 
segði nei við EINUM sopa, 
soparnir urðu ansi margir …

2. En núna er ég bláedrú.

3. Ég mun ef-
laust aldrei 
skilja fólk sem 
fílar kosningar. 
Kosningar 
fela í sér þá 
staðreynd 
að hluti 
hópsins er 
óánægður. 
Einhvers 
staðar á 
leiðinni 
gleymdum 
við þeim 
möguleika 
að tala 
saman og 
komast að 
sameiginlegri 
niðurstöðu 
og tókum þá 
ákvörðun að 
niðurstaðan ÖLL SÁTT 
væri ekki til …

4. Ég hef ekki sérstakan 
áhuga á einkalífi annars 
fólks … eða jú samt.

5. Karlmenn eru allir 
nákvæmlega eins. Nei í 
alvörunni. Þetta er ekki 
kaldhæðni. Karlmenn eru 
nákvæmlega eins, ég er búin 

að sannreyna þetta. Ég er ekki 
að djóka. Þetta er alhæfing. Og 
staðreynd.

6. Ég hef lært að maður 
á alls ekki að tala í símann og 
keyra því þá stoppar löggan 
þig og verður bara skotin í 
þér og eltir þig út um allan bæ 

þaðan í frá.

7. Ég fæ 
samviskubit 

þegar ég … 
samviskubit? 
Ha?

8. Ég 
slekk á 
sjónvarpinu 
þegar ég 
hef óvart 
kveikt á 
því.

9. Um 
þess-
ar mund-

ir er ég 
mjög upptekin 

af ákveðinni 
persónu með sítt 

skegg og sítt hár 
og meistaramánuði. 

Við erum að teikna eina 
mynd á dag! Sjitt, ég gleymdi 
því í dag … ok, klukkan er ekki 
orðin tólf, geri það núna.

10. Ég vildi óska þess að 
fleiri vissu af Mikka ref. Það er 
ný sjoppa á horni Garðastrætis 
og Vesturgötu. Eigandinn segir 
bara: Hvað langar þig í? Og 
þú færð það sem þú biður um! 
Þetta er frábært sístem.

TÍU SPURNINGAR

KARLMENN ERU ALLIR 
NÁKVÆMLEGA EINS

Kolfi nna Nikulásdóttir, Reykjavíkurdóttir
og nemandi í LHÍ

n ef-
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þaðan í frá.

7. Ég fæ
samvisk

þegar
sam
Ha
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Við erum að 

FATASKÁPURINN HEILLUÐ
AF HERRASNIÐUM OG KÖGRI

Ásdís Eva er nemi í sálfræði við Háskóla Íslands og vinnur með skóla í Geysi á Skólavörðustíg. Einnig syngur hún í kórnum 
Graduale nobili og tekur að sér einstaka fyrirsætuverkefni.ffyy fGraduale nob

2

54
Leðurjakki: Ég fann loksins 
hinn fullkomna biker-leður-
jakka í vintage-búð í París. 
Ég er ekki mikið á mótor-
hjólunum sjálf en hann 
bjargaði mér alveg þegar 
ég klessti beint á svona 
40 hjól í Köben einu sinni. 
Svo er hann loðfóðrað-
ur þannig að hann virkar 
einnig á veturna. 

„Fatastíllinn minn hefur 
verið að þróast svo-

lítið seinustu ár. Slow 
fash ion er hugtak sem 

heillar mig mikið. Í stað 
þess að vera að kaupa 

mikið af ódýrum fötum í 
lélegum gæðum þá er ég 

að reyna að temja mér 
það að kaupa frekar 

einstaka fl ík sem ég sé 
mikið notagildi í og þá 
í betri gæðum. Herra-

leg snið heilla mig líka 
alltaf meira og meira en 
síðan er ég algjör sökk-

er fyrir kögri og pallí-
ettum.“

Teppi: Núna þar sem skólinn er 
byrjaður og það hefur kólnað er 
þetta teppi vanalega það sem ég 
klæðist þegar ég ligg yfir lærdómn-
um heima. Amma mín heklaði það 
og gaf mér í gjöf og þetta er sá 
hlutur sem ég met mest. Ef það 
myndi kvikna í heima væri þetta 
það sem ég myndi bjarga. 

6Hálsmen: Ég er ekki 
mikið fyrir skartgripi og 
get varla notað eyrna-
lokka en látlaus hálsmen 
er eitthvað sem ég fíla. 
Þessi þrjú komu öll í gjöf 
frá kærastanum og hafa 
verið mikið notuð. 

Vinnugallinn: Ég 
elska gallaefni og 
að eiga samfest-
ing í mjúku galla-
efni er mesta snilld 
í heimi. Keyptur í 
Geysi. 

1
Skór: Þetta eru 
Monk-skór úr 
smiðju Guðmundar 
Jörundssonar. Ég 
geng varla í hæla-
skóm en er mjög 
hrifin af fallegum 
skóm og þá sér-
staklega skóm sem 
eru smá herralegir. 

3 Kögurjakki: Annar 
yfirhafnardraumur 
rættist þegar ég 
fann þennan rú-
skinnskögurjakka 
í LA. Það var hins-
vegar ekki draum-
ur að nota hann í 
30° en minn innri 
kúreki brosti í 
gegnum tárin. 
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Laugavegi 178 (Bolholtsmegin)  |  Sími 555 1516

Opið virka daga kl. 11–18. 

Opið laugardaga kl. 10–16.

2 litir: blátt og svart.

Verð 9.900 kr. 
Stærð 36 - 46.

Nýtt kortatímabil.
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TÍSKA  ELEGANS Á GÖTUM PARÍSAR
Tískuvikan í París er nýafstaðin með öllu því glysi og glamúr sem henni fylgir. Allir helstu tískuspekúlantar heimsins voru mættir til þess að sjá stærstu 

sýningarnar á tískuvikunni. Einnig mátti sjá margar frægar Hollywood-stjörnur og allt helsta þotuliðið á hátíðinni. Gestir tískuvikunnar fóru auðvitað 
í sitt fínasta púss og sprönguðu um fyrir æsta ljósmyndarana. Litadýrðin var mikil og sterkir litir í aðalhlutverki ásamt kvenlegum og fáguðum línum. 

Falleg og vönduð efni voru einnig sérstaklega áberandi í götutískunni í París þetta árið.  

Fatahönnuðurinn 
Estelle Michaelides 
í Micky in the Van-kjól 
og skóm frá Kenzo. 

Kenneth Goh, 
listrænn stjórnandi 
Harper’s Bazaar í 

Singapúr, var í falleg-
um jakka frá Tods og 
með tösku frá Celine.  

Leikkonan Mei Mei 
á tískuvikunni í París. 

Tískudrottningin 
Anna Dello Russo í 
Chanel-dragt og með 
tösku frá sama merki. 

Fyrirsætan og tísku-
bloggarinn Chiara 

Ferr agni með fallega 
Chanel-tösku. 

Tískubloggarinn Gol-
estaneh með tösku frá 
Saint Laurent og í buxum 

frá Phillip Lim. 

Chiara Ferragni í 
einstökum kjól frá MSGM, 

með tösku frá Fendi og 
gleraugu frá Celine.  1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

Lækjargata 2a og Vesturgata 2a 101 Reykjavík 

METSÖLULISTI IÐU

Náðarstund
Hannah Kent

Ævintýraferð
fakírsins
Romain Puértolas

Lífið að leysa
Alice Munro

Handan minninga
Sally Magnusson

Kata
Steinar Bragi

Í krafti 
sannfæringar
Jón Steinar 
Gunnlaugsson

Sköpunarkjarkur
Tom & David Kelley

Ragnar Axelsson
Ragnar Axelsson

Lífríki Íslands
Snorri Baldursson

Þegar dúfurnar
hurfu
Sofi Oksanen

 01.10.14 - 15.10.14



VIKUGEÐVEIKIN
gildir  9.  -  19.  október

pantadu
á netinu

581 15 15 wilsons. is
Ánanaustum    Gnoðavogi 44    Eddufelli 6    Vesturlandsvegi
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BLOGGARINN  FLOTT Í FRÍTÍMANUM

Skinny mom
www.pinterest.com/
skinnymom
Skinny Mom er samfélag mæðra sem 
hafa áhuga á heilsusamlegu líferni 
og deila sín á milli girnilegum upp-
skriftum fyrir alla fjölskylduna, upp-
eldisráðum, tísku og sambandsráð-
um. Þetta er líflegur vefur þar sem 
allar mæður geta fundið eitthvað 
áhugavert til að skoða og jafnvel fyll-
ast innblæstri. 

Ski

Man Repeller
@manrepeller 
Leandra Medine byrjaði með tísku-
bloggið The Man Repeller sér til 
skemmtunar þegar hún var enn þá 
háskólanemi. Bloggið náði gríðarleg-
um vinsældum og nú þremur árum 
seinna er hún búin að gefa út bók, 
hefur unnið með nokkrum helstu fata-
hönnuðum heims og er mikils metin 
í tískuheiminum. Nú er hún einnig á 
Instagram og það er mjög skemmti-
legt að fylgjast með henni þar. Síðan 
er full af myndum af dásamlegum 
tískufatnaði teknum í sérstökum ljós-
myndastíl Medine.  

M R ll

Make up by Sona
https://www.youtube.com/
user/MakeupBySona
Á YouTube-síðu Sonu Gasparian er 
að finna frábær förðunar- og hár-
greiðslukennslumyndbönd sem ein-
falt er að leika eftir. Förðunin er 
ótrúlega falleg og vel gerð. Nú 
er bara að setjast við skjáinn og 
byrja að æfa sig. Æfingin skapar 
meistarann.

M k b S

Natalie Suarez 

www.natalieoffduty.com/

Natalie Suarez hefur unnið fyrir sér 
sem fyrirsæta í New York frá 15 
ára aldri og hefur alltaf haft brenn-
andi áhuga á tísku. Hún heldur einn-
ig úti tískublogginu Off Duty en nafn-
ið á blogginu vísar til þess hvern-
ig hún klæðir sig þegar hún er ekki í 
vinnunni. Hún hefur afar fallegan og 
einstakan stíl og má helst lýsa honum 
sem blöndu af fallegum hátískufatnaði 
og einstökum vintage-flíkum sem hún 
hefur sankað að sér í gegnum tíðina. 

Velkomin í okkar hóp!

Alltaf frábær
árangur!

Sjá nánar á jsb.is

Viltu léttast, styrkjast 
og losna úr vítahringnum?

Innritun hafin á síðustu TT námskeið fyrir jól
Fundur 19. október kl. 16:30. Örfá pláss laus!

42,3 kg farin! 51,2 kg farin!





BÍLAR &
FARARTÆKI

Honda Civic Sport 1.8 Árgerð 2013. 
Ekinn 62þ.km. Sjálfsk. Möguleiki á 
allt að 90% fjármögnun. Tilboðsverð 
2.490.000kr. Raðnr 156030. Sjá nánar 
á www.stora.is.

Suzuki Swift GLX Árgerð 2013. Ekinn 
47þ.km. Sjálfsk. Möguleiki á allt 
að 90% fjármögnun. Tilboðsverð 
2.290.000kr. Raðnr 156593. Sjá nánar 
á www.stora.is.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

2014 NÝJIR CHRYSLER 
TOWN & COUNTRY LIMITED
 Flottasti fjölskyldubíllinn, V6 290hö, 
eyðsla í blönduðum akstri 11.8, Með 
öllum lúxus, 2x Blueray DVD afurí, 
Rafmagn í hurðum omfl, ATH 2 eftir, 
Tilboðsverð aðeins 8.390þkr, Eru í 
salnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

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

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

Hyundai i10 Árgerð 2013. Ekinn 37þ.
km. Beinsk. Möguleiki á allt að 90% 
fjármögnun. Tilboðsverð 1.250.000kr. 
Raðnr 156687. Sjá nánar á www.
stora.is.

Jeep Compass Limited Árgerð 2014. 
Ekinn 14þ.km. Sjálfsk. Möguleiki á allt 
að 90% fjármögnun. Verð 4.890.000kr. 
Raðnr 156685. Sjá nánar á www.
stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

LEXUS IS250. 092007, ekinn 81 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur, leður, lúga. Verð 
2.990.000. Rnr.151961.

 VW Passat Comfortline. 06/2007, 
ekinn 113 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.590.000. Rnr.151947. Bíllinn er 
á staðnum til sýnis.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
www.bilalind.is

FORD Liberty Lmc 594 Árgerð 2009, 
ekinn 114 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
Aðeins 5.100.000. Rnr.210829.

FORD Liberty LMC 694 Árgerð 2009, 
ekinn 105 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
Aðeins 5.500.000. Rnr.210824.

FORD Liberty Lmc 664 Árgerð 2009, 
ekinn 97 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
Aðeins 5.500.000. Rnr.210826.

FORD Lmc liberty 654 Árgerð 2009, 
ekinn 89 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
Aðeins 5.900.000. Rnr.210848.

FORD Hymer 622 Árgerð 2008, ekinn 
110 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
aðeins 5.600.000. Rnr.210825.

GE Bílar
Bolafæti 1, 260 Reykjanesbær

Sími: 420 0400
www.gebilar.is

BMW 320d f30. Árgerð 2014, ekinn 
9 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
7.890.000. Rnr.990959.

Kia Sportage EX classic. Árgerð 2013, 
ekinn 42 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.190.000. Rnr.240412. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ ML 320 CDI. 
Árgerð 2005, ekinn 171 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.990.000. 
Rnr.240355.

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2013, 
ekinn 30 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.890.000. Rnr.240158.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.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

HYUNDAI I30 CLASSIC II WAGON. 
Árgerð 2013, ekinn 30 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 2.990.000. Frábær bíll sem 
eyðir innan við 5 l/100km.

Interport ehf
Hlíðasmári 13, 201 Kópavogur

Sími: 569 3308
www.interport.is

 Bílar til sölu

Toyota LandCruiser 120. Árg 12/2005. 
Diesel. Ekinn 149.000. 35” breyttur 
með öllu. Einn sá fallegasti á götunni. 
Verð 4.450.000. Uppl. í s. 860 2020.

