
LÍFIÐ

ILMANDI
Valdís gefur gestum súpu með hjálp að-stoðarmanns sem er sonurinn Elvar Freyr Jónsson.  

MYND/HELGI STEINAR HALLDÓRSSON

B æjarhátíðin Fiskidagurinn mikli verður haldin í fimmtánda sinn um helgina á Dalvík. Hátíðin nær hámarki á morgun, laugardag, 
en í kvöld taka bæjarbúar og gestir 
forskot á sæluna þegar árlegt fiski-
súpukvöld verður haldið. Þar mun 
hópur fjölskyldna í bænum ásamt vinum bjóða upp á ókeypis sjávar-réttasúpur í miklu úrvali. Þetta er ellefta árið í röð sem súpukvöldið er 

haldið en það sló strax í gegn.Ein þeirra sem taka þátt í ár er Valdís Guðbrandsdóttir en hún hefur komið að fiskisúpukvöldinu frá upphafi með einum eða öðrum hætti. „Tengdaforeldrar mínir voru 
gestgjafar í mörg ár þar sem ég tók 
þátt. Í ár bjóðum við upp á súpu á 

heimili okkar í annað sinn, að Plokk-
fisksbraut 1, sem hina daga ársins kallast Dalbraut 1. Alls taka um 90 fjölskyldur þátt í ár og súpurnar eru 

mjög fjölbreyttar.“Hún segir stemninguna í bænum 
einstaka þetta kvöld og raunar alla 
helgina. „Fiskidagshelgin er eins og 
önnur jólahátíð hér. Heimamenn fara 
í annan gír, fegra umhverfið og setja 
upp skreytingar. Það er svo skemmti-
legt að sjá heilu fjölskyldurnar vinna 
saman og það myndast svo yndisleg 
stemning sem maður sækir í að upp-
lifa aftur sem súpugestgjafi.“

UPPÁHALDSKVÖLD ÁRSINSHún segir flesta heimamenn taka þátt í súpukvöldinu, annaðhvort 

ÖNNUR JÓLAHÁTÍÐVEISLA  Árlegt fiskisúpukvöld fer fram á Dalvík í kvöld en það er hluti Fiski-

dagsins mikla. Einn súpugestgjafa gefur lesendum ljúffenga súpuuppskrift.

BRAGÐGÓÐ
Öngulsstaðasúpan inniheldur m.a. karrí og ferskjur.

MYND/ÚR EINKASAFNI 

TALSMAÐUR JAFNRÉTTISEmma Watson prýðir nýja forsíðu enska Vogue. Þar 
ræðir hún um helsta baráttumál sitt, jafnréttisátak 
Sameinuðu þjóðanna, #heforshe.Síða 2
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Lífi ð
 7. ÁGÚST 2015
FÖSTUDAGUR

Elsa María Jakobsdóttir

BYLTING Í 
BÍÓMYNDUM

visir.is/lifi d

Sigga Dögg Arnardóttir
kynfræðingur
FÖGNUM FJÖL-
BREYTILEIKANUM 
Í SAMFÉLAGINU 2 

Matarvísir, sætar 
uppskriftir
HOLLARI UPPSKRIFT 
AÐ KLEINU-
HRINGJUM  8

Tíska og trend 
í fatnaði
JAPÖNSK ÁHRIF 
GEFA FALLEGT 
HEILDARÚTLIT 10

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl-júní 2014

Föstudagur

16

2 SÉRBLÖÐ Lífið | Fólk  

FRÉTTIR

Sími: 512 5000

7. ágúst 2015 
183. tölublað 15. árgangur

SKOÐUN Sif Sigmarsdóttir 
skrifar um árásirnar á Híró-
síma og Nagasaki.  17

MENNING Reykjavik Gospel 
Company kemur fram á 
gospel  hátíð í Alabama.  26

SPORT Jón Arnór er nítján 
stigum frá þúsundasta stig-
inu fyrir Íslands hönd.34

VIÐKVÆM 
HÚÐ? 
PRÓFAÐU 
ALLA LÍNUNA…

BESTA TÓNLISTIN FRÁ 1960   1985

ÞESSI GÖMLU GÓÐU
Á EINUM STAÐ

LÍFIÐ Nokkrir Íslendingar 
hafa safnað stórum aðdá-
endahópi á Snapchat. 38

Femínískur leikstjóri
Elsa María Jakobsdóttir kvikmynda-
gerðarkona hefur sterkar skoðanir 
á stöðu kvenna í fjölmiðla- og fram-
leiðsluheiminum. Hún segir Lífinu 
frá upplifunum sínum úr kvikmynda-
heiminum og ástinni sem hún kynnt-
ist á bassaboxi í miðbæ Reykjavíkur.

Einar Þór Jónsson framkvæmda-
stjóri HIV samtakanna, segir 
mikilvægt að halda uppi umræðu 
um sjúkdóminn til þess að eyða 
fordómum. Hann segir frá kynn-
um sínum af Freddie Mercury,  
hádegisverði með Obama og 
baráttunni sem hefur ekki alltaf 
verið auðveld. 
Síða 12

FÖSTUDAGSVIÐTALIÐ 

Finnur að óttinn 
er á undanhaldi

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Nytjastuldum fjölgar Tilkynningum 
til lögreglu um reiðhjólaþjófnað hefur 
fækkað umtalsvert undanfarin fjögur 
ár og tilkynningar um þjófnað á öku-
tækjum hafa aukist undanfarin ár. 2
Gagnrýnir skilnaðarlög Skilnaðar-
lög gera ráð fyrir því að hálft ár þurfi 
að líða frá því að skilnaður að borði 
og sæng gengur í gegn og þar til 
hægt er að fara fram á lögskilnað. 4
Í skaðabótamál við ríkið Höfðað 
verður skaðabótamál vegna ákvörð-
unar fangelsismálayfirvalda um að 
vista fanga á öryggis gangi í átján 
mánuði vegna gruns um aðkomu 
þeirra að andláti fanga árið 2012. 6

UTANRÍKISMÁL „Við erum að verja 
ákveðin prinsipp sem eru varin 
samkvæmt alþjóðareglum og 
sáttmálum og þetta er brotið af 
Rússum í þessu tilfelli,“ sagði 
Gunnar Bragi Sveinsson utan-
ríkisráðherra eftir fund utanrík-
ismálanefndar Alþingis í gær.

Þeir nefndarmenn sem Frétta-
blaðið náði tali af voru sammála 
um að pólitísk samstaða væri um 
að halda þvingunum gegn Rúss-
landi áfram. Katrín Jakobsdótt-
ir, formaður VG, segist þó hafa 
fyrir vara á afstöðu sinni. Hún 
hafi gert grein fyrir þessum 
fyrir vörum í utanríkismálanefnd 
eftir að vopnahlé milli Rússa og 
Úkraínumanna náðist á sínum 
tíma.

„Mér finnst 
við verða að 
umgangast 
svona tæki var-
lega og vera 
markviss í því 
hvernig því er 
beit t ,“ segir 
Katrín. Hins 
v e g a r  h a f i 
öllum mátt vera 
ljóst, þegar Ísland gerðist aðili að 
þvingunaraðgerðum gegn Rúss-
landi, að til þess gæti komið að 
Ísland yrði í hópi þeirra landa 
sem Rússar settu viðskiptabann 
á. „Ég vakti athygli á því í ágúst 
í fyrra að við værum ekki á þess-
um lista og ég tel að það hafi 
öllum mátt vera ljóst að til þessa 

gæti komið,“ segir Katrín. Fiskút-
flytjendur hefðu því getað kvart-
að undan samráðsleysi mun fyrr. 
 - srs, jhh / sjá síðu 4

Utanríkisráðherra segir Rússa hafa brotið alþjóðareglur og sáttmála: 

Pólitísk samstaða um aðgerðir

GUNNAR BRAGI 
SVEINSSON

Mér finnst 
við verða að 
umgangast 
svona tæki 
varlega og 

vera markviss 
í því hvernig 
því er beitt. 

Katrín Jakobsdóttir, 

formaður VG og fulltrúi í  
utanríkismálanefnd Alþingis
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LÖGREGLUMÁL „Í lok 2014 hefur 
nytjastuldum fjölgað eitthvað 
og hefur haldið áfram í ár og við 
höfum aðeins verið að reyna að 
vinna í því hvort það sé hægt að 
sporna við þessu og koma auga 
á hvað veldur,“ segir Jónas Orri 
Jónasson, félagsfræðingur hjá lög� félagsfræðingur hjá lög�
reglunni. 

Tilkynningum um reiðhjóla�
þjófnaði hefur fækkað umtalsvert 
undanfarin fjögur ár og tilkynn�
ingar um þjófnaði á ökutækjum 
hafa aukist undanfarin ár og eru 
orðnar fleiri en tilkynningar um 
reiðhjólaþjófnaði það sem af er ári.

Árið 2012 barst lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu 391 tilkynn�
ing um reiðhjólaþjófnað fyrstu sex 
mánuði ársins samanborið við 227 
tilkynningar fyrstu sex mánuði 
ársins í ár.

Árið 2013 bárust 98 tilkynning�
ar um stolin ökutæki fyrstu sex 
mánuði ársins en 235 tilkynningar 

fyrstu sex mán�
uði ársins í ár.

Jónas segir erf�
itt að meta hvað 
veldur þessari 
breytingu á til�
kynningum og 
það gæti allt eins 
verið tilviljun. 

„Það er áhuga�
vert að sjá þessa 

breytingu en það er erfitt að koma 
með einhverja ástæðu fyrir því af 
hverju þetta er svona,“ segir hann.

Jóhann Karl Þórsson aðstoðar�
yfirlögregluþjónn segir að sjaldan 
sé það þannig að ökutæki hverfi 
fyrir fullt og allt.

„Það er sjaldan sem bílar hverfa 
alveg. Það er meira þannig að fólk 
fær hann kannski lánaðan í óleyfi 
og svo finnst hann einhvers staðar. 
Það er ekki verið að stela bílum og 
flytja þá úr landi.“

Hvað reiðhjólaþjófnað varðar 

segir Jóhann að það sé eitthvað 
um svartan markað með stolin 
reiðhjól. Hann segir að stundum 
handsami lögreglan einstaklinga 
sem hafi komist yfir nokkur dýr 
hjól með ólögmætum hætti og selji 
áfram á Bland.is.

„Eigandinn liggur þá á Bland�
inu og svo þegar hjólið kemur inn 
þá lætur hann okkur vita. Og við 
mætum á staðinn og hirðum við�
komandi og framkvæmum húsleit 
og þá finnast oft fleiri hjól. Ég get 
ekki séð að það sé einhver þjófn�
aðarhringur í gangi en það eru ein�
hverjir sem sjá sér hag í að stela 
hjólum og selja og svo er hinn 
almenni borgari að kaupa þýfið.“

Jóhann segir að hinn almenni 
borgari þurfi að hafa varann á 
þegar kemur að viðskiptum á vefj�
um eins og Bland. Flestir kaupi 
lögmæta vöru á Bland en þó sé 
algengt að þar gangi þýfi kaupum 
og sölum.  stefanrafn@frettabladid.is

Fleiri ökutækjum 
en reiðhjólum stolið
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningar um 227 stolin reiðhjól fyrstu 
sex mánuði ársins samanborið við 235 tilkynningar um stolin ökutæki á sama 
tíma. Algengt er að einstaklingar steli mörgum hjólum og selji á internetinu.