Toyota avensis exe bensín ek. 304 þ. 
sumar og vetrardekk bíll í toppstandi 
100% Toyota sepvis verð 820 þ uppl í 
síma 7774314

Mercedes Benz 2.3 árg, ‚99. 
sjálfskiptur, skoðaður 15, bensín. verð 
350 þús. s.6162597.

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.

Nissan Navara ‚07. Ek. 118þ. m/bilaða 
vél. Mjög fallegur og góður bíll, m/
pallhúsi. Upphækkaður á nýjum 
dekkjum. Selst ódýrt/tilboð. Tilvalinn f. 
laghenta. S. 869-3282.

 0-250 þús.

ÓDÝR SPARIBAUKUR 
195 ÞÚS!

Daewoo Matiz SE-X 800 árg‘ 99 ek.115 
þús,sk.15, nagladekk og sumardekk á 
felgum fylgja, fínn snattari sem eyðir 
mjög litu verð 195 þús s.841 8955

 250-499 þús.

YARIS 430 ÞÚS - 
GOTT EINTAK

TOYOTA YARIS 1.0 VVT-I árg‘00 ek.157 
þús, beinsk, tímakeðja, ný vetrardekk 
smurbók, mjög heilt eintak, verð 430 
þús möguleiki á 100% vislaáni í 36 
man s.841 8955

 500-999 þús.

DISEL - TILBOÐ 899 ÞÚS 
100% VISALÁN

VW GOLF DISEL árg 2007 6 gíra ek. 
204 þús, 5 dyra, heilsársdekk, filmur 
álfelgur ofl. mjög góður bíll sem eyðir 
engu ásett verð 1390 þús TILBOÐ 
899 ÞÚS möguleiki á 100% láni s.841 
8955

TILBOÐSVERÐ AÐEINS 
890ÞÚS STGR !!!

Lexus IS 200 árg ‚02. ek 175þús km. 
sjálfskiptur. sk ‚15. ný vetrardekk. ný 
tímareim. smurbók frá upphafi. frábær 
í akstri. ásett v:1.250þús. Tilboðsverð 
890þús stgr. 100% vísalán í boði. 
s:659-9696

FRAMLEIÐIR BENSÍN !!!
Toyota Aygo 1.0 árg ‚06. ek 151þús 
km. skoðaður ‚15. beinskiptur. 5dyra. 
álfelgur. spoiler. mjög eyðslugrannur 
bíll. Tilboðsverð aðeins 650þús. 
möguleiki á 100% vísaláni. s:659-9696

FRÁBÆR Í VETURINN ! 
Hyundai Santa fe 4x4 árg ‚03. 

ek.165þús km. sjálfsk.. sk.‘15. krókur. 
mjög heill og góður bíll. Vetrardekk 

Tilboðsverð aðeins 690þús stgr. 
möguleiki á 100% vísaláni. s:659-9696

EKINN AÐEINS 110ÞÚS KM !!!
VW Golf 1.6. árg ‚05. ekinn aðeins 
110þús km. bsk. sk ‚15. ný vetrardekk. 
5dyra. fallegur og sparneytinn bíll. 
ásett v:1.190þús. Tilboðsverð aðeins 
890þús stgr. 100% vísalán í boði. 
s:659-9696

Save the Children á Íslandi

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

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

TOYOTA AURIS SOL. Nýskr. 12/07, 
ekinn 125 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
VERÐ 1.890.000. Rnr.142438.

NISSAN QASHQAI SE. Nýskr. 05/11, 
ekinn 109 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
VERÐ 3.420.000. Rnr.142190.

RENAULT MEGANE BERLINE. Nýskr. 
05/12, ekinn 93 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
VERÐ 2.190.000  
TILBOÐSVERÐ 1.790.000. Rnr.142123.

CITROEN C4 COMFORT. Nýskr. 04/06, 
ekinn 79 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
VERÐ 920.000. 100% VISA/EURO lán 
mögulegt. Rnr.142436.

RENAULT CLIO COMFORT. Nýskr. 
06/08, ekinn 107 Þ.KM, dísel, 6 gírar.  
VERÐ 1.290.000. Rnr.142264.

NISSAN X-TRAIL SE. Nýskr. 11/07, 
ekinn 89 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
VERÐ 2.690.000. Rnr.142448.

SUZUKI GRAND VITARA. Nýskr. 
06/07, ekinn 158 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. VERÐ 1.990.000. Rnr.320269.



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 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.

 Bátar

GRÁSLEPPUVEIÐIMENN
Grásleppunet felld og ófelld, felligarn, 
margar tegundir, blýtó 10mm, flottó 
12mm. Gott verð. Heimavík ehf, S. 892 
8655 www.heimavik.is

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra og 
nýja varahluta í margar gerðir bíla. 
Tökum einnig að okkur viðgerðir. 
Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma 
5675040-7785040

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

 Hreingerningar

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

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

 Bókhald

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

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

 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

SMÍÐAR OG RAFMAGN. 
 ÁRATUGAREYNSLA

Getum bætt við ökkur verkefnum í 
raflögnum og smíðavinnu. Tilboð eða 
tímavinna. Uppl. í s. 848 6904

 Spádómar

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

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

GÁMUR TIL SÖLU
1 stk 20 feta gámur, sanngjarnt verð. 
Uppl. 892-0116

 Óskast keypt

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

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Sjónvarp

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

 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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

 Ökukennsla

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

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

TILLEIGU.IS
Til leigu 52fm 3ja herbergja íbúð á 
sv. 101. Einnig skrifstofuherbergi á 
Laugavegi, næg bílastæði. Uppl. í s. 
540 8400 & 8203799

Herbergi m/sérinngangi, sérbaði og 
öllum húsgögnum til leigu í Hfj. Uppl. 
í s. 899 7004

Atvinnuhúsnæði (skúr) til leigu. 60fm 
m. klósett aðstöðu ofl. Verð m. hita & 
rafmagni 80 þús. S. 899 9066 & 843 
9065. Ekki íbúð.

 Húsnæði óskast

Reglusöm 26 ára stelpa óskar 
eftir lítilli íbúð með eldunar- og 
þvottaaðstöðu sem fyrst, helst í 
Breiðholti, til langtímaleigu á allt að 
90 þúsund. Skilvísum greiðslum og 
góðri umgengni heitið. Upplýsingar í 
síma 699 4352, Dögg.

 Sumarbústaðir

SUMARHÚS/SÖLUSKÁLI
55 ferm sumarbústaður til flutnings, 
gott hús,stórt rými, tveir inngangar, 
WC og geymsla. Verð aðeins 2.550 
þ.Selfossi Get sent fleiri myndir. Uppl. 
820-5181

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

til leigu

skemmtanir

Kaldrananeshreppur

Tillögur að deiliskipulagi sjö svæða  
sem kölluð eru -A, B, C, D, E, F og G-,   

Drangsnesi, Kaldrananeshreppi. 
Hreppsnefnd Kaldrananeshrepps samþykkti 23. september 2014 að auglýsa 
tillögur að deiliskipulagi sjö svæða skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga  
nr. 123/2010 og greinargerðar Aðalskipulags Kaldrananeshrepps 2010-2030 
(umhverfisskýrsla).

Deiliskipulagstillögur þessar eru í öllum atriðum byggðar á Aðalskipulagi 
Kaldrananeshrepps 2010-2030.  Deiliskipulagstillögurnar ná yfir allt þéttbýlið 
á Drangsnesi auk hafnarsvæðisins í Kokkálsvík.  Skipulagssvæðin afmarkast 
þannig og efni (lýsing) tillaganna er eftirfarandi:

Svæði A:  Suðvesturhluti Drangsness,  Aðalgata.  Þar er gert ráð fyrir einu 
nýju húsi í iðnaðarlóð.  Áhersla er lögð á umferð (gangandi- og akandi) og 
bílastæði.

Svæði B:  Norðvesturhluti Drangsness.  Þjóðvegur nr. 645, Kvíabali, lítill hluti 
Borgargötu og Holtagata.  Þar er gert ráð fyrir tveimur nýjum einbýlishúsum, 
einu parhúsi og bílgeymslum.  Áhersla er lögð á gönguleiðir og græn svæði.

Svæði C:  Vesturhluti Grundargötu.  Þar er gert ráð fyrr tveimur nýjum 
einbýlishúsum og einu parhúsi.  Opið grænt svæði er skilgreint umhverfis 
Kerlinguna.  Áhersla er lögð á gönguleiðir og aðra umferð.

Svæði D:  Austurhluti Grundargötu.  Þar er gert ráð fyrir tveimur nýjum 
athafnahúsum og einum lokuðum útilager.  Hjallasvæði og nýr vegur að þeim.  
Áhersla er lögð á gönguleiðir og umferð.

Svæði E:  Norðvesturhluti Drangsness.  Þarna er gert ráð fyrir fimm nýjum 
einbýlishúsum.  Nýr vegur, Vitavegur.  Íþróttasvæði og aðstöðuhús eru innan 
svæðisins.

Svæði F:  Norðausturhluti Drangsness.  Gert er ráð fyrir 11 einbýlishúsum 
og vegi sem hér er kallaður Tófuhjalli.  Tjaldsvæði er afmarkað, þar er einnig 
aðstöðuhús.

Svæði G:  Hafnarsvæðið í Kokkálsvík.  Þar er um að ræða sjö lóðir, þrjár 
næst höfninni og fjórar stærri lóðir, sem skilgreindar eru iðnaðarlóðir.

Tillagan ásamt greinargerð Aðalskipulags Kaldrananeshrepps 2010-2030 
liggur frammi á skrifstofu Kaldrananeshrepps.. frá 17.október 2014 til 28. 
nóvember 2014 og á heimasíðu Kaldrananeshrepps, www. drangsnes.is.  
Athugasemdir eða ábendingar skulu vera skriflegar og berast oddvita í 
síðasta lagi 12. desember 2014 á skrifstofu Kaldrananeshrepps eða á net-
fangið drangsnes@drangsnes.is 

Oddviti Kaldrananeshrepps,
Jenný Jensdóttir.

tilkynningar

ATVINNA

 Atvinna í boði

Við leitum af Avon sölufulltrúum um 
land allt! Góðir tekjumöguleikar, þekkt 
vörumerki og sveigjanlegur vinnutími. 
Áhugasamir hafið samband í s. 577-
2150 eða sendið póst á: elin@actehf.is

KAFFIHÚSIÐ 10 DROPAR 
Á LAUGAVEGI 27

óskar eftir starfsmanni með 
reynslu af kaffihúsi/bar. Möguleiki 

á mikilli vinnu.
Umsóknarfrestur er til 22 

oktober. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.
Umsóknir berist til 

fanney.10dropar@gmail.com

Iðnaðarhúsnæði til leigu

Óskum eftir leigjanda að um 200 fermetra iðnaðarhúsnæði 
að Malarhöfða 2. Tvær rennihurðir eru að húsnæðinu, sem 
eru 4.22 á hæð og 4.20 á breidd. 
Verð er um 290 þúsund. Húsnæðið er laust strax.  
Leigutími samkomulag en að lágmarki til 31. maí 2016.  

Áhugasamir hafi samband við Viktor í síma 696-9420 eða  
sendist til Fréttablaðsins á netfangið: box@frett.is merkt 
„Malarhöfði“ 
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

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.

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

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

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

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

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

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

Margarita Baliuniene (1.961) lék 
síðast 20. … Re5-g4 gegn Lenku 
Ptácníková (2.265) sem virðist hóta 
máti með 21. … He1+ í Köge.
Hvítur á leik:

Lenka átti einfalt svar við því! 21. 
Dxg4! He1+ 22. Hf1+ (fráskák) og 
svartur gafst upp. Lenka er í 2.–3. 
sæti  með 3 vinninga eftir 4 umferðir.
www.skak.is Dagur Arngrímsson 
vann $10.000 í Vegas.

„Leiðtogahæfni snýst um að taka ábyrgð, ekki búa til 
afsakanir.“ 
 Mitt Romney.

LÁRÉTT
2. gremja, 6. í röð, 8. að, 9. Fæða, 11. 
bókstafur, 12. næstum, 14. þvo, 16. 
tveir eins, 17. kelda, 18. for, 20. þys, 
21. krukka.

LÓÐRÉTT
1. niður, 3. stefna, 4. eyja, 5. berja, 
7. skínandi, 10. struns, 13. skarð, 15. 
svari, 16. verkur, 19. ullarflóki.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. fúss, 6. fg, 8. til, 9. ala, 11. 
ká, 12. nærri, 14. skola, 16. tt, 17. fen, 
18. aur, 20. ys, 21. krús. 
LÓÐRÉTT: 1. ofan, 3. út, 4. Sikiley, 5. 
slá, 7. glæstur, 10. ark, 13. rof, 15. ansi, 
16. tak, 19. rú

Jói! Ekki 
seg ja mér 
að þú hafir 
verið að...

Ertu 
tilbúin?

Ææææ 
sýndu 

miskunn.

Hérna, 
nýopnaður 

skinkupakki
Þú ert veikur 
Jói, veikur!

Má 
bjóða 
þér?

Hvaða refsingu 
fékkstu fyrir glæpinn? 
Varstu settur í straff? Ekki 

beint.

Ég má ekki fara út 
eftir klukkan tólf 

um helgar.

Á miðnætti. Hádegi.

ÞEGAR ÞÚ SEGIR:
Drífið ykkur! 
Við erum að 
verða sein!

HLJÓTA ÞAU AÐ HEYRA:
Kominn tími 
til að týna 
einhverju!

Ég finn 
ekki skóna 

mína!



fiykkvabæjar
forso›nar grillkartöflur
e›a kartöflusalat
me› hrásalati.

Einfalt og gott!
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„Ég fékk fréttirnar af því að ég 
fengi verðlaunin í maí og fékk 
svona vægt hjartaáfall,“ segir 
Guðni Líndal Benediktsson sem 
í gær hlaut Íslensku barnabóka-
verðlaunin fyrir sögu sína Leit-
in að Blóðey. „Ég átti engan veg-
inn von á þessu, sérstaklega þar 
sem svo margar bækur tóku þátt 
í þetta sinn, heil fimmtíu stykki. 
Ég áleit mig ekki eiga nokkra 
möguleika, en svo fékk ég þessar 
fréttir sem eru þær bestu sem ég 
hef fengið á þessu ári.“

Leitin að Blóðey er ævintýra-
bók þar sem afi segir barnabarni 
æsilega sögu sem hann fullyrðir 
að sé sönn. Höfðuðu ævintýra-
sögur mikið til þín þegar þú varst 
barn? „Já, þessi bók er eiginlega 
ástarbréf til sjö ára Guðna. Þetta 
er bókin sem ég hefði verið meira 
en til í að lesa sjálfur á þeim tíma. 
Það var ekkert of mikið úrval af 
svona sögum en ætli ég hafi ekki 
verið ellefu ára þegar ég lagði í 
Hringadrottinssögu fyrst og las 
hana til enda. Hún og Hobbitinn, 
ásamt Benjamín dúfu og fleiri 
bókum, voru mínar uppáhalds-
bækur.“

Guðni segir Leitina að Blóðey 
að vissu leyti vera í anda Hringa-

drottinssögu, en þó sé einn stór 
munur á. „Húmorinn ræður tölu-
vert meira ríkjum í minni bók. 
Þetta er meira svona tíu brand-
arar á blaðsíðu dæmi.“

Skriftirnar liggja í fjölskyldu 
Guðna því hann er bróðir Ævars 
Þórs, sem þekktur er sem Ævar 
vísindamaður, og ætla þeir bræð-
ur að fagna saman nýútkomnum 
bókum sínum, Leitinni að Blóð-
ey og Þinni eigin þjóðsögu, í 
Eymundson í Kringlunni á laug-
ardaginn. „Þess vegna hélt Ævar 
ekki útgáfuteiti þegar hans bók 
kom út, hann var að bíða eftir 
mér,“ segir Guðni. 

Það er hefð fyrir því að svona 
ævintýraheimar verði efni í 
margar bækur, er það planið hjá 
þér? „Ja, það væri mjög gaman 
að geta skrifað meira í þessari 
seríu og fengið fleiri ævintýri 
afa,“ segir Guðni. „Ég er langt 
kominn með að leggja það niður 
fyrir mér hvernig framhaldið 
verður ef þessi bók gengur vel. 
Það veltur allt á því hvernig hún 
leggst í fólk, en ég hef fulla trú á 
því að hún renni ágætlega. Hún er 
skemmtileg, spennandi, fyndin og 
við flestra hæfi,“

Leitin að Blóðey er fyrsta bók 

Guðna en hann er menntaður í 
kvikmyndagerð og hefur skrifað 
leikrit, smásögur og stuttmyndir, 
meðal annars hina rómuðu stutt-
mynd No homo sem valin besta 
íslenska stuttmyndin á Reykjavík 
Shorts & Docs Festival í fyrra og 
var sýnd á kvikmyndahátíðinni í 
Cannes. 

Er eitthvað á döfinni í þeim 
geira? „Já, ég hef mest ein-
beitt mér að handritaskrifum 
síðustu tvö ár og er með hin og 
þessi verkefni til skoðunar hjá 
kvikmyndasjóði. Tvö þeirra eru 
barnaverkefni, ein teiknimynd 
og önnur mynd upp úr íslensku 
barnaleikriti sem ég má ekki 
segja hvert er. Ef þær myndir 
geta orðið að veruleika væri það 
einstaklega skemmtilegt.“

 fridrikab@frettabladid.is 

Bókin er ástarbréf
til sjö ára Guðna
Guðni Líndal Benediktsson hlaut í gær Íslensku barnabókaverðlaunin fyrir söguna 
Leitin að Blóðey. Þetta er fyrsta bók Guðna sem er menntaður kvikmyndagerðar-
maður og hefur meðal annars hlotið verðlaun fyrir stuttmyndina No homo. 

GUÐNI LÍNDAL BENEDIKTSSON  „Ég áleit mig ekki eiga nokkra möguleika, en svo fékk ég þessar fréttir sem eru þær bestu sem 
ég hef fengið á þessu ári.“  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Óperan Don Carlo verður frum-
sýnd í Íslensku óperunni í Hörpu 
á laugardaginn. Í aðalhlutverkum 
í þessu verki Giuseppe Verdi eru 
Jóhann Friðgeir Valdimarsson 
í titilhlutverkinu, Kristinn Sig-
mundsson í hlutverki Filippusar 
konungs, Hanna Dóra Sturludóttir 
í hlutverki Eboli prinsessu, Helga 
Rós Indriðadóttir í hlutverki Elisa-
bettu drottningar og Oddur Arn-
þór Jónsson í hlutverki Rodrigo, 

en þau tvö síðastnefndu þreyta nú 
frumraun sína hjá Íslensku óper-
unni. 

Rúmur áratugur er síðan Krist-
inn Sigmundsson kom síðast fram 
í óperuhlutverki hér á landi, en 
hann kemur reglulega fram á fjöl-
um virtustu óperuhúsa heims. 
Aðrir söngvarar í sýningunni í 
smærri hlutverkum eru Viðar 
Gunnarsson, Guðjón Óskarsson, 
Erla Björg Káradóttir, Örvar Már 

Kristinsson og Hallveig Rúnars-
dóttir, auk Kórs Íslensku óper-
unnar.

Leikstjóri sýningarinnar er Þór-
hildur Þorleifsdóttir, leikmyndar- 
og búningahöfundur er Þórunn S. 
Þorgrímsdóttir og lýsingu hannar 
Páll Ragnarsson, en hljómsveit-
arstjóri er Guðmundur Óli Gunn-
arsson. Óperan Don Carlo hefur 
aldrei áður verið sviðssett hér á 
landi, en hún er meðal þekktustu 

verka ítalska óperutónskáldsins 
Giuseppe Verdi. Óperan er byggð 
á samnefndu leikriti þýska leik-
skáldsins Friedrich Schiller og er 
sagan sjálf skálduð en persónur 
hennar voru uppi á sínum tíma. 
Óperan er með stærstu verkum 
Verdi og koma hátt í 200 manns að 
uppfærslu Íslensku óperunnar nú. 
Aðeins fjórar sýningar eru fyrir-
hugaðar og verða þær næstu fjóra 
laugardaga. 

Tvö hundruð manna uppfærsla á Don Carlo
Íslenska óperan frumsýnir á laugardag óperuna Don Carlo eft ir Verdi. Óperan hefur aldrei fyrr verið sett 
upp hérlendis. Hátt í tvö hundruð manns koma að uppfærslunni sem aðeins verður sýnd fj órum sinnum.

DON CARLO  Margir af okkar bestu 
söngvurum stíga á svið í uppfærslu 
Íslensku óperunnar.  MYND/ÍSLENSKA ÓPERAN

 Ég áleit mig ekki 
eiga nokkra möguleika, 

en svo fékk ég þessar 
fréttir sem eru þær bestu 

sem ég hef fengið á 
þessu ári.

BÆKUR  ★★★ ★★

Lífið að leysa
Alice Munro. Þýðing Silja Aðalsteins-
dóttir
MÁL OG MENNING

Kanadíski rithöfundurinn Alice 
Munro hlaut Nóbelsverðlaunin í 
bókmenntum árið 2013 fyrir smá-
sagnaskrif sín. Gera má ráð fyrir 
að það sé helsti hvati þess að smá-
sagnasafn Munro, Lífið að 
leysa frá árinu 2012, 
kom nýlega út í þýðingu 
Silju Aðalsteinsdóttur. 
Munro hefur sjálf lýst 
því yfir að þessi bók sé 
hennar síðasta og því 
ekki seinna vænna að 
verk þessa smásagna-
meistara komi út á 
íslensku.

Oft er haldið fram 
að Alice Munro 
skrifi smásögur sem 
eru það efnismiklar 
að þær segi heilar 
ævisögur. Sögur 
hennar fjalla um 
fólk, tilfinningar 
þess og það hvernig 
lífið leikur það. En galdur þeirra 
fjórtán sagna sem hér birtast felst 
samt fyrst og fremst í því sem 
þær segja ekki og það sem aðeins 
er gefið í skyn og þarf lesandinn 
þannig að leggja töluvert í söguna 
sjálfur. Þrátt fyrir það eru sögur 
Munro í raun ekki flóknar eða erf-
iðar.  Stíllinn er á yfirborðinu mjög 
einfaldur en Munro hefur sérstakt 
lag á að segja mikið á einfaldan 
hátt. Í sögunni „Stolt“ sem fjallar 
um samband tveggja persóna sem, 
hvor á sinn hátt, eru utangarðs í 
samfélaginu endar frásögnin t.d. á 
orðunum: „Við vorum eins glöð og 
við gátum verið.“ Þetta einkenni á 

texta Munro er í raun sérstaklega 
áberandi í upphafsorðum og niður-
lagi sagnanna. Þær byrja gjarnan 
í miðju kafi og orðalagið gefur til 
kynna að lesandi sé að koma inn í 
miðja frásögn. Gott dæmi um þetta 
eru upphafsorð sögunnar „Möl“: 
„Á þeim tíma bjuggum við rétt við 
malarnámu.“

Frásögnin tekur einnig stundum 
stór stökk fram og til baka í tíma 
og rúmi en frásagnargáfa Munro 
gerir það að verkum að það er ekki 
erfitt að fylgja henni eftir.  

Það er þó ekki mikil 
gleði í þessum 
sögum, persónurn-
ar eru gjarnan í leit 
að nánd, að reyna 
að brjótast undan 
aðstæðum sínum eða 
ófærar um að tengj-
ast öðrum. Þær eru 
einnig oft heftar á ein-
hvern hátt, bæklaðar, 
óframfærnar, félags-
lega einangraðar eða 
á einhvern hátt fangar 
aðstæðna. Í flestum sög-
unum eru framhjáhöld, 
afbrýðisemi, brostnar 
vonir, dauði og sjúkdóm-
ar og því má segja að sá 
heimur sem sögur Alice 

Munro lýsa sé oft ansi harkalegur 
og fari ekki mjúkum höndum um 
persónurnar. Tilviljanir og óvænt 
atvik umturna reglulega lífi pers-
ónanna og undirstrika þannig að 
lífið er ekki alltaf sanngjarnt eða 
röklegt. En einmitt þetta gerir 
margar sögurnar í Lífið að leysa 
mjög svo eftirminnilegar og áhrifa-
miklar þannig að þær sitja í manni 
að lestri loknum.

 Ásdís Sigmundsdóttir

NIÐURSTAÐA: Afskaplega vel 
smíðaðar og áhrifamiklar sögur um 
fólk í hörðum heimi.

Það sem aðeins 
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ALICE MUNRO  „Frásagnargáfa Munro gerir það að verkum að það er ekki erfitt að 
fylgja henni eftir.“ NORDICPHOTOS/GETTY 
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Torino tunga 4H2
Verð frá 444.444 kr

Dallas tunga 2
Verð frá 227.920 kr

Milano 3
Verð frá 148.720 kr

Havana 2H2
Verð frá 299.120 kr
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frá 275.120kr.
frá 303.120kr.

Basel

Hljómsveitin Hljómsveitt mætir 
með lífvörð á lokahóf Jafnréttis-
daga sem verður haldið klukkan 
21.00 í kvöld á Stúdentakjallaran-
um. Þær systur hafa fengið hörð 
viðbrögð við myndbandinu Næs 
í rassinn og reyna nú að safna 
kjarki í að flytja lagið í kvöld. „Við 

munum ekki gera það ef við sjáum 
einhverja tómata á svæðinu, áhorf-
endur mæta á eigin ábyrgð,“ segir 
Katrín Helga Andrésdóttir, annar 
meðlimur sveitarinnar. Auk þeirra 
systra munu dj. flugvél & geimskip 
og DJ Yamaho skemmta gestum. 
Allir velkomnir. - þij

Mæta með lífvörð
Lokahóf Jafnréttisdaga verður haldið í kvöld.

HLJÓMSVEITT  Þær systur hafa fengið hörð viðbrögð við myndbandinu Næs í 
rassinn og reyna nú að safna kjarki til að flytja lagið í kvöld. 

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
Tónleikar
12.15 Jazz í hádeginu í Gerðubergi. 
Á djasstónleikum októbermánaðar 
verður flutt safn verka við íslensk ljóð 
sem Leifur hefur samið í gegnum árin. 
Ljóðin eru eftir Huldu, Stein Steinarr, 
Jóhannes úr Kötlum, Þorstein Erlings-
son, Tómas Guðmundsson og Örn Árna-
son. Á tónleikunum tvinnast saman 
fallegir og lýrískir textar við norræna 
hljómfleti og spuna. Það er Ingrid Örk 
Kjartansdóttir sem syngur en Leifur 
Gunnarsson spilar á kontrabassa og 
Kjartan Valdemarsson leikur á píanó.
21.00 Blind Bargain spilar tónleika á 
Dillon í kvöld.
21.00 Tónleikar í Stúdentakjallar-
anum, frítt inn. Dj. flugvél og geimskip 
byrjar tónleikana, síðan koma syst-
urnar í Hljómsveitt og DJ Yamaho lýkur 
kvöldinu.
22.00 Dauðarokk á Íslandi hefur ekki 
verið sú tónlistarstefna sem mest 
hefur verið áberandi, en gósentíð 
hefur runnið upp og í kvöld verður alls-
herjar veisla á Gauknum og nokkrar af 
sterkustu dauðarokksveitum landsins 
munu sýna þér í sjö heimana, sveitirnar 
Svartidauði, Misþyrming og Sinmara. 
Hljómsveitarvarningur verður til sölu á 
sínum stað. 1.500 kr inn.
22.00 Ojba Rasta heldur tónleika á 
Húrra í kvöld. Lord Pusswhip hitar upp 
með ofursækadelísku hipphoppi. Kostar 
1.500 krónur inn.
23.00 Sváfnir Sigurðarson og félagar 
leika og syngja á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, 
Frakkastíg 8 í kvöld. Aðgangur er 
ókeypis.