HJÓL Í ÓSKIL-
UM Lögreglan 
leggur hald á 
fjöldann allan 
af hjólum sem 
fara á uppboð. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/

ARNÞÓR

JÓHANN KARL 
ÞÓRISSON

VIÐSKIPTI Hvalur hf. hagnaðist um þrjá millj�
arða króna á síðasta rekstrarári sem hófst í 
október 2013 og lauk í september 2014. 

Hagnaðurinn skýrist nær alfarið af tekjum 
frá dótturfélaginu Vogun hf. sem námu 3,2 
milljörðum króna. Vogun á stóran hlut í HB 
Granda og Hampiðjunni. Hagnaður á fyrra 
rekstrarári nam tæplega 2,5 milljörðum króna 
og jókst nokkuð milli ára. 

Samkvæmt því sem fram kemur í ársreikn�
ingunum varð tap á hvalveiðum fyrirtækisins. 
Hvalur seldi hvalafurðir fyrir 1.055 milljónir 
króna á síðasta ári en kostnaður í Hvalfirði, 
við rekstur hvalveiðiskipa, og útflutnings�

tengdur kostnaður nemur samtals 2.011 millj�
ónum króna. Þá er bókfærð birgðabreyting 
hvalafurða upp á 822 milljónir króna. Út frá 
þessu má áætla að tap Hvals af veiðum á lang�
reyði hafi að minnsta kosti verið 73 milljónir 
króna.

 Í ársreikningi er einnig tilgreindur kostn�
aður í Hafnarfirði upp á 120 milljónir króna og 
skrifstofu� og stjórnunarkostnaður upp á 158 
milljónir króna sem gera má ráð fyrir að hafi 
að einhverjum hluta fallið til vegna hvalveiða.

Þá kemur fram í ársreikningnum að Hvalur 
hafi átt frosnar hvalafurðir metnar á 2,6 millj�
arða króna í lok september 2014.  - ih

Hvalur hf. hagnaðist um þrjá milljarða króna vegna dótturfélagsins Vogunar sem á í HB Granda:

Tap af veiðum á langreyði hjá Hval hf.

HVALVEIÐI Kristján Loftsson er framkvæmdastjóri, 
stjórnarmaður og stór hluthafi í Hval. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VEÐUR

SJÁ SÍÐU 22

Fremur hæg norðvestanátt í dag, 
föstudag. Dálítil rigning eða súld á 
Norður- og Austurlandi, en annars bjart 
með köflum. Hiti 7 til 18 stig, hlýjast á 
Suðausturlandi.

YFIR 20 GERÐIR GASGRILLA
Á ÚTSÖLUNNI

� Stærð: 149 x 110 x 60 cmSUMAR
ÚTSALA

 Smiðjuvegi 2, Kóp - S. 554 0400

Gasgrill
Garðhúsgögn

Kolagrill
Aukahlutir

Grillbúðin
Opið virka daga 11-18 - Laugardaga 11-16

www.grillbudin.is

Hollenska skemmtiferðaskipið Ryndam lá á ytri höfninni í Vest-
mannaeyjum í gær, þar sem það komst ekki inn í sjálfa höfnina. Óskar 
P. Friðriksson, ljósmyndari í Vestmannaeyjum, segir  að skipið sé 
búið sjálfvirkum búnaði til að vera á sama stað og því engin akkeri 
notuð. Enda er ekki leyfilegt að nota þau þarna, þar sem vatns- og raf-
magnslagnir liggja þar. Þótt skipið sé stórt kom það ekki í veg fyrir að 
umferð annarra skipa gengi eðlilega fyrir sig. - jhh

Það er mikið líf í Vestmannaeyjum þótt Þjóðhátíð sé lokið:

Ryndam kom við í Eyjum

RISI Vestmannaeyjaferjan Herjólfur er ekki stór samanborið við hollenska skemmti-
ferðaskipið Ryndam. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

LÖGREGLUMÁL „Eins og staðan er 
núna er hann einn grunaður,“ segir 
Helgi Gunnarsson rannsóknarlög�
reglumaður sem fer með rannsókn 
innbrots í verslunarmiðstöðinni 
Firði um síðustu helgi.

Lögreglan handtók mann í 
tengslum við innbrotið í gær en 
honum var sleppt í kjölfar yfir�
heyrslu og húsleitar. Maðurinn 
neitar sök. 

Brotist var inn í skartgripa�
verslun í Firði, en verðmæti þess 
sem stolið var hleypur á milljónum 
króna samkvæmt upplýsingum frá 
rekstraraðilum. 

Í tilkynningu frá lögreglunni 
segir að rannsókn málsins hafi 
hafist um leið og innbrotið upp�
götvaðist að morgni sunnudags�
ins 2. ágúst. Í kjölfarið fundust 
föt, sem talið er að innbrotsþjófur�
inn hafi notað, á tveimur stöðum í 
miðbæ Hafnarfjarðar en þar fund�

ust einnig umbúðir utan af hluta 
þeirra skartgripa sem stolið var.

Að sögn Helga er rannsókn máls�
ins í fullum gangi. „Nú er bara 
að halda rannsókninni áfram og 

finna út úr því hvort maðurinn 
sagði sannleikann. Hann liggur 
enn undir grun en það var ekki 
talin ástæða til þess að fara fram 
á gæsluvarðhald,“ segir Helgi.  - ngy

Brotist var inn í skartgripaverslun í Firði um helgina og miklum verðmætum stolið:

Einn grunaður um innbrot í Fjörð

RANNSAKA INNBROT Lögreglan handtók mann í tengslum við innbrotið í gær en 
honum var sleppt eftir yfirheyrslu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BRUNI Eldur kviknaði í rútu í 
Víkur skarði í gær. Fjöldi ferða�
manna var í rútunni en sam�
kvæmt upplýsingum frá skrif�
stofu Akureyrarbæjar komust 
allir úr rútunni heilir á húfi. 

Töluverð umferðarteppa mynd�
aðist á svæðinu þegar stöðva 
þurfti rútuna. 

Ekki er vitað með fullri vissu�
hvað olli því að eldurinn kom 
upp en svo virðist sem hann hafi 
kviknað í vélarrúminu og að sögn 
sjónarvotts logaði eldurinn glatt í 
aftari hluta rútunnar.  - nej

Kviknaði í rútu í Víkurskarði:

Logandi rúta 
teppti umferð

GARÐABÆR Ný viðbygging við 
Hofsstaðaskóla í Garðabæ verð�
ur opnuð þegar skólahald hefst nú 
í ágúst. Þetta kemur fram á vef�
síðu bæjarins.

Nýbyggingin er alls um 1.100 
fermetrar að stærð, á tveimur 
hæðum. Á neðri hæð eru nýjar 
stofur fyrir náttúrufræði, heim�
ilisfræði, myndmennt, smíði og 
textíl.

Á efri hæð eru fyrst og fremst 
ný stjórnunarrými svo sem 
afgreiðsla, skrifstofur og aðstaða 
starfsmanna.  - ngy

Byggja við Hofsstaðaskóla:

Ný viðbygging 
að verða klár



– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

LEITAÐU RÁÐA HJÁ OKKUR 
Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega og 

vandaða ráðgjöf og finnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarfir. 

Við seljum eingöngu þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir 

íslenskar aðstæður.

Fiskislóð 1 

Sími 580 8500

Tryggvabraut 1–3 
Sími 460 3630

Mán.–fös. 10–18

Lau. 10–16

REYKJAVÍK AKUREYRI OPNUNARTÍMI

ellingsen.is

SUMAR-
MARKAÐUR 

20–70% 
afsláttur

LÝKUR LAUGARDAGINN 8. ÁGÚST.
GRÍPTU TÆKIFÆRIÐ – GÆÐAVÖRUR Á ÓTRÚLEGU VERÐI!
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● Bann við innflutningi á flestum matvælum.
● Ferðabann á ákveðna embættismenn.

➜ Viðskiptabann Rússlands gagnvart ESB og 
öðrum ríkjum

Vopnaviðskipti
● Bann við vopnaviðskiptum.
● Lögreglubúnaður s.s. vatnsbyssur og óeirðabúnaður.
● Hráefni eða hugbúnaður í hergagnaframleiðslu.
Frysting á eignum (gegn ákveðnum einstaklingum)
● Frysting á fjármagni, reiðufé, hlutabréfum o.fl.
● Greiðsla frá lögaðilum innan þvingunarríkja til lögaðila í Rússlandi.
Ferðaþvinganir (gagnvart ákveðnum einstaklingum)
● Bann við inngöngu við landamæri ESB (Schengen) auk banns við 

úthlutun vegabréfsáritana.
Diplómatískar aðgerðir
● Rússar útskúfaðir af fundi G8-ríkjanna í júní 2014.
● Hætt við sameiginlega ráðstefnu og vegabréfsviðræður ESB og Rúss-

lands í mars 2014.

➜ Þvingunaraðgerðir ESB, Íslands og  
annarra ríkja gegn Rússlandi

SPURNING DAGSINS

MARGIR

LITIR
Í LEÐRI OG 

ÁKLÆÐI

VERÐ FRÁ KR.

79.990*

*ÁN SKEMILS

LEVANTO 
hægindastóll

Ætlið þið að reiða ykkur á 
hjólin?
Já, við hjólum glöð áfram.
Þórólfur Árnason er forstjóri Samgöngustofu 
sem hefur skilað frá sér drögum að nýrri 
reglugerð um reiðhjól á Íslandi.

STJÓRNSÝSLA „Þetta eru einhvers 
konar forræðishyggjurök sem 
maður skilur ekki,“ segir Odd-
geir Einarsson lögmaður um 
skilnaðarlög sem gera ráð fyrir 
því að hálft ár þurfi að líða frá 
því að skilnaður að borði og sæng 
gengur í gegn og þar til hægt er 
að fara fram á lögskilnað. „Fólk á 
að geta skilið jafn auðveldlega og 
það giftir sig,“ segir Oddgeir.

Oddgeir segir að það hve lang-
an tíma getur tekið að skilja tefja 
fyrir þeim sem hefja vilji nýtt líf.

„Fyrir marga er þetta ákveðið 
stopp. Þetta tefur það að fólk 
geti farið að hugsa um eitthvað 
annað,“ segir Oddgeir.

Jónína Guðmundsdóttir, hjá 
Pacta lögmönnum, segist vita 
dæmi þess að hjón hafi viður-
kennt framhjáhald sem ekki hafi 
átt sér stað til þess að fá lögskiln-
að í gegn án þess að þurfa að bíða 
í hálft ár. Hægt er að fá lögskilnað 
strax án þess að bíða í sex mánuði 
liggi fyrir samþykki beggja aðila 
játi annar aðilinn hjúskaparbrot.

Jónína segir það galla á skiln-
aðarlöggjöfinni að sækja þurfi 
sérstakalega um lögskilnað eftir 
að gengið er frá skilnaði að borði 
og sæng. 