Uppistand
21.00 Uppistandarinn Rökkvi Vésteins-
son mun skemmta í Fjalakettinum í 
kvöld ásamt grínistanum og galdrakarl-
inum Jóni Víðis. Uppistandið fer fram á 
ensku. Steikarsamloka verður á tilboði 
með stórum bjór, 2.490 krónur frá 8 til 
10. Einnig verður tveir fyrir einn í boði 
á öllum draft-bjór og vínglösum.

Tónlist
21.00 DJ Maggi spilar á Brikk í kvöld.
21.00 Á efri hæðinni á Paloma Bar 
spila DJ Mike Hunt, Gunni Ewok og 
Natalie. Á neðri hæðinni spilar DJ 
Andropov.
21.00 Trúbadorarnir Ingi Valur & 
Tryggvi spila á English Pub og á eftir 
þeim eru Steini og Eiki.
21.00 DJ Kári þeytir skífum á Boston 
í kvöld.

21.00 DJ Logi Pedro spilar á Dollý í 
kvöld.
21.00 DJ Sonur Sæll og DJ Moonshine 
spila vel valin lög á Prikinu í kvöld.
21.00 DJ Steindór Jónsson spilar á 
Bravó í kvöld.
22.00 The Aphotic Zone-kvöld á 
Paloma Bar í kvöld. Gunnar Þór Sigurðs-
son/Ewok, Frank Honest/Honest Frank 
og Árni Vector/Mike Hunt Is Your 
Uncle. Erlendur plötusnúður mætir á 
svæðið eftir miðnætti.
22.00 DJ SimSimma spilar á Frederik-
sen Ale House í kvöld.
23.00 DJ Kári spilar á Kaffibarnum í 
kvöld.

Bækur
08.00 Glæsilegur landsleikur í lestri 
undir merkjum Allir lesa, liðakeppni 
með svipuðu fyrirkomulagi og Hjólað í 
vinnuna. Allir lesa er landsleikur í lestri 
sem fer fram 17. október til 16. nóvem-
ber ár hvert og lýkur honum því á degi 
íslenskrar tungu. Þátttakendur skrá 
lestur sinn í lestrardagbókina á vefnum 
allirlesa.is og taka þátt í leiknum með 
því að vera í ákveðnu liði. Þau lið sem 
verja mestum tíma í lestur standa uppi 
sem sigurvegarar. Hvert lið velur liðs-
stjóra sem heldur utan um liðið og 
lestur þess.

Fyrirlestrar
20.00 Fyrirlestur í kvöld í húsi Lífspeki-
félags Íslands, Ingólfsstræti 22, þar 
sem Helgi G. Garðarsson, læknir, heldur 
fyrirlestur sem nefnist Fleiri brot úr 
Grettissögu. Um erfiða hegðun Grettis 
á barnsaldri.

Myndlist
17.00 Fyrstu einkasýning Lilju Birgis-
dóttur 40-42 gráður opnuð í Galleríi 
listamenn á Skúlagötu 32 í dag.
20.00 PHENOMENAL VERNISSAGE er 
myndlistarsýning sem hefst í húsnæði 
Myndhöggvarafélagsins í Reykjavík í 
kvöld. Með kvöldinu hefst þriggja vikna 
tímabil gjörninga og verkefna þar sem 
hver þátttakandi vinnur með ákveðna 
staði borgarinnar. Verkin eru ólík í 
sniðum og taka sér mismunandi tíma-
ramma og form. Þátttakendur eru Linda 
Spjut (SE), Nikulás Stefán Nikulásson, 
Ragnheiður Maísól Sturludóttir, Sandra 
Mujinga (NO), Sigurður Þórir Ámunda-
son Sindri Leifsson, Una Margrét 
Árnadóttir, Unnur Mjöll S Leifsdóttir og 
Örn Alexander Ámundason. 
21.00 Ásdís Sif Gunnarsdóttir sýnir 
gjörning í Mengi sem er hennar sér-
stæða blanda af ljóðlist, kvikmyndum 
og tónlist. 2.000 krónur inn.

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

þá inni á visir.is.

17. OKTÓBER  

„Þetta er tækifæri til að sjá þrjú 
frambærilegustu dauðarokksbönd 
landsins í dag,“ segir Þórir Garð-
arsson, gítarleikari hljómsveit-
anna Svartadauða og Sinmara en 
þær koma fram á Gamla Gauknum 
í kvöld ásamt sveitinni Misþyrm-
ingu. „Þetta er sérstakt kvöld að 

ýmsu leyti en Svartidauði hefur 
ekki spilað á tónleikum síðan í 
mars og þetta verða fyrstu tón-
leikar Sinmara eftir útgáfu sinn-
ar fyrstu breiðskífu. Misþyrm-
ing er síðan nýtt nafn sem hefur 
komið hratt inn á sjónarsviðið og 
mun gefa út sína fyrstu plötu í ár,“ 

segir Þórir en sveitirnar þrjár eru 
allar á mála hjá norska útgáfufyr-
irtækinu Terratur Possessions og 
eru stórhuga varðandi sín fram-
tíðarplön. Gestir eru hvattir til að 
taka með sér reiðufé þar sem nóg 
af varningi verður til sölu á staðn-
um. - þij

Dauðarokksveisla
Svartidauði, Sinmara og Misþyrming troða upp

SVARTIDAUÐI  Ein frambærilegasta dauðarokksveitin.  MYND/XIII - CONCERT PHOTOGRAPHY
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ISIO 4
með D-vítamíni

góð fyrir æðakerfið
ISIO4 er heilsusamleg blanda af olíum — auðug af 
náttúrulegu E-vítamíni og viðbættu D-vítamíni.

Olíurnar fjórar sem sameinast í ISIO4, repju-, oléisol-, 
sólblóma- og vínberjaolía, eru ríkar af E-vítamíni, 
andoxunarefni sem verndar frumur líkamans. 
Auk þess inniheldur ISIO4 núna meira af D-vítamíni 
sem hjálpar þér að styrkja ónæmiskerfið.

Hugsaðu um heilsuna og veldu ISIO4 
með lífsnauðsynlegum Omega-3 fyrir hjarta og æðakerfi 
og Omega-6 til að halda kólesteróli í skefjum.

Olían er bragðgóð og hentar vel í alla matargerð,
heita rétti sem kalda.
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„Við leitum að sjálfboðaliðum af 
báðum kynjum, á öllum aldri og 
með mismunandi bakgrunn og 
reynslu,“ segir Unnur Aldís, verk-
efnastjóri RFF, Reykjavík Fash-
ion Festival 2015, sem leitar nú að 
sjálfboðaliðum fyrir hátíðina.

„Þótt vinnan sé ekki launuð er 
hún bæði gefandi og gagnleg og 
hentar öllum vel sem vilja vera í 
skapandi umhverfi.  Sjálfboða-
liðastarf bætir ferilskrána og er 
út af fyrir sig meðmæli. Með því 
að taka þátt í stærsta tískuviðburði 

á Íslandi öðlast sjálfboðaliðarnir 
líka ómetanlega innsýn í tísku-
heiminn,“ segir Unnur Aldís.

Undirbúningur RFF, sem hald-
in verður 12.–15. september, er  
kominn á fullan skrið og verkefna-
stjórinn er önnum kafinn, en sjálf 
hóf hún störf sem sjálfboðaliði 
hátíðarinnar fyrir tveimur árum. 
„Sjálfboðaliðar hafa tækifæri til 
að vinna sig upp, þeir ganga í öll 
verk og þurfa að sýna frumkvæði.  
Stundum þurfa þeir að fara út með 
ruslið eða sópa gólfið.  Í heildina 

sinna þeir mjög fjölbreytilegum  
störfum.  Þeir sjá um gestalistann, 
vísa til sætis,  aðstoða á skrifstof-
unni, sinna markaðsmálum og eiga 
samskipti við innlenda og erlenda 
fjölmiðla svo dæmi séu tekin,“ 
segir Unnur Aldís og bætir við að 
sækja megi um sjálfboðaliðastörf 
á info@rff.is. - vþj

Sjálfb oðaliðastarf bætir ferilskrá
Leit stendur yfi r að sjálfb oðaliðum fyrir tískuhátíðina Reykjavík Fashion Festival.

RFF   Tískuhátíðin verður næst haldin í september 2015.

Stjörnur költsjónvarpsþáttanna 
Mystery Science Theater 3000, 
Joel Hodgson og Trace Beau-
lieu, koma aftur saman fyrir 
grínþættina Other Space, sem 
sýndir verða á sjónvarpsstöðinni 
Yahoo. „Ég er gríðarlega spennt-
ur fyrir því að leika aftur með 
gamla vini mínum Trace Beau-
lieu í nýju vísindaskáldskapar- 
og grínþáttunum Other Space,“ 
segir Hodgson í fréttatilkynn-
ingu. „Ég held líka að aðdáendur 
MST3K verði mjög áhugasamir.“

MST3K voru vinsælir á tíunda 
áratugnum en þeir fjölluðu um 
geimfara, leikinn af Hodgson, 
og tvo vélmennavini hans, sem 
Beaulieu léði rödd sína. Í hverj-
um þætti horfðu þeir á ódýrar 
B-myndir og gerðu grín að þeim.

Other Space fjallar um „ferða-
lag um himingeiminn sem gerist 
snemma á 22. öld, þegar mann-
kynið hefur kortlagt mestallan 
alheiminn án þess að finna líf í 
geimnum, og er orðið ansi þreytt 
á þessu öllu saman“. - þij

Költstjörnur 
snúa aft ur 

KÖLTÞÆTTIR  Í mst3k er gert stólpagrín 
að b-myndum.

➜ Þótt vinnan sé ekki launuð 
er hún bæði gefandi 

og gagnleg.

Tónlistarmaðurinn Sir Bob 
Geld of úr hljómsveitinni Boom-
town Rats þjáist af miklu sam-
viskubiti yfir andláti dóttur 
sinnar, Peaches, sem lést úr of 
stórum skammti eiturlyfja fyrr 
á þessu ári. 

„Maður kennir sjálfum sér 
um. Ég er faðir sem ber ábyrgð 
og brást greinilega,“ segir Bob í 
viðtali við ITV News í Bretlandi. 
Peaches var fyrirsæta og sjón-
varpskona og var aðeins 25 ára 
þegar hún lést í apríl. Hún hafði 
glímt við fíkniefnavanda um 
langt skeið og byrjaði að nota 
heróín aftur í febrúar á þessu 
ári. „Hún var mjög klár. Hún 
vissi hvernig 
lífið ætti að 
vera og, 
Guð blessi 
hana, hún 
reyndi að 
lifa því 
þannig,“ 
bætir Bob 
við. 

Samviskubit 
vegna Peaches

BOB GELOF  
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 Fyrst eftir að 
ég flutti út lagði ég 

mikið í að vinna 
með dýr og fram-

andi landslag sem 
mér fannst vanta á 

Íslandi. Nú er ég 
farin að sækja 

aðeins aftur heim 
og farin að vinna 
meira með þessa 

skandinavísku liti.

„Þetta er búið að vera dálítið brjál-
að ár en mjög skemmtilegt,“ segir 
Kristjana Williams, listamaður og 
hönnuður, sem á dögunum fékk H 
Club 100 verðlaunin. 

Þar var hún meðal þeirra tíu 
efstu sem verðlaunaðir voru en 
árlega eru valdir þeir sem eru tald-
ir skara fram úr í hinum skapandi 
iðnaði í Bretlandi.

Rak verslun í átta ár
Kristjana útskrifaðist úr grafískri 
hönnun frá Central St Martin’s 
fyrir um áratug. Eftir útskrift opn-
aði hún búðina Beyond The Valley 
í London sem seldi list eftir ýmsa 
listamenn. Búðin gekk vel og rak 
hún hana í átta ár. 

„Eftir útskrift vissi ég ekki 
alveg hvað ég ætti að gera þannig 
að ég opnaði þessa búð. Það var 
ótrúlega gaman og hún gekk mjög 
vel. Ég náði hins vegar mjög lítið 
að einbeita mér að minni eigin list. 
Árið 2011 þegar ég var ólétt af 
öðru barninu mínu þá hugsaði ég 
með mér að mig langaði að koma 
meira af þessum hugmyndum 
mínum út og fá bara að einbeita 
mér að listinni,“ segir hún.

Margverðlaunuð 
Í kjölfarið stofnaði Kristjana eigin 
vinnustofu sem ber nafnið KSW 
Studio og hefur vaxið hratt síðan. 
Hún sér ekki eftir því enda hafa 
síðustu ár verið ævintýraleg og 
nú hefur hún fjóra aðila hjá sér 
í fullri vinnu. Hún hefur fengið 
fjölda verðlauna; meðal annars 
Clio-verðlaunin og fyrstu verðlaun 
á alþjóðlegu New York Festival 
auglýsingaverðlaunahátíðinni. 

Hönnun Kristjönu hefur vakið 
mikla athygli. Verkin eru af ýmsu 
tagi, meðal annars hefur hún 
hannað fatnað, heimilisvöru og 
efni þar sem grafík hennar er í 
aðalhlutverki. Einnig hnattlíkön, 
veggfóður, vegglistaverk og hús-
gögn.

Fjallað hefur verið um hönnun 
hennar í mörgum helstu hönn-
unartímaritum heims. Auk þess 
hefur hún tekið þátt í fjölmörgum 
stórum sýningum, nú síðast Lond-
on Design Festival sem haldin var 
í september.

Vinnur að barnabók  
Það er nóg að gera hjá Krist-
jönu. Ásamt því að vera að stækka 

vinnuaðstöðu sína þá er hún meðal 
annars að vinna að nýrri barna-
bók. „Bókin verður listaverk með 
stórum myndum. Þetta verður 
barnabók en líka fyrir fullorðna. 
Þetta verður svona bók sem er 
meira en bók og gaman að eiga,“ 
segir hún.

Listakonan hefur búið í London 
undanfarna tvo áratugi en segir 
hugann vera farinn að sækja heim. 
„Fyrst eftir að ég flutti út lagði 
ég mikið í að vinna með dýr og 
framandi landslag sem mér fannst 
vanta á Íslandi. Nú er ég farin að 
sækja aðeins aftur heim og farin 
að vinna meira með þessa skandin-
avísku liti. Í næsta verkefni mínu 
mun ég sækja mikið heim til 
Íslands.“

Hönnunin til á Íslandi 
Þrátt fyrir að Kristjana hafi lítið 
verið á Íslandi síðustu ár þá er 
hönnun hennar þó fáanleg hér á 
landi í Kiosk á Laugavegi. „Það 
hefur verið gaman að fá að taka 
þátt í því ævintýri og gott að vera 
með annan fótinn heima á Íslandi,“ 
segir hún að lokum.
 viktoria@frettabladid.is 

Margverðlaunuð fyrir 
listsköpun í London
Kristjana S. Williams hefur hlotið fj ölmörg virt verðlaun fyrir list sína. Hún ákvað 
að láta drauminn rætast og einbeita sér að listinni eft ir að hafa starfrækt versl-
unina Beyond the Valley í London í átta ár. Barnabók er í undirbúningi. 

VERKIN  Verk Kristjönu er fjölbreytt. VERKIN V k K i tjö fjölb tt

MIKIÐ AÐ GERA  Síðustu ár hafa verið ævintýraleg hjá Kristjönu S. Williams. 

Kassamerkið #250 
var vinsælt á Twitter 
í vikunni, en þar 
deildu íslenskir tíst-
arar hugmyndum af 
máltíðum sem falla 
undir viðmið ríkis-
stjórnarinnar.

Trend á Twitter tíst vikunnar #250
Stefán Máni 
@StefnMni  

ORA sardínur í 
dós kosta 249 kr. í 

Bónus. En það er bara tilviljun 
#250k

Bragi Valdimar 
Skúlason
@BragiValdimar

Jöss! Sýnist ég ná 
neysluviðmiðun ríkisins léttilega 
ef ég borða Pussi-kattamat í 
öll mál. Að því gefnu að 20% 
afslátturinn haldi.

Leiðinlegi 
Gaurinn 
@Leidinlegi  

Ég myndi bara 
downloada mat, ef það væri ekki 
búið að loka á http://deildu.net .  
#250kr #deildu.net

María Rut
@mariarutkr

Ég er búin með 
klippikortið mitt hjá 

GLÓ þannig að ég á inni fría mál-
tíð - á ég þá 500 krónur á morgun 
og get misst mig í neyslu? #250kr
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BYLGJAN Í SAMVINNU VIÐ PRIME OG EITT LAG ENN KYNNA 

23. DESEMBER
HARPA REYKJAVÍK

19. DESEMBER
BÍÓHÖLLIN AKRANESI

21. DESEMBER
HOF AKUREYRI

ÞORLÁKSMESSUTÓNLEIKAR 2014

MIÐASALA HEFST MIÐVIKUDAGINN 22. OKTÓBER KL. 11:00 Á WWW.MIÐI.IS OG WWW.MENNINGARHUS.ISÐVIKUDAGINN 22 OKTÓBER KL 11 00 Á WWW MIÐI IS OG WWW ME

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA!
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BAKÞANKAR 
Kolbeins Tuma
Daðasonar

„Fyrir mig að taka þátt í svona 
krefjandi verkefni, kanna óhefð-
bundin mál út frá öllum mögu-
legum vinklum og nálgast þau 
öðruvísi er algjört draumaverk-
efni fyrir mig sem unga frétta-
konu. Við förum það djúpt í 
saumana að maður fær málin 
gjörsamlega á heilann og hugsar 
um lítið annað í margar vikur,“ 
segir Þórhildur Þorkelsdóttir 
fréttakona. 

Á mánudagskvöld fer fyrsti 
þáttur af Brestum í loftið á Stöð 
2. Brestir eru fréttaskýringa-
þættir  með talsvert öðru sniði 
en áður hefur sést í íslensku 
sjónvarpi. Stjórnendur þáttarins 
eru þau Lóa Pind Aldísardóttir, 
Kjartan Hreinn Njálsson og Þór-
hildur Þorkelsdóttir.

Þórhildur segir þættina bæði 
áhugaverða og spennandi. „Við 
gægjumst undir yfirborðið og 

nálgumst viðfangsefnið úr öllum 
mögulegum áttum, sjáum hvað 
fer fram bak við luktar dyr og 
förum með myndavélar þar sem 
fréttamenn og almenningur fara 
yfirleitt ekki.“ 

Þannig skoða þau ýmsa bresti 
í samfélaginu, sem getur oft á 
tíðum verið ansi sjokkerandi. Þór-
hildur hvetur alla til að fylgjast 
vel með á síðu þáttarins á Vísi, en 
á morgun verður ljóstrað upp um 
efni fyrsta þáttarins. Þar verður 
einnig hægt að fylgjast með frétt-
um úr þáttunum.   - asi

KVIKMYND ★★★ ★★

Borgríki 2: Blóð hraustra 
manna
Leikstjóri: Ólafur de Fleur
AÐALHLUTVERK: DARRI INGÓLFSSON, 
ÁGÚSTA EVA ERLENDSDÓTTIR, INGVAR 
E. SIGURÐSSON, SIGURÐUR SIGURJÓNS-
SON, ZLATKO KRICKIC OG HILMIR SNÆR 
GUÐNASON.

Borgríki 2 er framhald myndarinn-
ar Borgríki sem sýnd var árið 2011. 
Það er greinilegt að eitthvað hefur 
gerst í millitíðinni og karakterarnir 
hafa þróast aðeins síðan við sáum 
þá síðast. 

Borgríki heillaði mig ekki mikið 
og fannst mér hún alltof hröð og 
skildi ég hvorki upp né niður í 
flestum persónunum. Í Borgríki 2 
er hægt aðeins á atburðarrásinni, 
þó hún sé enn aðeins of hröð til að 
ganga fyllilega upp, og fá áhorf-
endur að kynnast karakterunum 
aðeins betur. Það fannst mér plús. 

Darri Ingólfsson er eitt af nýju 
andlitunum í Borgríki 2. Íslending-
ar hafa lítið séð til Darra síðustu 
ár en hann hefur verið að gera það 
ágætt vestan hafs. Hann er með 
sterka nærveru á hvíta tjaldinu og 
nær að byggja karakter sinn upp 
á trúverðugan hátt. Hann hefur 
greinilega auga fyrir smáatrið-
um og er vel skólaður fyrir fram-
an myndavélina. Ég keypti hans 
ákvarðanir og gjörðir og fannst 
mér hann skila sínu á sómasam-
legan hátt.

Ágústa Eva kom mér mest á 
óvart. Mér fannst hún nánast 

óbærileg í Borgríki þar sem hún 
tjáði allar sínar tilfinningar og 
ákvarðanir með andlitinu. Það 
sama var ekki upp á teningnum í 
Borgríki 2. Henni hefur farið mikið 
fram og allt í einu varð lögreglu-
konan Andrea aðeins athyglis-
verðari persóna. Sympatískari. 

Serbarnir tveir, Zlatko Krickic 
og Leo Sankovic, eru frábærir í 
sínum hlutverkum, þá sérstaklega 
Leo sem stelur oftar en ekki sen-
unni. Aðrir leikarar standa sig með 
prýði og skila sínu verki á mann-
sæmandi hátt.

Hins vegar er handritið sjálft 
ekki nógu gott. Betra en handrit 
fyrri myndarinnar en samt fullt af 
gloppum. Ýmsar lausnir eru full-

auðveldar sem gerir atburðarásina 
oft á tíðum frekar ótrúverðuga. 

Eins og í fyrri myndinni skil ég 
oft og tíðum ekki hvaða tilgangi 
tímaflakkið þjónar heldur. Það 
bætir akkúrat engu við söguna.

En myndin heldur manni ágæt-
lega og verð ég að gefa slagsmála-
atriðunum stóran plús. Afskaplega 
vel útfærð og vel gerð. Þau hafa 
greinilega verið æfð í þaula og það 
sést. 

 Lilja Katrín Gunnarsdóttir

NIÐURSTAÐA: Borgríki 2 er framför 
að mínu mati. Ágætlega heppnuð 
framhaldsmynd að vissu leyti sem 
heldur manni þokkalega vel þó hún sé 
langt frá því að vera gallalaus. 

Betri en sú fyrri en ekki gallalaus

FLOTTUR LEIKARI  Darri Ingólfsson leikur aðalhlutverkið í myndinni og ferst það 
vel úr hendi.

Algjört draumaverkefni 
Þórhildur Þorkelsdóttir er einn stjórnanda Bresta, nýs fréttaskýringaþáttar á 
Stöð 2. Hún segir það hafa verið mjög krefj andi að kanna óhefðbundin mál.

KREFJANDI VERKEFNI  Þórhildur 
Þorkelsdóttir er einn af þremur þáttar-
stjórnendum Bresta. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

 Við förum það djúpt 
í saumana að maður fær 

málin gjörsamlega á 
heilann og hugsar um 

lítið annað í margar vikur.
Þórhildur Þorkelsdóttir

Jei pabbi, það er bréf!“ sagði spennt 
fjögurra ára dóttir mín þegar hún 

sá bréfið í póstkassanum. Eftir að hafa 
þurft að sætta sig við tóman póst-

kassa tvo daga í röð var sönn gleði 
að sjá bréf. Litlu skipti þótt bréfið 
væri ekki til hennar enda hefði 
verið í meira lagi óvenjulegt að 
barn á leikskólaaldri fengi bréf 
frá Sýslumanninum í Reykjavík.

ÉG vissi svo sem að von væri á 
bréfinu en tók það engu að síður 

úr póstkassanum með semingi. 
Kaflaskil, sem löngu voru orðin 

ljós, nema hvað það vantaði 
stimpilinn: „Er hjónunum 
hér með veitt leyfi til lög-
skilnaðar …“ Þar með var 
það staðfest. 32 ára frá-
skilinn tveggja barna 
faðir.

FLESTUM kom í opna 
skjöldu þegar við slit-

um samvistir um áramót-
in enda virtist allt í góðum 
málum á yfirborðinu. Á 

flesta kanta lék líka lífið við okkur en 
þó var taktleysið í dansinum nógu mikið 
til þess að við værum bæði viss um að 
ballið væri búið. 

ÞEGAR við giftumst stakk ég í gríni 
upp á því að við skrifuðum inn í hring-
ana okkar: „Þar til annað okkar deyr.“ 
Í sjálfu sér gætum við enn gengið með 
hringa með þeirri áletrun. Krakkarn-
ir okkar tveir gera það að verkum að 
samskipti okkar verða regluleg um alla 
framtíð, eða þar til annað okkar deyr. 
Enda skiptir framar öllu að við stönd-
um vaktina vel sem foreldrar þótt hvort 
okkar búi á sínum staðnum.

ÞESS vegna er ég ótrúlega þakklátur 
fyrir það hve góð samskipti okkar eru. 
Í átta ár var ég í sambandi með yndis-
legri konu sem verður vinur minn út 
ævina. Ég efast ekki um það eina mín-
útu. Vonandi finnur hún ástina á ný og 
kannski verð ég jafn heppinn. Hin raun-
verulega ást er þó á krökkunum okkar 
tveimur sem ég veit að eru í góðum 
höndum hvort sem þau eru hjá mér eða 
henni. Fyrir það er ég þakklátur.

To be grateful

BORGRÍKI 2 6, 8, 10:10
KASSATRÖLLIN 2D 3:50, 5:50
KASSATRÖLLIN 3D 3:50
GONE GIRL 10
DRACULA UNTOLD 8, 10:20
WALK AMONG THE TOMBSTONES 5:40, 8
SMÁHEIMAR 2D 3:40

-T.V., biovefurinn

-EMPIRE

ÍSL TAL

ÍSL TAL

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

www.laugarasbio.isSími: 553-20755%

KRINGLUNNI AKUREYRI

KEFLAVÍK

SPARBÍÓ

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR
THE CONJURING

THE FRIGHT FILE

CHARLOTTE OBSERVER

FRÁBÆR GRÍNMYND FYRIR ALLA 

FJÖLSKYLDUNA MEÐ STEVE CARELL

FRÁBÆR MYND MEÐ ROBERT DOWNEY JR. 

OG ROBERT DUVALL Í AÐALHLUTVERKUM

THE JUDGE MEÐ ROBERT DOWNEY JR OG ROBERT DUVALL 

ER FRÁBÆR MYND SEM KEMUR SKEMMTILEGA Á ÓVART

FRÁBÆR NÝ ÍSLENSK GAMANMYND

NEW YORK OBSERVER TOTALFILM.COM

BORGRÍKI 2 KL. 5.45 - 8 - 10.10
BORGRÍKI 2 LÚXUS KL. 3.30 - 5.45 - 8  
GONE GIRL  KL. 4.45 - 8 - 10.30
GONE GIRL LÚXUS  KL. 10.10
DRACULA KL. 10.45 
THE EQUALIZER KL. 8 
THE MAZE RUNNER  KL. 5.30 - 8
KASSATRÖLLIN ÍSL TAL 2D  KL.3.30 - 5.45
KASSATRÖLLIN 3D ÍSL TAL KL. 3.30
SMÁHEIMAR 2D  KL. 3.30

BORGRÍKI 2 KL.5.45 - 8 - 10.10
GONE GIRL KL. 5.45 - 9 
THE EQUALIZER  KL. 10.15
BOYHOOD KL. 9 
PARÍS NORÐURSINS  KL. 5.45 - 8 
VONARSTRÆTI  KL. 6 

- EMPIRE

- TIME OUT

-T.V., BIOVEFURINN

BYGGÐ Á SAMNEFNDRI METSÖLUBÓK
MYND SEM ENGIN MÁ MISSA AF!
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BRÁÐSKEMMTILEG MYND 
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA



Kræsingar & kostakjör

Tilboðin gilda 16. – 19. okt 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.