Gangi lögskilnaður ekki í gegn 
heldur fyrri maki enn erfðarétti 
sem skapað geti vandamál þegar 
annar aðilinn fellur frá. Dæmi 
séu um slíkt áratugum eftir að 
gengið hafi verið frá skilnaði að 
borði og sæng. Því áréttar Jónína 
að fólk sé meðvitað um rétt sinn 
við skilnað. - ih

Dæmi eru um að maki játi framhjáhald til að flýta fyrir skilnaði óháð því hvort það hafi átt sér stað:

Gagnrýnir forræðishyggju í skilnaðarlögum
  Þetta eru 

einhvers konar 
forræðis-

hyggjurök 
sem maður 

skilur 
ekki. Fólk á að 

geta skilið jafn auðveld-
lega og það giftir sig 

Oddgeir Einarsson
lögmaður

UTANRÍKISMÁL „Við erum að verja 
ákveðin prinsipp sem eru varin 
samkvæmt alþjóðareglum og sátt-
málum og þetta er brotið af Rúss-
um í þessu tilfelli,“ sagði Gunnar 
Bragi Sveinsson utanríkisráðherra 
eftir fund utanríkismálanefndar 
Alþingis í gær. 

Þeir nefndarmenn sem Frétta-
blaðið náði tali af voru sammála 
um að pólitísk samstaða væri um 
að halda þvingunum gegn Rúss-
landi áfram. 

„Þetta snýst um það að Ísland 
hefur alltaf varið sig með tilvís-
unum í lög um slíka sáttmála og 
þar af leiðandi getum við ekki 
gefið afslátt af því prinsippi. Það 
gæti kæmi okkur í koll síðar meir 
en ég geri samt ekki lítið úr þeim 
vandamálum sem því fylgja,“ 
sagði Gunnar. 

Hann segir að líkurnar á því að 
Rússar beiti Ísland viðskiptabanni 
séu meiri heldur en áður en þó sé 
ekkert staðfest í þeim efnum þar 
sem íslensk stjórnvöld hafa fengið 
misvísandi upplýsingar frá þeim 
rússnesku. 

Gunnar segir að á fundinum 
hafi verið ræddar hugmyndir um 
hvort stjórnvöld kæmu útflutn-
ingsaðilum til aðstoðar ef af við-
skiptabanni verður. Til að mynda 
var rætt hvort Ísland ætti að veita 
opinber framlög til þeirra útflutn-
ingsaðila sem hljóta skaða af líkt 
og önnur ríki hafa gert. 

„Einstök ríki innan Evrópu-
sambandsins hafa til dæmis stutt 
sinn sjávarútveg eða landbúnað,“ 
segir hann. „Norðmenn studdu 

sína útflytjendur 
bæði með trygg-
ingum og ein-
hverju slíku. Ég 
persónulega er 
mjög opinn fyrir 
því að skoða 
slíkt.“

Rússar hafa 
hótað því að 
beita Ísland við-

skiptaþvingunum þar sem Ísland 
er í hópi ríkja ásamt Evrópusam-
bandinu sem hafa beitt Rússland 
þvingunaraðgerðum vegna ágangs 
þeirra gagnvart Úkraínu. Þrátt 

fyrir að aðgerðir Evrópusam-
bandsins séu víðtækar er hlutverk 
Íslands takmarkað að sögn Gunn-
ars. 

„Þetta eru þvinganir sem snúa 
að ferðafrelsi, fjármagnsflutn-
ingum, vopnaviðskiptum, fjár-
festingum og fleira. Það er eitt 
íslenskt fyrirtæki sem hefur selt 
búnað í olíuiðnaðinn og þess hátt-
ar. Það fellur undir þessa skil-
greiningu. Þegar kemur að endur-
nýjun á þeirra samningi þá gæti 
það haft einhver áhrif. Það er eina 
dæmið um bein áhrif þvingananna 
á Ísland.“ stefanrafn@frettabladid.is

Viðskiptabann Rússa 
líklegra nú en áður
Pólitísk samstaða er um að halda áfram þvingunaraðgerðum gegn Rússlandi. 
Utanríkisráðherra segist opinn fyrir því að koma á tryggingakerfi fyrir útflutn-
ingsfyrirtæki sem hljóta skaða af hugsanlegu viðskiptabanni Rússa á Ísland.

SPRETTILSÖGUR FYRIR ALVÖRUNA  Þingmenn voru léttir á brún fyrir fund utanríkismálanefndar í gær áður en alvarlegu 
málefnin tóku við.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

GUNNAR BRAGI 
SVEINSSON

NÝ VÉL  Icelandair fékk í gær sína fyrstu Boeing 767-vél.  MYND/BIRGIR ÖRN SIGURJÓNSSON

VIÐSKIPTI Fyrsta Boeing 767-300ER-flugvél Icelandair kom til lands-
ins í gær eftir afhendingarflug frá Shannon á Írlandi. Vélin tekur um 
260 farþega. Von er á annarri Boeing 767-vél á næstunni.

767-vélarnar eru keyptar til að leysa af tvær leiguvélar af gerð-
inni 757, en flugvélarnar eru líkar að mörgu leyti hvað varðar þjálfun 
áhafna og viðhald.

Vélin ber skráninguna TS-ISN en bar áður skráninguna VQ-BVD og 
var í eigu Nordwind Airlines.  - þea

Ný flugvél lenti á Keflavíkurflugvelli í gær, von er á annarri:

Fyrsta Boeing 767-vél Icelandair

BRETLAND Milljónir Lundúnabúa 
neyddust til að fara fótgangandi, 
hjólandi eða með troðfullum stræt-
isvögnum til vinnu í gærmorgun 
þegar starfsfólk neðanjarðarlest-
anna fór í verkfall í annað sinn í 
mánuðinum. Starfsfólkið fór frá 
vinnu á miðvikudagskvöld en mun 
mæta aftur til vinnu í dag.

Verkfallið er til komið vegna 
áforma borgarstjórans Boris 
Johnson um að láta neðanjarðar-
lestakerfið ganga allan sólarhring-
inn á föstu- og laugardögum. Borg-
in brást við verkfallinu með því að 
bæta 250 strætisvögnum við flot-
ann til að anna aukinni eftirspurn. 
 - þea

Verkfall þyngir umferðina:

Milljónir gátu 
ekki tekið lest

SÁDI-ARABÍA Að minnsta kosti 
fimmtán manns fórust í sjálfs-
vígssprengjuárás í mosku í 
sádiarabísku borginni Abha í 
gær. Borgin er nærri landamær-
unum að Jemen.

Moskan tilheyrði öryggisvörð-
um í innanríkisráðuneyti Sádi-
Arabíu

Sprengingin varð á bænatíma 
og segir talsmaður innanríkis-
ráðuneytisins flesta hinna látnu 
hafa verið lögreglumenn sem 
voru við morgunbænir.

Hryðjuverkasamtökin Ríki ísl-
ams hafa lýst yfir ábyrgð á árás-
inni. 
 - ngy

ISIS lýstu yfir ábyrgð á árásinni:

Fimmtán fórust 
í sprengjuárás
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VEISTU SVARIÐ?

DÓMSMÁL „Ég er þeirrar skoðun-
ar að vistun á öryggisgangi hafi 
ekki verið lögum samkvæm. Ég 
efast stórlega um að það sé nægi-
lega sterk heimild í lögum til að 
geyma þá í tveggja manna ein-
angrun í eitt og hálft ár,“ segir 
Hólmgeir Elías Flosason, verj-
andi Annþórs Kristjáns Karlsson-
ar, sem ákærður er ásamt Berki 
Birgissyni fyrir að hafa beitt 
samfanga sinn á Litla-Hrauni 
ofbeldi sem leiddi til dauða hans 
árið 2012.

Hólmgeir segir að höfðað verði 
skaðabótamál vegna ákvörðun-
ar fangelsismálayfirvalda um að 
vista Annþór og Börk á sérstök-
um öryggisgangi í fangelsinu í 
átján mánuði vegna gruns um 
aðkomu þeirra að andláti fangans. 
„Nú liggur það fyrir að það verð-
ur farið í skaðabótamál vegna 
þessa, alveg óháð málinu sem er 
í gangi núna. Eftir að dómur fell-
ur í málinu um andlát fangans þá 
verður höfðað annað mál,“ segir 
Hólmgeir.

Fyrirtaka málsins, sem sak-
sóknari rekur gegn Annþóri og 
Berki, fer fram í byrjun septem-
ber að sögn Hólmgeirs. Að hans 
bestu vitund hefur ríkissaksókn-
ari ekki ákveðið að fella niður 
málið þrátt fyrir að niðurstöður 
fimm erlendra sérfræðinga, sem 

fengnir voru til að meta skýrslur 
íslenskra sérfræðinga um andlát 
fangans, hafi verið á öndverðum 
meiði við fyrri skýrslurnar. 

„Ég hef ekki fengið neitt veður 
af því frá ríkissaksóknara að 
hann ætli að fella niður málið og 
það er hann sem hefur fullt for-
ræði í málinu.“

Helgi Magnús Guðmunds-
son vararíkissaksóknari hefur 
ekki tekið afstöðu til matsgerð-
anna sem bárust síðast. „Afstaða 
ákæruvalds um framhald máls-
ins mun verða kunngerð í héraðs-
dómi en ekki fjölmiðlum eins og 
gengur,“ segir Helgi. 

Hólmgeir segir að fangelsis-
yfirvöld hafi samkvæmt lögum 
ákveðin úrræði ef grunur leikur 
á um agabrot. „Þau úrræði voru 
ekki nýtt þarna. Í fyrsta lagi 
vegna langs tíma og svo er þarna 
byrjað að refsa þeim á meðan 
málið er enn þá í rannsókn sem 

er ólöglegt. Refsing hefst einung-
is þegar dómur hefur gengið.“

Rannsóknin á andláti fangans 
hefur tekið rúmlega þrjú ár en 
ákæra var gefin út rúmlega ári 
eftir atburðinn eða þann 30. maí 
árið 2013. Annþór og Börkur hafa 
ávallt neitað sök.

„Þarna var grunur um að tveir 
fangar hefðu orðið samfanga 
sínum að bana. Í afplánun á þess-
um tíma voru átta aðrir fangar 
á sama gangi og fanginn lést á. 
Mikil reiði, hræðsla og miklar til-
finningar voru til staðar meðal 
allra sem þarna voru vistaðir og 
því var ekki unnt að hleypa þeim 

aftur inn á sama gang,“ segir 
Páll Winkel fangelsismálastjóri 
um málið. 

Að sögn Páls voru aðstæður í 
fangelsinu á Litla-Hrauni mjög 
erfiðar á þeim tíma er atvikið átti 
sér stað. 

„Það er mikilvægt að skilja að 
fanga til að halda uppi öryggi í 
fangelsinu. Önnur fangelsi voru 
ekki í stakk búin til að skilja að 
hópa fanga. Aðstæður fangelsis-
kerfisins voru því mjög snúnar 
á þessum tíma og eru enn. Þetta 
mál var öllum erfitt, föngum og 
starfsfólki,“ bætir Páll við.  
 nadine@frettabladid.is

Höfða skaðabótamál vegna 
átján mánaða á öryggisgangi
Annþór Kristján Karlsson og Börkur Birgisson voru vistaðir á öryggisgangi á Litla-Hrauni í átján mánuði vegna gruns 
um að hafa beitt samfanga sinn ofbeldi sem leiddi til dauða hans. Lögmaður Annþórs segir vistunina ólögmæta.

LITLA-HRAUN   Rannsókn á andláti fangans hefur tekið rúmlega þrjú ár. Annþór og 
Börkur hafa ávallt neitað sök.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

PÁLL 
WINKEL

HÓLMGEIR ELÍAS 
FLOSASON 

Annþór og Börkur á Litla-Hrauni

17. maí 2012
Fangi fannst 
LÁTINN Í KLEFA 
sínum á Litla-Hrauni.

30. maí 2013
Annþór og Börkur 
ÁKÆRÐIR fyrir 
stór fellda líkamsárás 
sem leiddi til dauða.

11. júní 2013
MÁLIÐ ÞINGFEST
Annþór og Börkur
neita sök.

6. desember 2013
LOSNA AF 
ÖRYGGISGANGI
Afplánun fyrir dóm 
í öðru máli.

24. maí 2012
Báðir í 3. vikna
GÆSLUVARÐ HALD 

11. júní 2012
ÖRYGGISGANGUR
Annþór og Börkur 
fl uttir á öryggisgang.

18 MÁNUÐIR Á ÖRYGGISGANGI

Nicotinell, lyfjatyggigúmmí. Inniheldur nikótín. Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum og það auðveldar þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, að hætta og auðveldar þeim sem ekki geta hætt, eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum. Hætta skal alfarið reykingum meðan á meðferð með Nicotinell stendur. Upphafsskammtur skal 
ákvarðaður út frá því hversu háður nikótíni einstaklingurinn er. Verði vart við aukaverkanir þegar hærri styrkleiki er notaður skal íhuga að skipta yfir í lægri styrkleika. Meðferðarlengd er einstaklingsbundinn. Samtímis neysla á súrum drykkjum, eins og t.d. kaffi og sódavatni, getur minnkað frásog nikótíns í munni. Forðast skal þessa drykki í 15 mínútur fyrir notkun lyfjatyggigúmmís. 
Tyggja skal eitt stykki Nicotinell lyfjatyggigúmmí við reykingaþörf. Venjuleg notkun er 8-12 stykki á sólarhring, þó ekki fleiri en 15 stykki af 4 mg lyfjatyggigúmmíi og 25 stykki af 2 mg lyfjatyggigúmmíi á sólarhring. Vegna eiginleika lyfjatyggigúmmís sem lyfjaforms getur nikótínþéttni í blóði verið mismunandi á milli einstaklinga. Því skal miða tíðni skammta við einstaklingsþörf, innan 
uppgefinna hámarksskammta. Tyggja skal eitt lyfjatyggigúmmí þar til finnst sterkt bragð. Lyfjatyggigúmmíið skal því næst hvíla á milli kinnar og tannholds. Þegar sterka bragðið minnkar skal byrja að tyggja aftur. Þetta skal endurtaka í 30 mínútur. Í flestum tilfellum skal meðferðin standa í a.m.k. 3 mánuði. Eftir 3 mánuði skal draga smám saman úr notkun. Venjulega er ekki mælt 
með notkun Nicotinell lyfjatyggigúmmís lengur en í eitt ár. Ef ekki hefur dregið úr fjölda sígaretta á sólarhring eftir 6 vikur skal leita faglegrar ráðgjafar. Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn er reiðubúin til þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða meðferð. Leita skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að hætta reykingum eftir 9 mánaða meðferð. Þeir sem reykja ekki og 
þeir sem hafa ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna eiga ekki að nota Nicotinell. Ráðfærðu þig við lækni eða lyfjafræðing því ekki er víst að þú megir nota Nicotinell ef þú: ert þunguð, með barn á brjósti, hefur nýlega fengið hjartabilun eða hjartastopp, ert með hjarta- eða æðasjúkdóm, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil/nýrnahettur, magasár eða verulega skerta 
nýrna- og/eða lifrarstarfsemi. Einstaklingar undir 18 ára aldri mega ekki nota Nicotinell nema að læknisráði. Nikótín sem er gleypt getur valdið versnun einkenna hjá sjúklingum sem eru með bólgu í vélinda, munni eða koki, magabólgu eða magasár. Einstaklingum með gervitennur, eiga við vandamál í liðamótum kjálka og þeim sem eiga í erfiðleikum með að tyggja tyggigúmmí er 
ráðlagt að nota önnur lyfjaform en lyfjatyggigúmmí. Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol skulu ekki nota lyfjatyggigúmmíið. Athuga ber að lyfjatyggigúmmíið og munnsogstöflurnar innihalda natríum og bútýlhýdroxýtólúen (E321) sem getur valdið staðbundinni ertingu slímhúðar en sumar bragðtegundir innihalda að auki sorbitól (E420), maltitól (E965) eða aspartam (E 951) sem ekki 
allir mega taka. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Jafnvel lítið magn af nikótíni er hættulegt börnum og getur valdið alvarlegum einkennum eða dauða. Markaðsleyfis hafi: Novartis Consumer Health S.A. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ

 

yfið dregur úr nikótínþörf og fráhvarfse
aukaverkanir þegar hærri styrkleiki er

og það auðveldar þar með reykingarfólki s
notaður skal íhuga að skipta yfir í lægri styrkleika. M

ekki fleiri en 15 stykki af 4 m l fj t i ú íi 25

einkennum o
notaður ska

Ertu að hætta að reykja? 
Veistu hvaða bragðtegund hentar þér?

Fæst í 6 bragðtegundum!

Ertu að hætta að reykja?

NICOTINELL 
LYFJATYGGIGÚMMÍ

FERÐAÞJÓNUSTA Tæplega 74 prósent Íslendinga 
segjast ætla að ferðast innanlands í sumarfrí-
inu og þar af sögðust 42,4 prósent einungis 
ætla að ferðast innanlands. Þetta kemur fram í 
nýrri könnun MMR þar sem kannað var hvort 
Íslendingar ætluðu að ferðast innanlands eða 
utan í sumarfríinu.

Til samanburðar sagðist 83,1 prósent ætla 
að ferðast innanlands árið 2014 og 52,1 prósent 
sagðist eingöngu ætla að ferðast innanlands 
sama ár.

Fleiri sögðust ætla að ferðast utanlands í 
sumarfríinu í ár en í fyrra. Af þeim sem tóku 
afstöðu sögðust 41,6% ætla að ferðast utan-

lands í sumarfríinu og 10,3% sögðust eingöngu 
ætla að ferðast utanlands. Til samanburðar 
sögðust 38,2% ætla að ferðast utanlands árið 
2013 og 7,2% sögðust eingöngu ætla að ferðast 
utanlands sama ár.

Fleiri sögðust ekki ætla að ferðast neitt 
í sumarfríinu en í fyrra. Af þeim sem tóku 
afstöðu sögðust 16,0% ekki ætla að ferðast 
neitt í sumarfríinu, borið saman við 9,7% í 
fyrra.

Könnunin var gerð 22. til 30. júlí. Úrtakið 
var einstaklingar 18 ára og eldri, valdir handa-
hófskennt úr hópi álitsgjafa MMR. Alls svör-
uðu 956 einstaklingar spurningunni. - aí

Niðurstöður könnunar MMR sýna að fleiri Íslendingar sæki í ferðir til útlanda í ár en árið áður:

Íslendingar ferðast síður innanlands í ár

EFNAHAGSMÁL Tekjur ríkissjóðs 
umfram gjöld námu um 1,7 millj-
örðum króna á fyrstu fimm mán-
uðum ársins. Innheimtar tekjur 
jukust um 9,4 milljarða króna 
milli ára en á móti jukust greidd 
gjöld um 22,7 milljarða króna.

Handbært fé frá rekstri var 
neikvætt um 32,4 milljarða 
saman borið við jákvætt hand-
bært fé upp á 11,8 milljarða í 
fyrra. Þetta skýrist að stærstum 
hluta með því að leiðrétting verð-
tryggðra húsnæðislána kom til 
greiðslu nú í byrjun árs 2015.  - jhh

Milljarðatuga útgjaldaaukning:

1,7 milljarðar í 
plús hjá ríkinu 

VIÐSKIPTI Hagnaður af rekstri 
Landsbréfa á fyrri hluta ársins 
nam 285 milljónum króna sam-
kvæmt rekstrarreikningi, saman-
borið við 75 milljónir króna á 
fyrri hluta ársins 2014. Þetta 
kemur fram í árshlutareikningi 
sem var birtur í gær.

Hreinar rekstrartekjur félags-
ins á fyrri hluta ársins 2015 námu 
763 milljónum króna, samanborið 
við 493 milljónir á sama tímabili 
árið 2014. Eigið fé Landsbréfa hf. 
í lok júní 2015 nam 2.117 milljón-
um króna samkvæmt efnahags-
reikningi og var eiginfjár hlutfall 
65,39 prósent.  - jhh

Árshlutauppgjör Landsbréfa:

Hagnaðurinn 
285 milljónir

FRAMKVÆMDASTJÓRINN  Helgi Þór 
Arason er framkvæmdastjóri Landsbréfa 
sem skiluðu 285 milljónum í hagnað.

Á SUÐURLANDSVEGI  Færri segjast ætla að ferðast 
innanlands í ár en fleiri ferðast utanlands. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRIMARÍNÓ

1. Til hvaða liðs var bandaríski lands-
liðsmaðurinn Aron Jóhannsson að 
fara?
2. Hvar tekur Sigur Rós nú upp nýja 
plötu?
3. Hvenær stefnir innanríkisráðherra 
á að nýtt millidómstig taki til starfa?

SVÖR:

1. Werder Bremen 2. New York 3. Á árinu 
2017



ford.is

5 dyra  •  MyKey  •  Fáanlegur með vél ársins (International Engine of the Year) þrjú ár í röð  •  Hiti í framsætum  
3,5 tommu upplýsingaskjár  •  AUX og USB tengi  •  Fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur  •  Samlitaðir stuðarar
Rafdrifnir og upphitanlegir hliðarspeglar  •  Tvískipt niðurfellanleg aftursæti 60/40  •  Samlituð vindskeið  •  6 hátalarar
Einstaklega rúmt farangursrými (290 lítra)  •  Frábær í endursölu  •  Start Stop spartækni •  Brekkuaðstoð
Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er hann því mjög fljótur að hitna  •  Samlitaðir hliðarspeglar  •  EasyFuel
ESP stöðugleikastýrikerfi með spólvörn  •  Ofnæmisprófuð efni í innréttingu  •  Fáanlegur sjálfskiptur á frábæru verði    
5 stjörnu öryggi  •  Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn fyrir hné ökumanns 

 
Ford Fiesta, bensín 65 hö/EcoBoost 100 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km. 
Ford Fiesta, EcoBoost bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. CO2 114 g/km. 
Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Ford Fiesta er  
mest seldi smábíll Evrópu 

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

20 ára afmæli  
Ford

Nýi besti vinur þinn?
Ford Fiesta frá 2.390.000 kr. Glæsilegur staðalbúnaður

Komdu og prófaðu  

mest selda smábíl Evrópu
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STJÓRNSÝSLA „Við erum að vinna 
okkur út úr þessu, en það er mjög 
mismunandi eftir málaflokkum 
hvernig hægt er að vinna málin,“ 
segir Þórólfur Halldórsson, sýslu-
maður á höfuðborgarsvæðinu. 
Rúmlega tíu vikna verkfall lög-
fræðinga hjá sýslumanni, sem eru 
félagar í BHM, varð til þess að 
gríðarlegur fjöldi mála safnaðist 
upp hjá embættinu.