17. október 2014  FÖSTUDAGUR| SPORT | 30

ÚRSLITIN Í GÆR 
OLÍS KARLA Í HANDBOLTA
AFTURELDING - HAUKAR 21-21 (10-9)
Afturelding - Mörk (skot): Jóhann Gunnar Einars-
son 6/3 (8/3), Jóhann Jóhannsson 5 (9), Böðvar 
Páll Ásgeirsson 3 (5), Örn Ingi Bjarkason 3 (7), 
Pétur Júníusson 1 (1), Ágúst Birgisson 1 (3), Birkir 
Benediktsson 1 (4), Gunnar Þórsson 1 (4).

Haukar - Mörk (skot): Janus Daði Smárason 5 
(10/1), Árni Steinn Steinþórsson 5 (12), Heimir Óli 
Heimisson 4 (5), Jón Þorbjörn Jóhannsson 3 (4), 
Þröstur Þráinsson 2 (5), Egill Eiríksson 1 (1), Adam 
Haukur Baumruk 1 (8).

AKUREYRI - FH  20-27 (8-14)
Mörk Akureyrar: Þrándur Gíslason 5, Heiðar Þór 
Aðalsteinsson 4/3, Brynjar Hólm Grétarsson 3, 
Sigþór Heimisson 3, Kristján Orri Jóhannsson 2, 
Bergvin Þór Gíslason 2, Sverre Jakobsson 1.
Mörk FH: Ísak Rafnsson 6, Benedikt Reynir 
Kristinsson 5, Ragnar Jóhannsson 5, Ásbjörn 
Friðriksson 4/2, Magnús Óli Magnússon 4, Daníel 
Matthíasson 2, Halldór Ingi Jónasson 1.

HK - ÍR  28-30 (12-15)
Mörk HK: Andri Þór Helgason 7/4, Óðinn Rík-
harðsson 5, Garðar Svansson 3, Daði Gautason 
3, Þorgrímur S. Ólafsson 3, Þorkell Magnússon 2, 
Leó Pétursson 2, Tryggvi Tryggvason 2, Valdimar 
Sigurðsson 1.
Mörk ÍR: Arnar B. Hálfdánsson 6, Sturla Ás-
geirsson 6, Jón Heiðar Gunnarasson 6, Davíð 
Georgsson 5, Björgvin Hólmgeirsson 5, Sigurjón 
F. Björnsson 2.

STJARNAN - FRAM  22-23 (10-12)
Mörk Stjörnunnar: Þórir Ólafsson 6, Andri Hjartar 
Grétarsson 6, Sverrir Eyjólfsson 3, Ari Magnús 
ÞOrgeirsson 2, Starri Friðriksson 2, Gunnar 
Harðarson 1, Hrannar Bragi Eyjólfsson 1, Egill 
Magnússon 1.
Mörk Fram: Sigurður Örn Þorsteinsson 6, Kristinn 
Björgúlfsson 5, Garðar Sigurjónsson 4, Stefán 
Darri Þórsson 3, Stefán Baldvin Stefánsson 3, 
Ólafur Magnús Jóhannsson 1.

DOMINOS KARLA Í KÖRFU
ÍR - KR 86-93 (47-49)
ÍR: Matthías Orri Sigurðarson 29, Christopher 
Gardingo 18/12 fr, Sveinbjörn Claessen 15/6 
fráköst, Kristján Andrésson 8, Björgvin Ríkharðs-
son 8, Leifur Arnason 4, Vilhjálmur Jónsson 4.

KR: Michael Craion 33/15 fr., Brynjar Þór Björns-
son 16, Hörður Helgi Hreiðarsson 12/5 fráköst, 
Helgi Már Magnússon 12, Finnur Atli Magnússon 
9, Darri Hilmarsson 8 Björn Kristjánsson 3

SNÆFELL - HAUKAR 84-89 (47-43)
Snæfell: Sigurður Á. Þorvaldsson 31/11 fr., Austin 
Bracey 16/4 fr., William Nelson 14/14 fr, Pálmi 
Freyr Sigurgeirsson 12, Stefán Karel Torfason 10/6 
fráköst, Snjólfur Björnsson 1/6 stoðsendingar.

Haukar: Alex Francis 30/15 fráköst, Kári Jónsson 
20/5 stoðs., Emil Barja 18, Haukur Óskarsson 10, 
Hjálmar Stefánsson 6/4 fr., Kristinn Marinósson 5.
TINDASTÓLL - ÞÓR Þ. 110-90 (63-40)
Atkvæðamestir hjá Tindastóli: Myron Dempsey 
27/11 fráköst, Pétur Rúnar Birgisson 21/4 fráköst, 
Darrel Keith Lewis 19/5 fráköst/6 st.

Atkvæðamestir hjá Þór Þ.: Vincent Sanford 27/9 
fráköst, Tómas Heiðar Tómasson 19, Þorsteinn 
Már Ragnarsson 13, Nemanja Sovic 10.

GRINDAVÍK - SKALLAGR. 106-75 (41-40)
Atkvæðamestir hjá Grindavík: Magnús Þór 
Gunnarsson 19, Joel Hayden Haywood 18/5 fr.

Atkvæðamestir hjá Skallagrími.: Tracey Smith 
28/13 fráköst, Páll Axel Vilbergsson 19/5 frák.

MARK!  Örn Ingi Bjarkason kominn í 
gegnum vörn Haukanna og skorar eitt 
af 3 mörkum sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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FÓTBOLTI Þorri Geir Rúnarsson 
gleymir nýliðnu tímabili eflaust 
seint. Þessi 19 ára Garðbæing-
ur átti aðeins einn leik að baki í 
Pepsi-deildinni fyrir þetta tíma-
bil. Hann endaði þetta tímabil hins 
vegar sem fastamaður í taplausu 
Íslandsmeistaraliði, auk þess sem 
hann lék sinn fyrsta landsleik á 
þriðjudaginn, þegar íslenska U-21 
árs landsliðið gerði 1-1 jafntefli 
gegn Danmörku í seinni leik lið-
anna í umspili um sæti á EM .

Þorri var að vonum ánægð-
ur með fyrsta landsleikinn, þótt 
hann hefði viljað fá betri úrslit, 
en Danir fóru áfram á marki skor-
uðu á útivelli: „Það var gríðarlega 
svekkjandi að fá þetta mark á sig 
undir lokin, en ég var mjög sáttur 
með að við höfðum náð að skora og 
setja smá pressu á þá,“ sagði Þorri 
sem sagði að það hefði verið auð-
velt að koma inn í landsliðshópinn, 

þar sem hann stefnir á að vera á 
næstu árum.

Þorri spilaði nokkra leiki með 
Stjörnunni fyrra hluta sumars, en 
eftir að fyrirliðinn Michael Præst 
meiddist í Evrópuleik gegn Lech 
Poznan var honum hent út í djúpu 
laugina. Þorri tók stöðu Danans á 
miðjunni og spilaði hverja einustu 
mínútu í Pepsi-deildinni eftir að 
Præst meiddist. Hann er ánægður 
með hvernig til tókst.

„Þetta gekk vonum framar og 
ég var virkilega ánægður með 
frammistöðuna. Og tímabilið end-
aði svo með Íslandsmeistaratitli 
sem við Stjörnumenn erum enn í 
skýjunum með,“ sagði Þorri sem 
varð einnig Íslandsmeistari með 
öðrum flokki í sumar, annað árið í 
röð. En varla bjóst hann við því að 
vera fastamaður í liði Stjörnunnar 
í sumar, og hvað þá Íslandsmeist-
ari að því loknu?

„Nei, alls ekki. Ég bjóst ekki við 
því að vera byrjunarliðsmaður, 
þótt ég gerði mér vonir um það. En 
síðan kom þetta upp á með Præst 
og það kom bara maður í manns 
stað,“ sagði Þorri sem sagðist 
hafa fundið fyrir miklu trausti hjá 
þjálfaraliði Stjörnunnar.

Þorri segir það hafa verið 
mikla upplifun að spila úrslita-
leikinn gegn FH 4. október, þar 
sem Stjarnan tryggði sér Íslands-
meistaratitilinn: „Það var þvílíkt 
umfang í kringum leikinn, fullt af 
áhorfendum og mikil stemning. 
Og við misstum aldrei trúna þrátt 
fyrir erfiða stöðu,“ sagði Þorri, 
sem stefnir að því að festa sig enn 
frekar í sessi á næsta tímabili. 

„Ég verð að öllum líkindum 
áfram hjá Stjörnunni og er mjög 
ánægður þar. Ég stefni bara að því 
að halda sæti mínu í byrjunarlið-
inu,“ sagði Þorri að lokum.  - iþs

Sumarið sem gleymist seint
Þorri Geir Rúnarsson sló í gegn á sínu fyrsta tímabili í Pepsi-deildinni.

ÖFLUGUR  Þorri Geir kom sterkur inn í 
stjörnuliðið í sumar.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Frábær endasprettur 
Atla Guðnasonar í sumar dugði 
ekki til að færa FH-ingum Íslands-
meistaratitilinn en tryggði honum 
hins vegar toppsætið á tveim-
ur listum því enginn leikmaður í 
Pepsi-deildinni gaf fleiri stoðsend-
ingar eða bjó til fleiri mörk fyrir 
sitt lið sumarið 2014. 

Atli var eini leikmaður í deild-
inni sem náði tuginum í bæði 
mörkum (10) og stoðsendingum 
(11) og hann kom alls að 22 mörk-
um FH-liðsins í Pepsi-deildinni í 
sumar eða fjórum fleiri en næsti 
maður sem var Gary Martin í KR. 

Tíu eða fleiri sjö sumur í röð
Þetta er í annað skiptið á síðustu 

þremur árum sem Atli gefur flest-
ar stoðsendingar í deildinni (líka 
2012) og enn fremur fjórða árið 
í röð sem FH-ingur vinnur stoð-
sendingatitilinn því Atli og Ólafur 
Páll Snorrason (2013 og 2011) hafa 
skipst á að gefa flestar stoðsend-
ingar í deildinni á síðustu tímabil-
um. Atli átti einnig þátt í langflest-
um mörkum sumarið 2012 en þá 
kom hann að 25 mörkum FH-liðs-
ins. Hann var líka einu marki frá 
því að leiða listann sumarið 2009 
en Atli er nú búinn að koma að tíu 
mörkum eða fleiri á sjö tímabilum 
í röð með Hafnarfjarðarliðinu. 

 Atli hefur nú leikið 178 leiki í 
efstu deild á ferlinum og komið að 
samtals 124 mörkum í þeim, ann-
aðhvort með því að skora sjálfur 
(53 mörk) eða leggja upp mörk 
fyrir félaga sína (71-63 stoðsend-
ingar). Hann er kominn upp í 3. 
sæti yfir markahæstu leikmenn 
félagsins í efstu deild og er einn-
ig sá sem hefur gefið flestar stoð-
sendingar fyrir félagið frá því að 
farið var að skrá stoðsendingar í 
efstu deild sumarið 1992. Ólafur 
Páll er þar í öðru sæti með 55 stoð-
sendingar í FH-búningnum.

Líklega var það útspil Heimis 
Guðjónssonar, þjálfara FH-liðs-
ins, sem átti mestan þátt í þessum 

magnaða endaspretti Atla í sumar 
sem og það að við leikmannahóp 
FH bættist nýr framherji. 

Bara tvær í fyrri umferðinni
Atli var nefnilega „bara“ búinn að 
gefa samtals tvær stoðsendingar í 
fyrri umferðinni og því benti ekk-
ert til þess að hann væri að fara 
að blanda sér í baráttuna um stoð-
sendingatitilinn í ár. 

Atli byrjaði hins vegar seinni 
umferðina á því að gefa saman-
lagt þrjár stoðsendingar í 12. 
og 13. umferð og fór síðan fyrst 
almennilega í gang þegar Heimir 
færði hann fyrir aftan framherj-
ann Steven Lennon.  

Atli kom með beinum hætti 
að tólf mörkum FH í síðustu sex 
leikjunum (FH-liðið skoraði alls 16 
mörk), skoraði sex sjálfur og gaf 
sex stoðsendingar að auki. Hann 
náði því bæði að skora þrennu og 
leggja upp þrjú mörk í einum leik. 

Samvinnan við Lennon
Samvinnan við Skotann snögga var 
vissulega lykillinn. Atli og Lenn-
on bjuggu meðal annars til sjö 
mörk saman, það er þar sem annar 
þeirra lagði upp mark fyrir hinn. 
Fjórar af sex síðustu stoðsending-
um Atla á tímabilinu voru einmitt 
á Lennon. Það verður því athyglis-
vert að fylgjast með þeim næsta 
sumar.   ooj@frettabladid.is

Sex plús sex í síðustu sex
Atli Guðnason, besti leikmaður Pepsi-deildar karla í sumar hjá Fréttablaðinu, var einnig sá leikmaður sem 
gaf fl estar stoðsendingar og kom að fl estum mörkum í sumar. Ákvörðun Heimis átti mikinn þátt í því.