Í eðlilegu árferði er stefnt að því 
að afgreiðsluhraði hjá embættinu 
sé innan við ein vika. Í dag er hann 
fjórar til fimm vikur, en þegar 
verkfalli lauk höfðu sum mál beðið 
í tæpar ellefu vikur. Þórólfur segir 
að einhverjar vikur taki að koma 
málum í eðlilegt horf, enda hafi 
mikill fjöldi mála safnast upp.

„Bara þinglýsingarskjöl voru á 
milli 11 og 12 þúsund og það þarf 
að velta hverju skjali og skoða 
það gaumgæfilega, það eru ekki 

afgreiðslumál, það þarf að fara í 
gegnum skjölin, undirritanir og 
annað því um líkt.

Síðan var aragrúi af málum á 
fullnustusviði, aðfararmál svoköll-
uð, fjárnámskröfur, nauðungar-
sölur. Það eru aftur mál sem þarf 
að boða í sérstaklega með ákveðn-
um fyrirvara þannig að þegar 
verkfalli lauk var ekki bara hægt 
að taka upp þráðinn þar sem frá 
var horfið, heldur þurfti að aug-
lýsa upp á nýtt eða senda boðan-
ir með nokkurra vikna fyrirvara, 
eftir því á hvaða stigi málin voru, 
og síðan dreifa þeim með eðlileg-
um hætti. Þetta er því ekki þann-
ig að það sé hægt að byrja eins og 
ekkert hafi í skorist.“

Í verkfallinu gat fólk ekki látið 
gefa sig saman hjá sýslumanni og 
ekki var hægt að afgreiða skilnaði. 
Sumir gáfust upp á biðinni.

„Það eru meira að segja dæmi um 

að fólk hafi hætt við að skilja í verk-
fallinu af því að það stóð svo lengi.“

Verkfall BHM hófst 7. apríl og 
lauk 13. júlí þegar Alþingi sam-
þykkti lög sem bönnuðu það. Þá 
tóku við sumarfrí.

„Sumarorlofstími er ákveðinn 
samkvæmt lögum og þá þarf fólk 
að taka sitt orlof. Það er því ákveð-
ið flækjustig í þessu.“

 kolbeinn@frettabladid.is

Enn gríðarlegt álag 
hjá sýslumanninum
Einhverjar vikur eru í að málahraði komist í eðlilegt horf hjá Sýslumanninum 
á höfuðborgarsvæðinu. Á milli 11 og 12 þúsund þinglýsingamál söfnuðust upp í 
verkfalli BHM. Dæmi um að fólk hafi hætt við skilnað í löngu verkfallinu.

  Það eru 
meira að segja 

dæmi um að 
fólk hafi hætt 
við að skilja í 
verkfallinu af 

því að það 
stóð svo lengi.
Þórólfur Halldórsson, 

sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu.

FÓLK  Verkfallið hefur haft áhrif á líf fjölda fólks. Á 12. þúsund þinglýsingamál söfnuðust upp, mikill fjöldi beiðna um fjárnám 
og nauðungarsölur og hvorki var hægt að gifta sig hjá sýslumanni né skilja. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

VIÐSKIPTI Hagnaður lyfjafyrirtæk-
isins Allergan (móðurfélags Actav-
is á Íslandi) fyrir fjármagnsliði, 
skatta og afskriftir (e. adjusted 
EBITDA) jókst um 203% og var 
2,6 milljarðar dala á öðrum árs-
fjórðungi. Það samsvarar um 350 
milljörðum íslenskra króna. 

Tekjur á öðrum ársfjórðungi 
2015 jukust um 116% í 5,76 millj-
arða dala (777 milljarða króna), 
samanborið við 2,67 milljarða dala 
(360 milljarða króna) á öðrum árs-
fjórðungi 2014. Ef tekið er tillit til 
óvenjulegra liða jókst hagnaður 

á hlut um 29% í 4,41 dal á öðrum 
ársfjórðungi 2015, samanborið 
við 3,42 dali á hlut á sama tímabili 
2014. Sé ekki tekið tillit til óvenju-
legra liða var tap á hlut 0,80 dalir 
í öðrum ársfjórðungi 2015 saman-
borið við 0,28 dala hagnað á sama 
tímabili í fyrra.

Í tilkynningu segir að afkoma 
félagsins litist af afskriftum, virð-
isrýrnun rannsóknar- og þróunar-
kostnaðar, kostnaði vegna fyrir-
tækjakaupa, starfslokagreiðslum 
og kostnaði vegna samþættingar 
fyrirtækisins.  - jhh

Afkoma móðurfélags Actavis á Íslandi litast mikið af óreglulegum liðum:

Tekjur jukust um 116 prósent

RÚSSLAND Rússland gerði í gær 
aftur tilkall til gríðarmikils land-
flæmis á norðurskautinu. Þetta 
kemur fram á fréttavef Reuters.  

Um er að ræða um 1,2 milljóna 
ferkílómetra landsvæði sem talið 
er að innihaldi gífurlegt magn nátt-
úruauðlinda. 

Noregur, Bandaríkin, Danmörk 
og Kanada hafa einnig lýst yfir 
áhuga á að gera svipað tilkall til 
svæðisins og fjöldi orkufyrirtækja 
er með það á teikniborðinu að hefja 
tilraunaboranir á svæðinu.

Fyrir um áratug höfnuðu Sam-

einuðu þjóðirnar upphaflegu til-
kalli Rússa þar sem nægjanleg 
gögn um svæðið lágu ekki fyrir. 
Síðan þá hefur Pútín Rússlandsfor-
seti sett það í forgang að tryggja 
yfirráð Rússa á svæðinu þar norður 
frá og nú telja yfirvöld í Moskvu sig 
búa yfir nægri þekkingu til að gera 
tilkallið enn á ný.

Fréttablaðið hefur greint frá 
því að fimm ríki hafa gert með sér 
samkomulag um veiði og rannsókn-
ir á norðurskautinu en það þykir 
vekja athygli að Ísland var ekki á 
meðal þeirra ríkja.  - srs

Rússar endurnýja tilkall sitt til gríðarstórra hafsvæða á norðurskautinu:

Tilkall til milljón ferkílómetra

ABATASAMUR BRANSI  Aðlöguð 
EBITDA hjá móðurfélagi Actavis jókst 
um 203 prósent. 

RÚSSLANDSFORSETI  Pútín hefur gert 
tilkall til norðurskautsins að forgangs-
atriði.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

SÓLARHRINGUR SUMARFERÐA

TENERIFE
BROTTFARIR Á TILBOÐI: 12., 19. OG 26. ÁGÚST 

26. ágúst – 2. September
 MARYLANZA

Íbúð með einu svefnherbergi og morgunverði.

FRÁ 

82.000 KR.
 
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 
börn. Verð á mann 119.900 kr. 
m.v. 2 fullorðna.

19.–26. ágúst 1 VIKA
 LOS ALIZIOS

Íbúð með einu svefnherbergi.

FRÁ 

89.900 KR.
 
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 
börn. Verð á mann 113.900 kr. 
m.v. 2 fullorðna.

TILBOÐ 
Í EINN SÓLARHRING
Á VÖLDUM BROTTFÖRUM Í SUMAR

HEFST

Í DAG
KL. 9:00

ALICANTE/BENIDORM
BROTTFARIR Á TILBOÐI: 14., 21. OG 25. ÁGÚST

25. ágúst – 2. september
 MILORDS SUITES

Íbúð með 1 svefnherbergi og sjávarsýn.

FRÁ 

78.300 KR.
 
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 
börn. Verð á mann 105.700 kr. 
m.v. 2 fullorðna.

COSTA BRAVA
BROTTFARIR Á TILBOÐI: 14. OG 21. ÁGÚST 

21.–20. ágúst
 TRIMAR APARTMENTS

Íbúð með einu svefnherbergi.

FRÁ 

97.900 KR.
 
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 
börn. Verð á mann 135.300 kr. 
m.v. 2 fullorðna.

FLEIRI VERÐDÆMI Á SUMARFERDIR.IS



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

Verð: 148.990.-

Libratone ZIPP
fylgir með Diva 
hátölurum 
til 31. ágúst 2015

Libratone Diva
eru magnaðir hátalarar með 
ótrúlegum hljómgæðum sem 
hægt er að hengja upp á 
vegg eða leggja á borð eða 
hillu. 

Tilboð: 48.990.-
Fullt verð: 68.990.- 

Libratone ZIPP
Magnaður, þráðlaus hátalarari frá Libratone. 
Léttur og einfaldur í notkun. 
Innbyggð, endurhlaðanleg rafhlaða. 
Þráðlaus tækni til að spila tónlist, jafnvel án WiFi nets. 

Libratonnee ZZZZIPP
fylgir með Diva 

ZIPP
fylgir með
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Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Strekkibönd
– verulegt úrval!63404 

2 bögglateygjur 
720 cm með stálkrókum

540  

63303 2 Tóg 450 cm
- þolir 2,3 tonn

1.750  

64403 4 bönd 
með krókum 
2,5x190 cm

3.290 

63102 4 bönd 
með krókum 
2,5x360 cm

2.490 

64105
Farangursband 

2,5x360 cm

520  

64515

395 

64407

995 

63100 m. krókum 
4,5 tonn 

5x670 cm

3.290 

63114 

3.150 

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

BANDARÍKIN Hátt á fjórða þúsund 
slökkviliðsmanna berst nú við 
gróðureldana í Kaliforníu, sem 
nú þegar hafa eyðilagt meira en 
40 heimili og meira en sex þús-
und hús eru í hættu.

Reyndir slökkviliðsmenn segja 
eldana í ár illviðráðanlegri en 
áður hafi þekkst. Verstur er 
„Rocky“-eldurinn svonefndi, sem 
geisað hefur dögum saman norð-
ur af San Francisco.

„Um helgina sáum við þennan 
eld æða yfir 20 þúsund ekrur á 
fimm klukkustundum,“ er haft 
eftir Daniel Berlant, upplýsinga-

fulltrúa slökkviliðsins í Kali-
forníu, í bandaríska dagblaðinu 
The Washington Post. Hann 
segir elstu menn í liði sínu ekki 
muna eftir því að eldar hafi farið 
jafn hratt yfir. 

Gróðureldar í Kaliforníu hafa 
orðið illviðráðanlegri með hverju 
árinu sem líður. Þurrkarnir eru 
meiri og hitastigið hærra.