MARKIÐ SEM FÆRÐI HONUM STOÐSENDINGATITILINN  Atli Guðnason 
(til vinstri) fagnar hér síðasta marki FH á tímabilinu sem hann lagði upp 
fyrir Steven Lennon. Með þeim er Ólafur Páll Snorrason sem varð annar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

ATLI GUÐNASON, FH 22 (10 + 12)
Gary John Martin, KR  18 (13+5)

Ólafur Karl Finsen, Stjarnan  16 (11+5)

Árni Vilhjálmsson, Breiðablik  16 (10+6)

Elías Már Ómarsson, Keflavík  15 (6+9)

Arnar Már Björgvinsson, Stjarnan 14 (6+8)

Guðjón Pétur Lýðsson, Breiðablik 14 (7+7)

Jóhann Helgi Hannesson, Þó 13 (7+6)

Ragnar Leósson, Fjölni 13 (3+10)

Jonathan Glenn, ÍBV 13 (12+1)

Aron Elís Þrándarson, Víkingur R.   12 (5-7)

Hörður Sveinsson, Keflavík  12 (10+2)

ÞÁTTUR Í FLESTUM MÖRKUM:
(Mörk + mörk undirbúin)

ATLI GUÐNASON, FH 11
Ragnar Leósson, Fjölni 10

Ólafur Páll Snorrason, FH 10

Arnar Már Björgvinsson, Stjörnunni 8

Elías Már Ómarsson, Keflavík 7

Kristinn Freyr Sigurðsson, Val 7

Haukur Heiðar Hauksson, KR 6

Aron Elís Þrándarson, Víkingi 6

Árni Vilhjálmsson, Breiðabliki 6

Guðjón Pétur Lýðsson, Breiðabliki 6

Jóhann Helgi Hannesson, Þór Ak.  5

Óskar Örn Hauksson, KR  5

Guðmundur Karl Guðmundsson, Fjölni  5

Veigar Páll Gunnarsson, Stjörnunni 4

Gary John Martin, KR 4

Pablo Oshan Punyed, Stjörnunni 4

Haukur Baldvinsson, Fram 4

Jóhannes Karl Guðjónsson, Fram 4

Finnur Ólafsson, Fylki 4

Steven Lennon, FH 4

FLESTAR STOÐSENDINGAR Í PEPSI-DEILDINNI

FIBA Europe gaf það út í gær að það verði dregið í riðla 
á EM í körfubolta mánudaginn 8. desember næstkom-
andi en athöfnin fer fram í París í Frakklandi. Þá kemur í 
ljós hvar og gegn hverjum íslenska körfuboltalandsliðið 
spilar en riðlakeppnin fer fram í fjórum löndum; 
Frakklandi, Króatíu, Þýskalandi og Lettlandi.
Riðlakeppnin fer fram dagana 5.-12. september 
2015 og þá tekur við úrslitakeppni og svo verður 
úrslitaleikurinn 20. september. Löndin sem verða 
í pottinum 8. desember verða auk Íslands: Belgía, 
Frakkland, Ísrael, Rússland, Bosnía, Makedónía, 
Ítalía, Serbía, Króatía, Georgía, Lettland, 
Slóvenía, Tékkland, Þýskaland, Litháen, Spánn, 
Eistland, Grikkland, Holland, Tyrkland, Finnland, 
Pólland og Úkraína.

Biðin endar í París 8. desember

FIMLEIKAR Íslenska kvennalandsliðið 
í hópfimleikum, sem hefur titil að 
verja, byrjaði mjög vel í forkeppninni 
í gærkvöldi fyrir framan fjölda manns 
í Laugardalnum í gærkvöldi.

Stelpurnar okkar komust örugglega 
í úrslit eins og búist var við, en þær 
fengu hæstu einkunn fyrir gólfæfing-
ar eða 22,100 og bættu við 16,400 
stigum fyrir dýnuæfingar og 17,950 
fyrir stökk. Samtals fékk Ísland 
56,450 stig sem dugði auðveldlega 
í úrslit. Keppni var ekki lokið þegar 
blaðið fór í prentun.  - tom

Evrópumeistar-
arnir byrja vel

MAGNAÐAR  Evrópumeistararnir fóru hreint á kostum í gólfæfingum í gærkvöldi og 
eru líklegir til afreka á laugardaginn þegar úrslitin fara fram.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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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

11.10 Notting Hill
13.10 Dumb and Dumber
15.00 Drinking Buddies
16.30 Notting Hill
18.35 Dumb and Dumber
20.30 Drinking Buddies
22.00 The Counselor  
23.55 The Place Beyond the Pines  
02.15 The Remains of the Day
04.30 The Counselor  

08.20  PGA Tour 2014
11.20  Golfing World 2014
12.10  European Tour 2014
17.10  PGA Tour 2014 - Highlights
18.05  Inside the PGA Tour 2014
18.30  Golfing World 2014 
19.20  PGA Tour Latinoamerica
19.45  Inside the PGA Tour 2014
20.10  Golfing World 2014
21.00  PGA Tour 2014

17.50 Strákarnir
18.15 Friends  
18.35 Little Britain  
19.05 Modern Family  
19.30 Two and a Half Men  
19.55 Réttur  
20.40 The Mentalist
21.20 A Touch of Frost
23.05 It’s Always Sunny in Philadelphia
23.30 Life’s Too Short
00.00 Fringe
00.40 Réttur  
01.25 The Mentalist
02.05 A Touch of Frost
03.45 It’s Always Sunny in Philadelphia

Stöð 2 kl. 19.45
Logi 

Laufl éttur og bráðskemmtilegur þáttur 
þar sem Logi Bergmann fer á kostum 
sem þáttarstjórnandi. Hann fær til 

sín vel valda og skemmtilega 
viðmælendur og auk þess 

verður boðið upp á frábær 
tónlistaratriði og ýmsar 

óvæntar uppá-
komur.

07.00 Dóra könnuður  07.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  07.45 Doddi litli og Eyrnastór  07.55 
Rasmus Klumpur og félagar  08.00 Áfram Diego, 
áfram! 08.24 Svampur Sveinsson 08.45 Elías 08.55 
UKI 09.00 Ofurhundurinn Krypto  09.22 Skógardýrið 
Húgó 09.44 Skoppa og Skrítla 09.56 Tommi og 
Jenni 10.00 Ævintýri Tinna  10.25 Latibær  10.47 
Hvellur keppnisbíll  11.00 Dóra könnuður 11.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  11.45 Doddi litli og 
Eyrnastór  11.55 Rasmus Klumpur og félagar  12.00 
Áfram Diego, áfram! 12.24 Svampur Sveinsson 
12.45 Elías 12.55 UKI 13.00 Ofurhundurinn Krypto 
 13.22 Skógardýrið Húgó 13.44 Skoppa og Skrítla 
13.56 Tommi og Jenni  14.00 Ævintýri Tinna  14.25 
Latibær  14.47 Hvellur keppnisbíll 15.00 Dóra könn-
uður  15.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  15.45 
Doddi litli og Eyrnastór  15.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  16.00 Áfram Diego, áfram! 16.24 
Svampur Sveinsson  16.45 Elías 16.55 UKI 17.00 
Ofurhundurinn Krypto  17.22 Skógardýrið Húgó 
17.44 Skoppa og Skrítla 17.56 Tommi og Jenni 
18.00 Ævintýri Tinna  18.25 Latibær 18.47 Hvellur 
keppnisbíll 19.00 Lukku-Láki  20.25 Sögur fyrir 
svefninn 

13.45 Ástareldur    
14.35 Ástareldur
15.25 EM í hópfimleikum (Úrslit í 
blönduðum flokki unglinga)
16.30 Kúlugúbbarnir
16.53 Sanjay og Craig
17.15 Táknmálsfréttir 
17.25 EM í hópfimleikum (Úrslit í 
stúlknaflokki)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Hraðfréttir
20.00 Útsvar (Garðabær - Hveragerði) 
Bein útsending frá spurningakeppni 
sveitarfélaga. 
21.10 Barnaby ræður gátuna
22.40 Savage-fjölskyldan
00.30 Inn í tómið
02.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok 

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.40 Pepsi MAX tónlist
14.45 Friday Night Lights 
15.30 Survivor 
16.15 Growing Up Fisher 
16.40 Minute to Win It Ísland 
17.40 Dr. Phil
18.20 The Talk
19.00 The Biggest Loser 
19.45 The Biggest Loser 
20.30 The Voice 
22.00 The Voice 
22.45 The Tonight Show
23.25 Law & Order. SVU 
00.10 Fargo
01.00 Hannibal
01.45 The Tonight Show
02.30 The Tonight Show
03.15 Pepsi MAX tónlist

11.30 Tyrkland - Tékkland
13.10 Þýsku mörkin
13.40 Svíþjóð - Rússland
15.20 Lúxemburg - Spánn  
17.00 Euro 2016 
17.50 Ísland U21 - Danmörk U21
19.30 Meistaradeild Evrópu - frétta-
þáttur
20.00 La Liga Report
20.30 Ísland - Holland
22.10 Pólland - Þýskaland
23.50 UFC Fight Night. Nelson vs Story  

11.00 West Ham - QPR
12.40 Pólland - Skotland  
14.20 Hull - Crystal Palace
16.00 Skotland - Georgía  
17.40 Premier League World 2014
18.10 Match Pack
18.40 Rotherham - Leeds  Bein útsending.
20.40 Enska úrvalsdeildin - upphitun
21.10 Messan
21.55 Eistland - England  
23.40 Rotherham - Leeds
01.20 Messan

06.15 Fréttir og Ísland í dag
07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Wonder Years
08.30 Drop Dead Diva
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  
10.15 Last Man Standing  
10.40 White Collar
11.25 Heimsókn  
11.45 Junior Masterchef Australia
12.35 Nágrannar
13.00 Dumb and Dumber
14.50 Thor Tales of Asgard  
16.05 Young Justice  
16.25 New Girl
16.50 Bold and the Beautiful
17.12 Nágrannar
17.37 Simpson-fjölskyldan  
18.03 Töfrahetjurnar
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.11 Veður  
19.20 Simpson-fjölskyldan  
19.45 Logi  
20.30 Mike and Molly
20.55 NCIS. Los Angeles
21.40 Louie  Skemmtilegir gamanþættir 
um fráskildan og einstæðan föður sem 
baslar við að ala dætur sínar upp í New 
York ásamt því að reyna að koma sér 
á framfæri sem uppistandari. Höfund-
ur þáttanna ásamt því að leika aðalhlut-
verkið er einn þekktasti uppistandari 
Bandaríkjanna, Louie C.K.
22.05 Colombiana
23.50 Black Forest  
01.15 Haunting of Molly Hartley
02.40 Dumb and Dumber  
04.30 Mike and Molly  
04.50 Simpson-fjölskyldan  
05.10 Fréttir og Ísland í dag

18.15 Raising Hope  
18.35 The Secret Circle  
19.20 The Carrie Diaries
20.30 X-factor UK  
21.15 Grimm  
22.00 In the Flesh
23.40 Ground Floor  
00.05 The Carrie Diaries
00.50 X-factor UK  
02.00 Grimm  
02.45 In the Flesh
03.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó  

Mike and Molly
STÖÐ 2 KL. 20.30 Gamanþáttaröð 
um turtildúfurnar Mike Biggs og Molly 
Flynn. Það skiptast á skin og skúrir í 
sambandinu og ástin tekur á sig ýmsar 
myndir.

Töfrahetjurnar
STÖÐ 2 KL. 18.00 Töfrahetjurnar eru 
frábærir fj ölskylduþættir með þeim 
Einari Mikael töframanni og Viktoríu 
töfrakonu. Þættirnir eru troðfullir af 
ótrúlegum töfrabrögðum og mögnuðum 
sjónhverfi ngum. Í þáttunum eru töfradýr 
sem búa yfi r mögnuðum hæfi leikum.

Simpson
STÖÐ 2 KL. 19.20 Tuttugasta og 
fj órða þáttaröðin í þessum langlífasta 
gamanþætti bandarískrar sjónvarpssögu. 
Simpson-fj ölskyldan er söm við sig og 
hefur, ef eitthvað er, aldrei verið upp-
átektarsamari.

FM957 
kl. 16.00
FM95Blö
Auðunn Blöndal 
hitar upp fyrir 
helgina með 
hressandi tón-
list.

20.00 Hrafnaþing 21.00 Kling Klang 21.30 
Eldhús meistaranna

AÐ VERA MIÐALDRA 
ER HUGARÁSTAND
Guðrún Eva Mínervudóttir tjáir sig um nýju 
bókina Englaryk, ástina sem sló hana eins og elding, 
móðurhlutverkið og lífsstíl „miðaldra“ hjóna í 
Hveragerði.

Rústar samhengi sem fyrir er

Lawrence Weiner er 
einn þekktasti núlifandi 

konseptlistamaðurinn, 
þó hann fallist ekki á þá 

skilgreiningu sjálfur. 
Hann heldur sýningu 

á Íslandi um þessar 
mundir. Farið er yfir 
litríkan feril Weiners.

Fékk annað tækifæri

Ragnar Erling Her-
mannsson var hand-
tekinn í Brasilíu fyrir 
fimm árum fyrir fíkni-
efnasmygl. Hann beið 
dóms í rúm fjögur ár 
við erfiðar aðstæður 
en er nú kominn heim, 
þakklátur fyrir að vera 
á lífi.

Ómissandi hluti af góðri helgi

Skaft ahlíð 24 | 105 Reykjavík | 512 5000 
Auglýsingar 512-5401 | visir.is

FRÉTTABLAÐIÐ 
ER HELGARBLAÐIÐ
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„Það var ótrúlega gaman að leika 
sér í þessum nýja veruleika og 
skoða hvernig hugmyndir um 
fegurð og efnisnotkun breytast í 
þessu ferli“ segir Garðar Eyjólfs-
son vöruhönnuður. 

Hann tekur þátt í Burst Open 
sem er alþjóðleg samsýning hönn-
uða haldin í Ástralíu. „Þetta er 
vísir að einhverju sem gæti mögu-
lega verið vaxandi, sem er spenn-
andi, því þetta gæti breytt öllum 
hönnunarbransanum.“

Yfirskrift sýningarinnar er 
„open source“ eða opið kerfi, en 
hugtakið verður sífellt vinsælla í 
hönnunarheiminum í dag, sérstak-
lega með tilkomu þrívíddarprent-
ara, þar sem lögð er áhersla á ferl-
ið en ekki lokaútkomuna sem slíka. 
    Sex hönnuðir um allan heim tóku 
þátt og var þeirra hlutverk að stað-
setja hönnuðinn í ferlinu. Í stað 

þess að kaupa vöruna er aðgangur 
keyptur að teikningum af henni. 
     „Ég fékk mikinn innblástur frá 
ítalska hönnuðinum Enzo Mari, 
en hann var mikill frumkvöðull 
í þessari opnu hönnun. Árið 1968 
gaf hann út teikningabók þar sem 
hann hafði gert teikningar af hús-
gögnum sem þú smíðaðir svo sjálf-
ur út frá því. Munurinn er auðvitað 
að hann gaf út bók, sem er efnis-
leg, en í dag er þetta á stafrænu 
formi, óefnislegt,“ segir Garðar. 
    Þátttakendur áttu að velja sér 
einn þekktan hlut til þess að vinna 
með, setja í nýjan farveg og nota 
í hönnunina og valdi Garðar að 
nota svokölluð bensli eða „zip-
tie“. „Ég valdi mér nú bara að gera 
lampa, notaði íslenskt efni, lípar-
ít í botninn, birkitré í stöngina 
og hreindýraleður í skerminn og 
festi saman með benslunum. Hug-

myndin er svo að ef einhver ætlar 
að gera lampann til dæmis í Ástr-
alíu getur hann notað staðbundið 
efni þar.“

Hann segir þetta mjög spenn-
andi tækifæri til að vinna með 
hugmyndir varðandi iðn og fram-
leiðslu. „Það eru svo margir spenn-
andi hlutir að gerast og handverk 
er að fá alveg nýja meiningu,“ 
segir vöruhönnuðurinn knái. 

 adda@frettabladid.is

Framtíðin að prenta 
hönnunina í þrívídd
Garðar Eyjólfsson vöruhönnuður tók þátt í sýningunni Burst Open í Ástralíu þar 
sem nýjar, rafrænar og óstaðbundnar leiðir í framleiðslu voru skoðaðar.