Nú þegar hafa nærri 1.500 
manns þurft að yfirgefa heimili 
sín. Um þrettán þúsund að auki 
hafa verið hvött til að forða sér 
að heiman. 
 - gb

Gróðureldarnir í Kaliforníu í Bandaríkjunum reynast illviðráðanlegri en áður:

Þúsundir manna berjast við eld

ELDAR LOGA  Slökkviliðsmaður í 
Kaliforníu reynir hvað hann getur. 
 NORDICPHOTOS/AFP

NOREGUR Ungliðabúðir norska 
Verkamannaflokksins verða 
haldnar í Útey í Noregi nú um 
helgina, fjórum árum eftir að And-
ers Behring Breivik myrti þar 69 
manns. Starfsemin hefur legið þar 
niðri allar götur síðan, en nú er 
komin ný kynslóð sem segist ætla 
að endurheimta eyjuna.

Jens Stoltenberg, sem var for-
sætisráðherra Noregs fyrir fjór-
um árum, segist vonast til þess að 
hægt verði að endurskapa að ein-
hverju leyti stemninguna sem ríkti 
jafnan á ungliðahátíðum Verka-
mannaflokksins, þótt margir geti 
ekki hugsað sér að stíga þangað 
fæti eftir voðaverkin sem þar voru 
framin.

Í viðtali við norska ríkisútvarp-
ið segist Stoltenberg skilja að um 
þetta séu skiptar skoðanir: „En 
þetta snýst um að finna jafnvægi,“ 
sagði hann. 

Meira en þúsund ungmenni taka 
þátt í skemmtunum og stjórnmála-
námskeiðum flokksins á eyjunni 
yfir helgina. Aðsóknin er meiri en 
þekktist áður fyrr.

Athafnir helgarinnar hófust 
strax í gær á minningarathöfn um 
hryðjuverkin árið 2011, og síðan 
flutti Stoltenberg, sem nú er fram-
kvæmdastjóri Atlantshafsbanda-
lagsins, ávarp. Lögreglumenn 
verða viðstaddir alla helgina til 
að tryggja öryggi ungmennanna, 
enda þótt lítil hætta þyki á því að 
eitthvað í líkingu við voðaverk 
Breiviks endurtaki sig.

Breivik myrti 69 manns í Útey 
þegar hann gekk þar um, klæddur 
fatnaði sem minnti á lögreglubún-
ing, og skaut af handahófi á fólk. 
Flestir hinna myrtu voru á ung-
lingsaldri. Til eyjunnar hélt Brei-
vik eftir að hafa myrt átta manns 
í Ósló, en þar kom hann sprengju 

fyrir við byggingu þar sem skrif-
stofur leiðtoga Verkamannaflokks-
ins voru til húsa. 

Meira en 200 manns særðust 
þennan dag, 22. júlí árið 2011. 
Græna kaffihúsið, þar sem Brei-
vik myrti nokkur ungmenni, hefur 
ekki verið endurnýjað þrátt fyrir 
að skotför sjáist þar enn. Þess í 
stað hefur það verið gert að eins 
konar safni eða minningarstað um 
hryðjuverkið.

Breivik taldi sig þurfa að verja 
Noreg gegn „íslamsvæðingu“ og 
vonaðist til þess að voðaverkin 
myndu vekja fólk til meðvitundar 
um „hættuna“.

Sjálfur var hann dæmdur í 
21 árs fangelsi, sem hægt er að 
framlengja meðan enn þykir stafa 
hætta af honum. Hann afplánar 
dóminn í einangrun í fangelsinu í 
Ila, skammt frá Ósló.

 gudsteinn@frettabladid.is

Hundruð unglinga 
komin til Úteyjar 
Fjórum árum eftir fjöldamorðin í Útey snúa ungliðar norska Verkamannaflokks-
ins þangað aftur og halda útihátíð á eyjunni. Jens Stoltenberg vonast til að hægt 
verði að endurskapa stemninguna, eins og hún var áður en Breivik kom þangað.

KOMIN TIL ÚTEYJAR  Hópur ungmenna kom til Úteyjar í gær og verður þar um helgina á ungliðamóti norska Verkamanna-
flokksins. NORDICPHOTOS/AFP

HEIMA  Þessi flugvél var sú fyrsta í fjóra mánuði sem lenti á Aden-flugvelli með 
almenna borgara.  NORDICPHOTOS/AFP

JEMEN Flugvöllurinn í Aden, næststærstu borg Jemens, var opnaður á 
ný í gær eftir að uppreisnarmenn Húta höfðu verið hraktir frá borg-
inni af mönnum Abd Rabbuh Mansur Hadi forseta. Fyrsta vélin lenti 
og flutti heim 158 Jemena sem höfðu flúið borgarastríðið.

Hútarnir, sem eru hliðhollir ríkisstjórn Írans, voru hraktir frá 
borginni í síðasta mánuði.

Utanríkisráðherra Jemena, Riyadh Yassin, sagði við fjölmiðla á 
þriðjudag að hann byggist við minni stuðningi Írana við Húta.  - þea

Flugvöllurinn í Aden var opnaður á ný í gær eftir langa lokun:

Koma heim eftir borgarastríðið

BRETLAND
Stýrivextir óbreyttir
Peningastefnunefnd Seðlabanka 
Bretlands hefur ákveðið að halda 
vöxtum bankans óbreyttum í 0,5 
prósentum. Níu nefndarmenn 
greiddu atkvæði og samþykktu átta 
óbreytta vexti en einn vildi hækkun 
vaxta. BBC segir að þetta sé í fyrsta 
sinn í marga mánuði sem ágreiningur 
kemur upp í nefndinni. 

VIÐSKIPTI
Sameining hjá Coke
Coca-Cola Iberian Partners, Coca-Cola 
Enterprises og Coca-Cola Erfrischungs-
getränke AG kynntu í gær samkomulag 
sem felur í sér samruna reksturs 
félaganna þriggja. Sameinað félag, 
sem fær nafnið Coca-Cola European 
Partners Ltd., verður stærsti einstaki 
átöppunaraðili drykkjarvara Coca-Cola 
fyrirtækisins í heimi. 

SAMFÉLAG Styrkur til frístundaiðk-
unar allra barna og unglinga í Mos-
fellsbæ hækkar í ár og er nú um 27.500 
krónur. Mosfellsbær styrkir frístunda-
iðkun allra barna og unglinga á aldrin-
um 16 til 18 ára með lögheimili í Mos-
fellsbæ. Markmið niðurgreiðslunnar 
er að hvetja börn og unglinga til að 
finna sér frístund sem hentar hverj-
um og einum. Styrkurinn er afhent-
ur í gegnum íbúagátt Mosfellsbæj-
ar og geta foreldrar og forráðamenn 
því með rafrænum hætti greitt fyrir 
frístundaiðkun barna sinna.  - ngy

Mosfellsbær styrkir börn:

Hækkar styrk til 
frístundaiðkunar

SAMFÉLAG 37 ára fjölskyldufaðir 
hefur sótt 45,2 milljóna króna lottó-
vinning til Íslenskrar getspár, en hann 
vann vinninginn í lottóútdrætti síðustu 
helgar. Í tilkynningu frá Íslenskri 
getspá segir að hann hafi verið glaður 
og hamingjusamur þegar hann mætti 
í hús. „Aðspurður segist hann hafa 
stofnað happaáskriftina fyrir stuttu 
og sagðist hann hafa fundið á sér und-
anfarnar vikur að hann væri að fara 
að vinna í Lottó, en aldrei hefði hann 
grunað að vinningurinn yrði upp á 
rúmar 45 milljónir.  - ngy

37 ára gamall faðir vann:

Sótti 45 milljóna 
króna vinning

HEILBRIGÐISMÁL Heilbrigðisráðu-
neytið er með til skoðunar hvort 
heimila eigi í einhverjum tilfellum 
blóðgjafir samkynhneigðra karla.

Sveinn Magnússon, skrifstofustjóri 
heilbrigðisráðuneytisins, vonast til að 
niðurstaða komist í málið í haust en 
slíkt verði unnið í samstarfi við Blóð-
bankann og Landlæknisembættið.

Kristján Þór Júlíusson gaf út í 
desember að vonast væri til að ráð-
gjafarnefnd um blóðbankaþjón-
ustu skilaði áliti í janúar síðastliðn-
um um blóðgjafir samkynhneigðra. 

Álitinu hefur enn 
ekki verið skilað 
en Sveinn segir að 
nefndin hafi skilað 
af sér fundar gerð í 
sumar án þess að 
komist hafi verið 
að einni ákveðinni 
niðurstöðu.

Sveinn segir 
að slakað hafi verið á blóðgjafa-
banni samkynhneigðra í einhverj-
um nágrannalöndum þar sem sam-
kynhneigðum körlum sem ekki hafa 

stundað kynlíf í talsverðan tíma verði 
heimilt að gefa blóð. 

Sveinn Guðmundsson, yfirlæknir 
Blóðbankans, hefur sagt að það sé 
heilbrigðisyfirvalda að breyta reglum 
um blóðgjafir, þar með talið reglum 
um blóðgjafir samkynhneigðra karla. 
Nafni hans, Sveinn, hjá heilbrigðis-
ráðuneytinu segir hins vegar að Blóð-
bankinn hafi breytt reglum án þess 
að hafa haft samráð við heilbrigðis-
ráðuneytið. „Við höfum ekki komið að 
einstaka reglum Blóðbankans,“ segir 
hann. - ih

Heilbrigðisráðuneytið kannar hvort heimila eigi blóðgjafir samkynhneigðra:

Skoða að breyta blóðgjafareglum

SVEINN 
GUÐMUNDSSON



SPARIDAGARSPARIDAGAR
Tilboð  Afslættir  Verðlækkun

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 

SKELLTU ÞÉR SPARIFÖTIN - AFSLÁTTUR ALLAN HRINGINN

7 kg 1200 SN
WF1702NHV

KR. 59.900.-

Þurrkari með varmadælu
DV70F5E0HGW

106.000.-

Þ k i ð d

FRYSTISKÁPUR ÞVOTTAVÉLAR OG ÞURRKARAR

TÖLVUSKJÁIR OG PRENTARARMYNDAVÉLARKÆLISKÁPAR AF ÖLLUM GERÐUM

20%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

43” Samsung sjónvarp með þráðlausu interneti.
   UE43J5505AK kr. 106.000.-

UE48JU6415  kr.199.900.-
UE55JU6415 kr. 269.900.-

UE48JU6675 kr. 199.900.-
UE55JU6675 kr. 269.900.-

Allar helstu gerðir af prenturum og gott 
úrval af hágæða tölvuskjám frá SAMSUNG.

SOUNDBAR - BEINIR

30%
AFSLÁTTUR

Áttu 48” SAMSUNG sjónvarp?
Soundbar HW-H751 silfur 310W 

m. með bassaboxi.

20.3 milljón pixlar / 3” (7.62cm) LCD Skjár 640 x 480, 614k / APS-CMOS Sensor 
/ 8 rammar á sec / Hægt að skipta um linsur / Direct Wi-fi / I-Function linsa / 

Hljóðupptaka með mynd / Smart Auto  / Panorama, 3D View

SAMSUNG NX1000 SAMSUNG NX210

Kr. 49.900,- Kr. 69.900,-

48” eða 55” UltraHD Samsung sjónvörp með 
þráðlausu interneti

48” eða 55” UltraHD bogin Samsung sjónvörp 
með þráðlausu interneti.

Kr. 119.920.-

RZ27H6200WW

15%
AFSLÁTTUR

277 lítra
180 cm hár 
Blásturs kældur
(no frost.)
Aldrei að afþýða.
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„Óvissan, vanþekkingin og ótt-
inn í byrjun varð til þess að það 
mynduðust strax miklir fordóm-
ar og stimplun við það að greinast 
með HIV. Það er eitthvað sem við 
erum enn að eiga við og hefur ekki 
gengið nægilega vel að vinna okkur 
frá. Það er þessi stimplun, það að 
skilgreina eða flokka fólk eftir því 
hvernig og hvar það smitaðist,“ 
segir Einar Þór Jónsson, fram-
kvæmdastjóri HIV-samtakanna. 

Hinsegin dagar eru nú í fullum 
gangi og taka HIV-samtökin þátt 
í hátíðinni líkt og fyrri ár. „HIV-
samtökin eru áberandi í ár, enda 
yfirskrift Hinsegin daga heilbrigði 
og heilsa. Þá kemur það af sjálfu 
sér, að umfjöllunin er um HIV að 
hluta til. Samfélag samkynhneigðra 
karla varð illa fyrir barðinu á HIV 
og alnæmissjúkdómnum, sérstak-
lega á árum áður en þetta er enn 
alvarlegt mál sem þarf stöðugt að 
fylgja eftir og halda uppi upplýs-
ingum um,“ segir Einar. 

Sjálfur þekkir hann sjúkdóminn 
vel. Hann greindist fyrir um þrjá-
tíu árum þegar greining var nánast 
dauðadómur. Síðan hefur tækninni 
fleygt fram og í dag geta HIV-smit-
aðir lifað góðu lífi þar sem lyf við 
sjúkdómnum halda veirunni í skefj-
um.

Kraftaverki líkast 
„Ég er ekki óhlutdrægur, en mér 
finnst þessi sjúkdómur afskaplega 
áhugaverður. Ekki bara vegna þess-
arar sögu, heldur þess að það fund-
ust lyf. Þetta er búið að vera krafta-
verkasaga, ævintýri líkast. Það er 
mikið drama, mikil sorg í kringum 
sjúkdóminn. Staðan í dag er sú að 
það eru komin það góð lyf að fólk 
finnur ekki fyrir miklum auka-
verkunum, margir taka aðeins eina 
töflu á dag og það heldur veirunni í 
skefjum svo fólk þróar ekki með sér 
alnæmi. Á Vesturlöndum og í vel-
ferðarríkjum þar sem heilbrigðis-
kerfið er gott fær fólk lyf og þar er 
alnæmi orðið mun sjaldgæfara en 
áður. Á Íslandi eru mörg ár síðan 
einhver hefur fengið alnæmi. Bestu 
fréttirnar eru þær að fólk með HIV 
sem er á lyfjum smitar ekki aðra. 
Veiran er í dvala og þú ert ekki 
smitandi lengur. Þetta eru góðar 
fréttir fyrir öll samfélög.“ 

Einar segir marga hrædda við að 
segja frá. 

„Það að búa með sjúkdóminn er 
í raun og veru tabú, feimnismál, 
stimplun og þú leggur ekki í það 
að segja þínum nánustu, þínum 
vinnustað, þínum vinahópi frá. Ég 
er farinn að leyfa mér að segja að 
fólk sem býr við svona álag, lengi 
og í mörg ár, það er eitthvað sem 
hefur áhrif á velferð og möguleika 
í tilverunni. Að geta ekki lifað með 
reisn með ákveðinn sjúkdóm. Líkt 
og þú værir með sykursýki eða aðra 
langvinna sjúkdóma sem hægt er að 
halda niðri með lyfjum. Við höfum 
ekki fengið nægjanlegan stuðning 
frá opinberum heilbrigðiskerfum til 
að vinna með þennan þátt.“

Fyrstur til að stíga fram 
Einar var fyrstur Íslendinga til 
þess að stíga fram og segja frá 
því opinberlega að hann væri með 
HIV. Það gerði hann í sjónvarpsvið-
tali við Sigrúnu Stefánsdóttur árið 
1992. Þátturinn vakti mikla athygli. 
„Þetta var á þeim tíma þegar þetta 
var svo erfitt allt. Ég var í raun og 
veru bara að kveðja,“ segir hann og 
heldur áfram:

„Ég var ekki orðinn alvarlega 
veikur en það var ekkert annað 
að gera en að undirbúa það að þú 

myndir veikjast mjög illa innan 
tíðar. Að greinast með HIV var 
ávísun á dauðadóm. Það var ekk-
ert hægt að gera. Á þessum árum 
dóu margir vinir og fólk sem maður 
hafði kynnst í gegnum þessa bar-
áttu, vinir og kunningjar úr 
hommasamfélaginu og líka konur 
og karlar sem ég hafði kynnst í 
gegnum hópastarf hér heima. Þetta 
var átakanlegur tími.“

Viðbrögðin eftir viðtalið voru 
misjöfn. „Fólk var mjög hrætt 
og margir smithræddir á þess-
um árum. Vissu ekki almennilega 
hvernig sjúkdómurinn smitaðist. 
Fólk var einfaldlega mjög óttasleg-
ið, margir hverjir.“

Um 1997 komu ný lyf á markað 
og Einar var einn þeirra fyrstu hér-
lendis til þess að fá lyfin sem björg-
uðu lífi hans.

Erfitt að koma út úr skápnum 
Einar er fæddur og uppalinn í Bol-

ungarvík. Allir þekktu alla í litla 
sjávarplássinu og það var ekki 
auðvelt skref að stíga út úr skápn-
um. „Það var ekkert grín, þetta 
var heilmikið mál. Ég kom til Bol-
ungarvíkur og vann þar hjá föður 
mínum eftir að ég hafði komið út 
opinberlega, áður hafði ég búið á 
Englandi. Auðvitað var maður allt 
öðruvísi í svona litlu samfélagi þar 
sem allir þekkja alla. Fjölskyld-
an mín var áberandi fólk á þessu 
svæði. Maður setti samfélagið 
aðeins á hliðina. Fólk kom almennt 
ekki út úr skápnum, hvað þá í minni 
samfélögum, og ef það gerði það 
flutti það hið snarasta í burtu. Það 
var umtalað að hann eða hún væri 
hinsegin, eða kynvilltur eða hvað 
það hét.“

Hann segir fjölskylduna hafa 
átt erfitt með opinberun hans í 
fyrstu en fljótlega hafi allir orðið 
sáttir. „Þetta var heilmikið mál í 
byrjun, að ég væri hommi og með 
HIV. Ég get til dæmis nefnt minn 
aldraða föður sem er yndislegur 
pabbi. Þetta var erfitt fyrir hann. 
Það getur ekki verið neitt annað en 
erfitt þegar hlutir eru svona fram-
andi. En þegar hann var búinn 
að jafna sig, sem tók ekki langan 
tíma, og sætta sig við þetta og ræða 
málin hefur hann alltaf verið mik-
ill stuðningur. Svo eðlilegur í öllu. 
Ég á mann, er giftur og hef verið í 
yfir tuttugu ár og hann hefur verið 
hluti af fjölskyldunni. Þetta er ekk-
ert sem er rætt, eða þarf að ræða. 
Svona vinnur tíminn og fræðslan 
með.“

Nánast réttdræpir
Einar flutti til London á níunda 
áratugnum til þess að nema innan-
hússarkitektúr en skemmtanalíf-
ið heillaði meira enda blómlegur 
tími í hommasenunni í London. Þar 
skemmti hann sér meðal annars 
með Freddie Mercury. „Ég spjall-
aði einu sinni við hann. Hann var 
mjög látlaus náungi, lágvaxinn og 
talaði lágt. Ég vissi ekkert hver 
hann var, þeir þekktust hann og 
þáverandi kærasti minn. Í þá daga 
voru gay-barirnir yfirleitt þannig 
að þú þurftir að vera meðlimur til 
að komast inn, til að vernda fólk 
fyrir árásum. En Freddie var mjög 
hógvær náungi og rosalegur lista-
maður, eins og við öll vitum.“

Í London smitaðist hann af veir-
unni og kom heim 1985. Þá var 
mikil gerjun í réttindabaráttu sam-
kynhneigðra á Íslandi. Miklir for-
dómar í samfélaginu og víða máttu 
samkynhneigðir þola útskúfun. 
„Þetta var ofboðslega erfiður 
tími, það var erfitt að vera hommi, 
maður varð fyrir óréttmætri gagn-
rýni, hent út af skemmtistöðum og 
mátti ekki þetta og hitt. Saga sam-
kynhneigðra er blóði drifin. En nú 
sitjum við hér 2015 og horfum til 
baka og það er ekki hægt annað en 
fyllast þakklæti fyrir hvað áunn-
ist hefur, hvað þetta er gjörbreytt 

samfélag. Við erum mjög heppin á 
Íslandi, að vera hinsegin hér,“ segir 
hann.

Hommar gátu átt von á því að 
verða fyrir barsmíðum fyrir að 
vera samkynhneigðir. „Löggæslan 
var ekki hliðholl samkynhneigðum. 
Hommarnir voru nánast réttdræp-
ir á einhverju tímabili og ef átti að 
sækja rétt sinn voru engar aðstæð-
ur til þess. Fjölmiðlar sýndu okkur 
engan áhuga. Við gátum aldrei talað 
um málefni samkynhneigðra. Það 
mátti ekki auglýsa fundi eða við-
burði á vegum Samtakanna,“ segir 
hann og segir ótrúlegt að hugsa til 
þess að ekki sé lengra síðan.