SPENNANDI 
TÍMAR 
 Garðar segir 
staðsetningu 
hönnuðarins og 
hönnunarinnar 
ekki mikilvæga 
í framtíðinni 
vegna aukinnar 
hnattvæðingar 
og tækni.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

 Ég fékk mikinn 
innblástur frá ítalska 

hönnuðinum Enzo Mari, 
en hann var mikill 

frumkvöðull í þessari 
opnu hönnun.

Garðar Eyjólfsson

Ragnhildur Dóra Þórhallsdóttir 
sópransöngkona heldur tónleika í 
Salnum í Kópavogi á sunnudaginn. 

Þar hyggst hún flytja lög móður 
sinnar, Arnbjargar Auðar Örnólfs-
dóttur eða Öddu Örnólfs eins og 
hún er kölluð. Hún var ein vinsæl-
asta dægurlagasöngkona á Íslandi 
á sjötta áratug síðustu aldar. 

„Mamma var uppgötvuð í söng-
prufum sem KK sextettinn hélt í 
Gúttó árið 1953. Þar var hún valin 
úr hópi annarra söngvara til þessa 
að syngja þar,“ segir Ragnhild-
ur. Eftir það söng hún inn á plöt-

ur með tónlistarmönnum eins og 
Ólafi Briem og Smárakvartettin-
um, ásamt því að koma fram við hin 
ýmsu tækifæri. Lengst af var hún 
söngkona Aage Lorange og hljóm-
sveitar sem spiluðu í Tjarnarkaffi í 
Reykjavík. Ragnhildur segir að fer-
ill móður hennar hafi verið afar far-
sæll, þótt stuttur væri. 

„Það voru ekki margar konur að 
syngja þá. Ingibjörg Þorbergs, Ingi-
björg Þorsteinsdóttir og Ellý Vil-
hjálms voru vinsælar, en það voru 
auðvitað miklu fleiri karlmenn í tón-
listargeiranum þá. Það var erfiðara 

fyrir þær að sameina fjölskyldulíf 
og tónlistarferil en karlana,“ segir 
Ragnhildur en Adda hætti að mestu 
að syngja opinberlega í kringum 
1960. Með Ragnhildi á tónleikunum 
verður Einar Clausen tenór sem 
syngur lög Alfreðs Clausen.  - asi

Syngur lög sem móðir hennar gerði fræg
Dóttir dægurlagasöngkonunnar Öddu Örnólfs sem gerði garðinn frægan á 6. áratugnum fl ytur lög hennar.

FETAR Í FÓTSPOR MÓÐUR SINNAR 
 Ragnhildur Dóra Þórhallsdóttir sópran-
söngkona syngur lög móður sinnar á 
sunnudag.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

NORÐURLJÓSASAL HÖRPU 
1. OG 2. JANÚAR 2015, KL. 17:00 

HOFI AKURYRI  
3. JANÚAR 2015. KL 17:00 & 20:00 

MIÐASALA ER HAFIN Á HARPA.IS,  
MENNINGARHUS.IS & MIÐI.IS 

ATHUGIÐ TAKMARKAÐ MAGN MIÐA - AÐEINS ÞESSIR SÝNINGADAGAR

#OPERUDRAUGARNIR  
finndu Óperudrauganna á  

facebook.com/operudraugarnir

ÓPERU 
DRAUG 
ARNIR 
Nýárstónleikar

„Ég er að velta fyrir mér minni-
máttarkennd mannsins gagnvart 
náttúrunni og þörf okkar til að 
vera alltaf jöfn henni eða betri, 
sem er auðvitað ómögulegt,“ segir 
Lilja Birgisdóttir myndlistarkona 
um sýningu sína 40-42 gráður sem 
verður opnuð í Galleríi Listamönn-
um á Skúlagötu 32 í dag. 

Þetta er fyrsta einkasýning Lilju 
en hún vakti mikla athygli í fyrra 
þegar hún setti Listahátíð Reykja-
víkur með hljóðverkinu Vessel 
Orchestra, þar sem leikið var á 
skipa flautur í Reykjavíkurhöfn. 

Að sögn Lilju kviknaði hugmynd-
in að sýningunni út frá einföldum 
sunnudagsbíltúr. „Á Þingvöllum 
sá ég flottasta regnboga sem ég 
hef séð. Ég snarhemlaði til að taka 

mynd af þessari litadýrð en þá 
reyndist ég bara vera með svart-
hvíta filmu. Síðan þegar mynd-
irnar voru framkallaðar hafði ég 
auðvitað misst af litunum, sem ég 
reyndi þá að herma eftir og endur-
gera. Það er náttúrulega dæmt til 
að mistakast en maðurinn reynir 
oft að endurgera eitthvað sem nátt-
úran hefur þegar fullkomnað.“ 

Titill sýningarinnar vísar í kjör-
aðstæður fyrir myndun regnboga 
en mestur hluti rauða ljóssins sem 
endurkastast við myndun regnboga 
myndar 42 gráðu horn við stefnu 
til sólar og bláa ljósið myndar 40 
gráðu horn. Þess vegna bjó Lilja til 
„regnbogavél“ sem reynir að herma 
eftir litum regnbogans og verður til 
staðar á sýningunni.  - þij

Bjó til regnbogavél 
Lilja Birgisdóttir myndlistarkona opnar fyrstu einkasýningu sína í dag, 40-42 gráður.

TENGSL MANNS OG NÁTTÚRU  Lilja 
fékk hugmyndina út frá því að sjá regn-
boga.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

„Það er Demon Days með Gorillaz. 
Ekta „feelgood“-plata á rólegu 
föstudagskvöldi.“
Ragnheiður Skúladóttir, fyrirsæta, námskona 
og starfsmaður í Pandoru.

FÖSTUDAGSPLATAN

➜ Adda söng fjölda þekktra dæg-
urlaga og má þar helst nefna Bellu 

símamær, sem Björk Guðmunds-
dóttir gerði síðar vinsælt, Nótt í Atla-

vík, Vorkvöld og Kom þú til mín.





FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Umgengni skelfi legri en orð fá lýst
2 Stelpur taka tíu sinnum minna en 

strákar fyrir hundapössun
3 Segir bænahópinn áreitni fyrir konur
4 Kaupás kallar inn kókosmjólk: Eðla 

fannst í mjólkinni
5 Segir dæmi um að fullorðnir nýti sér 

neyð unglinga á Vogi

Teiknaði ekki prinsessur 
Listakonan Gabríela Friðriksdóttir 
var í viðtali við bandaríska tímaritið 
The Wild Magazine á dögunum. Þar 
talar hún um verk sín og hvernig 
listsköpun hennar í bernsku hafði 
áhrif á verk hennar í dag. „Sem barn 
hafði ég öflugt ímyndunarafl og var 
alltaf að skapa eitthvað úr mis-
munandi efnum. Mér fannst samt 
alltaf skemmtilegast að teikna. Ég 
teiknaði ekki prinsessur eða stelpur 
með fínt hár. Ég gerði súrrealískar 

teikningar og abstrakt 
krot.“ Er henni 

lýst í greininni 
sem sérfræðingi 

í áferð og 
að hún sé 
óhrædd við 
að kanna 

töfrandi 
heima.
  - asi

Lögfræðingar í útrás 
á landsbyggðirnar
Mikið hefur verið rætt og ritað um 
færslu opinberra stofnana frá einum 
stað til annars síðustu ár og áratugi. 
Nú upp á síðkastið hafa málefni 
Fiskistofu risið hæst í þeim efnum. 
Oftast nær hafa fréttir verið sagðar 
af því að störf séu að flytjast frá 
landsbyggðinni til höfuðborgarinnar. 
Hins vegar hafa lögfræðingar tveir 
verið að snúa sér í hina áttina og 
opnað útibú fyrir stofur sínar úti 
á landi. Helga Vala Helgadóttir 
hefur opnað útibú Valva lögmanna 
bæði á Húsavík og í Bolungarvík 
og fyrrverandi talsmaður neytenda, 
Gísli Tryggvason, hefur opnað útibú 
lögmannsstofu sinnar, 
VestNord lögmanna, 
á Akureyri. Þessir 
lögmenn sjá sér 
greinilega hag 
í því að sinna 
landsbyggð-
inni ögn 
betur. - sa 

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 

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Leggur grunn að góðum degiog laugardaga frá kl. 11-16
 

BETRA BAK

Á R A  A F M Æ L I

AÐEINS KRÓNUR

95.920
MEÐ AFSLÆTTI

GOLD120X200

AÐEINS KRÓNUR

122.320
MEÐ AFSLÆTTI

GOLD160X200

AUKAHLUTIR Á MYND: 
GAFL OG FERKANTAÐAR ÁLLAPPIR

20% AFSLÁTTUR AF  
HEILSURÚMUM

HEILSURÚM Í SÉRFLOKKI

 5 svæða skipt yfirdýna. 
Laserskorið Conforma 
Foam heilsu- og hæg-
inda lag tryggir réttan 
stuðning við neðra 
mjóbak og mýkir 
axlasvæði.

 Vandaðar kantstyrkingar.

 Vandað pokagormakerfi.  
Minni hreyfing betri 
aðlögun.

 Slitsterkt og mjúkt 
bómullaráklæði.

 Þykkt 29 cm.

TEMPUR SPRING heilsurúm

D Ý N U R  O G  K O D D A R

C&J GOLD heilsurúm

TEMPUR SPRING heilsurúmeilsurúm

D Ý N U R  O G  K O D D A R

5 svæða skipt yfirdýna. 
Laserskorið Conforma
Foam heilsu- og hæg-
indalag tryggir réttan
stuðning við neðra 
mjóbak og mýkir
axlasvæði.

Vandaðar kantstyrkingar.

Vandað pokagormakerfi. 
Minni hreyfing betri 
aðlögun.

Slitsterkt og mjúkt 
bómullaráklæði.

Þykkt 29 cm.

C&J GOLD heilsurúm  Dýna og AFMÆLIS
Tegund Stærð Classic-botn TILBOÐ

Gold  90x200     96.900 kr. 77.520 kr.

Gold  100x200     104.900 kr. 83.920 kr.

Gold  120x200     119.900 kr. 95.920 kr.

Gold 140x200 139.900 kr. 111.920 kr.

Gold  160x200     152.900 kr. 122.320 kr.

Gold  180x200     164.900 kr. 131.920 kr.

  5 svæðaskipt pokagormakerfi. 
Minni hreyfing betri aðlögun.

 Yfirdýna úr 7 cm þykku Tempur 
þrýstijöfnunarefni.

 Steyptar kantstyrkingar.

 Slitsterkt og mjúkt 
bómullaráklæði.

 Þykkt 32 cm.

 Aldrei að snúa.

20%
AFSLÁTTUR

TEMPUR SPRING 
HEILSURÚM

AÐEINS KRÓNUR

266.320

160X200 CM
TEMPUR SPRING

MEÐ COMFORT BOTNI

Tempur Spring 
fæst í stærðunum

90 x 200, 140x200,
160x200, 180x200

180x210 & 192x203 cm

FULLT VERÐ 
332.900

AUKAHLUTUR Á 
MYND: GAFL

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

FÁÐU ÞRÁÐLAUSAN 
AÐGANG AÐ 
TÓNLISTINNI 
Í ÖLLUM 
HERBERGJUM


	FB056s_P001K.indd
	FB056s_P002K.indd
	FB056s_P003K.indd
	FB056s_P004K.indd
	FB056s_P005K.indd
	FB056s_P006K.indd
	FB056s_P007K.indd
	FB056s_P008K.indd
	FB056s_P009K.indd
	FB056s_P010K.indd
	FB056s_P011K.indd
	FB056s_P012K.indd
	FB056s_P013K.indd
	FB056s_P014K.indd
	FB056s_P015K.indd
	FB056s_P016K.indd
	FB056s_P017K.indd
	FB056s_P018K.indd
	FB056s_P019K.indd
	FB056s_P020K.indd
	FB056s_P021K.indd
	FB056s_P022K.indd
	FB056s_P023K.indd
	FB056s_P024K.indd
	FB056s_P025K.indd
	FB056s_P026K.indd
	FB056s_P027K.indd
	FB056s_P028K.indd
	FB056s_P029K.indd
	FB056s_P030K.indd
	FB056s_P026K.indd
	FB056s_P032K.indd
	FB056s_P033K.indd
	FB056s_P034K.indd
	FB056s_P035K.indd
	FB056s_P036K.indd
	FB056s_P037K.indd
	FB056s_P038K.indd
	FB056s_P038K.indd
	FB056s_P040K.indd
	FB056s_P041K.indd
	FB056s_P042K.indd
	FB056s_P043K.indd
	FB056s_P044K.indd
	FB056s_P045K.indd
	FB056s_P046K.indd
	FB056s_P047K.indd
	FB056s_P048K.indd
	FB056s_P049K.indd
	FB056s_P050K.indd
	FB056s_P051K.indd
	FB056s_P052K.indd
	FB056s_P053K.indd
	FB056s_P054K.indd
	FB056s_P055K.indd
	FB056s_P056K.indd