Að vera HIV-smitaður hommi á 
níunda áratugnum var ekki eftir-
sóknarvert hlutskipti. Margir áttu 
erfitt með að stíga fram og játa það 
fyrir sínum nánustu. „Það voru 
margir sem komu aldrei fram, 
hvort sem þeir bjuggu á Íslandi 
eða erlendis, höfðu ekki komið 
út gagnvart fjölskyldunni. En fá 
samt þennan hræðilega sjúkdóm 
og sumir gátu aldrei klárað þetta 
mál gagnvart sínum nánustu. Það 
voru dæmi um að sagt væri að við-
komandi væri að deyja úr krabba-
meini. Sumir voru ekki heimsóttir. 
Mér væri hugleikið að gera þessu 
einhvern tímann á einhvern hátt 
skil. En það er ekkert gaman eða 
skemmtilegt að rifja þetta upp, 
því þetta er mjög dapurleg saga, 
en sagan sem á eftir kom, það er 
saga sigra og saga kraftaverka. 
Alveg eins og saga hinsegin fólks 
almennt.“

Í hádegisverð hjá Obama 
Það má segja að Einar hafi lifað 
og hrærst í réttindabaráttu ýmiss 
konar undanfarna áratugi. Hann 
er menntaður þroskaþjálfi og hefur 
líka beitt sér í baráttu fyrir mál-
efnum þroskahamlaðra. „Ég þekki 
orðið þetta málefni, HIV, ansi vel, 
hef farið á ráðstefnur um allan 
heim og séð margt breytast. Mér 
þykir líka vænt um það þegar ég 
heyri og finn að óttinn er á undan-
haldi. Það eru ríki sem hafa verið 
með mjög ströng smitsjúkdóma-
lög, eins og ef þú værir að lifa kyn-
lífi með einhverjum og ert með 
HIV og segir ekki viðkomandi frá 
því þó að alls öryggis sé gætt, gat 
það þýtt fangelsisdóm. Þetta var 
allt mjög viðkvæmt og erfitt fyrir 
einstaklinga með sjúkdóminn. Að 
verða fyrir höfnun eða lenda í því 
að verða glæpavæddur. Bandaríkja-

menn voru með ferðahömlur, sem 
voru settar á fyrir 1990 að HIV-
jákvætt fólk mætti ekki ferðast 
til landsins. Þetta varð til þess að 
það var aldrei hægt að hafa alþjóð-
lega ráðstefnu um HIV af því að 
fólk með HIV mátti ekki fara til 
landsins. Þeir sem voru að fara til 
Bandaríkjanna voru að smygla sér 
inn og fela lyfin sín með hjartslátt 
í gegnum tollinn. Réttindalausir og 
allslausir. Síðan er þessum lögum 
aflétt.“ Hann segir það hafa verið 
mikinn sigur.

„Þá er sett á alþjóðleg ráðstefna, 
í Washington DC 2012, og ég skráði 
mig. Ég hafði svarað spurningum á 
umsókninni að ég væri með HIV og 
ég væri búin að vinna að fræðslu 
og forvörnum í mínu heimalandi. 
Þegar ég kem á hótelherbergið 
mitt í Washington DC er umslag 
þar merkt Einar Jonsson og mér 
er boðið í hádegismat í Hvíta húsið 
til Baracks Obama.“ Einar hélt að 
einhver væri að stríða honum en 
svo reyndist ekki vera. Honum var 
boðið í hádegisverð hjá Bandaríkja-
forseta ásamt fjörutíu öðrum HIV-
smituðum einstaklingum  „Hann 
var svo ánægður að búið væri að 
aflétta þessum lögum, því þarna 
væri hægt að fara í samvinnu til 
að minnka óttann og þetta stigma. 
Þarna vorum við komin að ræða 
þessi mál, alveg frábært,“ segir 
hann um Obama.

„Þetta var upplifun. Ég er ekki 
bara að monta mig af því að hafa 
borðað hádegisverð með Banda-
ríkjaforseta, heldur þykir manni 
svo vænt um að verið sé að áorka 
einhverju.“

Bíða og sjá 
Mál nígerísks hælisleitanda sem 
sagður er hafa vísvitandi smitað 
konur af HIV hefur vakið mikla 
athygli hérlendis. „Mér brá illa við 
og auðvitað mörgu fólki sem tengist 
HIV-félaginu og samfélaginu, þetta 
er mál sem hefur allavega fengið þá 
umfjöllun að það er ekki til neins 
nema vekja ótta. Ég get ekki mikið 
um þetta sagt, ég hvorki má það né 
veit það. En þetta er dapurlegt. Mér 
persónulega finnst illskiljanlegt að 
einhverjir séu vísvitandi að smita 
annað fólk af þessum alvarlega 
sjúkdómi. Svo má auðvitað spyrja 
alls kyns spurninga um þetta mál, 
allavega út frá því sem maður hefur 
séð í fjölmiðlum, hvernig tekið er á 
móti hælisleitendum, hvernig heil-
brigðisskoðun þeir fá. Þarna virðist 

hafa komið eitthvað mjög alvarlegt 
upp.  Einn einstaklingur er tekinn 
af lögreglunni og settur í fjögurra 
vikna fangelsi. Þannig að það hlýt-
ur að vera eitthvað mikið sem þarf 
að rannsaka og við þurfum að bíða 
og sjá hvað kemur upp úr dúrnum.“

Mikilvægt að opna á umræðuna 
Einar segir mikilvægt að tala um 
hlutina. Hans barátta hefur að 
miklu leyti snúist um að opna á 
umræðu um málefni sem fólk er 
hrætt við að tala um. Talið berst 
að yngri bróður hans, Ásgeiri Þór, 
sem framdi sjálfsvíg árið 2007, 
aðeins fertugur. „Það var skelfilegt 
fyrir okkur öll. Það er eitthvað sem 
maður má nefna og segja frá eins 
og svo margt annað sem má segja 
þó að það sé tabú.“

Bróðir hans glímdi við þunglyndi. 
„Fjölskyldan ákvað að það yrði eng-
inn feluleikur. Við erum ekkert í 
tíma og ótíma að rifja þetta upp, en 
þetta gerðist, því er ekki hægt að 
breyta og því má aldrei gleyma,“ 
segir hann hugsi.

„Við vorum ólíkir en nánir. Ég 
sakna hans mikið. Þetta var alveg 
skelfilegt fyrir okkur öll. Hann var 
mjög flottur og mikill lífskúnstner 
og glaður maður en líka dapur á 
milli, oft eins og svona miklar og 
sérstakar týpur. Hann var alveg 
ógleymanlegur.“

Ertu mikill fjölskyldumaður?
„Já, við erum náin fjölskylda. 

Það hefur gengið á ýmsu, við höfum 
ekki farið varhluta af áföllum frek-
ar en aðrar fjölskyldur. Mamma 
mín dó þegar ég var 12 ára frá 
okkur systkinum og ég held að 
það hafi tengt okkur órjúfanlegum 
böndum. Ég ólst upp með pabba og 
stjúpmóður sem er alveg frábær. 
Þar á ég hálfbróður. Það hefur 
margt gerst, margt gott og margt 
erfitt líka.“

Eiginmaður Einars heitir Stig 
og er sænskur. „Svo varð ég afi í 
byrjun júlí og ég eignaðist ofboðs-
lega fallegan afastrák. Það er 
flotta stelpan mín sem eignaðist 
hann. Það gengur á ýmsu en eins 
og maður segir, lífið bæði gefur og 
tekur, en það er sem betur fer meira 
um ánægjustundir en hitt.“

Fólk er gjarnt á að flokka og greina
Einar Þór Jónsson, formaður HIV-samtakanna, var fyrstur Íslendinga til að koma út úr skápnum sem HIV-smitaður hommi. Hann ræðir 
um fjölskylduna, átakanlega tíma á níunda áratugnum, og hvernig hann öðlaðist nýtt líf með tilkomu lyfja sem halda veirunni niðri. 

Ítarlegra og lengra viðtal við  
Einar Þór má hlusta á í hlað-

varpinu Föstudagsviðtalið á Vísi. 

visir.is

Ólöf  
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

Viktoría 
Hermannsdóttir
viktoria@frettabladid.is

BARÁTTUJAXL Einar segir mikil-
vægt að halda uppi upplýsingum 
um sjúkdóminn. HIV-smitaðir á 
lyfjum smita ekki.  
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í sumar!

Tradizionale pizzur
Hver er þín uppáhalds?

TURMERIC DRYKKURINN
MEÐ KÓKOSBRAGÐI

Túrmerikrótin hefur verið notuð öldum saman til 
að vinna á ýmis konar kvillum eins og bólgum, 
gigt, meltingarvandamálum, ofnæmi og jafnvel 

blóðsjúkdómum. Túrmerikrótin hefur verið nefnd 
sem ein heilsusamlegasta fæða heims. 

NÝ UPPSKERA AF 
ÍSLENSKU GRÆNMETI

Kínakál KartöflurKartöflurHvítkál

Spergilkál

Brómber
Papríka

Norðursalt
Íslenskt flögusalt.

Häagen-Dazs ísHääagen Da s íä

998

NOW vítamín 20% afsláttur

ATH! Afsláttur gildir aðeins um helgina

NOW vítamín

20%

20% afsláttur Himnesk lífræn krydd

580
725

S ilkkáááál

20%
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20%

20%

20% 20%

3.999
4.999

3.999
4.999

20%

25%

1.815
2.269
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS
Veit einhver af því?
Björt framtíð er í tilvistarkreppu, um 
það verður trauðla deilt. Fylgi flokks-
ins hefur hrapað í skoðanakönn-
unum. Þó að skoðanakannanir séu 
ótryggur mælikvarði, þá er litlu öðru 
til að dreifa þegar kemur að Bjartri 
framtíð. Flokkurinn hefur undan-
farna mánuði dansað við 5% mörkin, 
sem þarf til að ná manni inn á þing, 
og í nýjustu könnun MMR er hann 
undir þeim mörkum. Guðmundur 
Steingrímsson, formaður flokks-
ins, hefur merkilega lítið haft sig 
í frammi undanfarna mánuði til 
að svara fyrir fylgishrunið, 
en sjónum hefur frekar 
verið beint að öðrum, til 
dæmis Samfylkingunni 
og formanni hennar. 
Guðmundur var þó í 

viðtali við Morgunblaðið á miðviku-
dag og velti því fyrir sér hvort fólk 
almennt vissi um þau þjóðþrifamál 
sem Björt framtíð stæði fyrir. „Veit 
ein hver af því?“spurði formaðurinn, 
sá sem ber alla ábyrgð á að svo sé.

Hvað hefur breyst?
Björt framtíð fékk 8,2 prósent í kosn-
ingunum 2013, en hafði nokkrum 

mánuðum áður mælst 
með um 20 prósent fylgi. 
Hvað hefur breyst? Hvað 
var það sem kjósendur 

voru svo meðvit-
aðir um gagnvart 
Bjartri framtíð 
í aðdraganda 
síðustu kosninga 
að flokkurinn 
mældist svo 

hátt sem raun bar vitni, en vita ekki 
nú? Fylgishrunið hlýtur að kalla á 
einlæga naflaskoðun forystumanna 
flokksins.

Evrópustefnan ósvaraða
Á vef utanríkisráðuneytisins er að 
finna lista yfir fyrirspurnir til Gunn-
ars Braga Sveinssonar ráðherra. Eða 
reyndar ekki, þegar á hlekkinn er 
smellt kemur í ljós að í raun er þar 
að finna svörin við fyrirspurnunum. 
Þar vantar ósvaraðar fyrirspurnir, en 
á vef Alþingis má sjá að ráðherra á 

eftir að svara þremur fyrirspurn-
um. Þar ber kannski hæst 
fyrirspurn um Evrópu-

stefnu ríkisstjórnarinnar, 
sem fróðlegt verður að 
fá svör við.
 kolbeinn@frettabladid.is

É
g skal standa vörð um mannréttindi og taka þátt í að 
þvinga önnur ríki til að virða mannréttindi, svo lengi 
sem það hefur ekki áhrif á viðskiptahagsmuni mína. 
Ef þú ert að kaupa fisk af mér, makríl til dæmis, þá 
ætla ég ekki að hafa skoðun á því hvernig þú ferð 

með þegna þína, hvort þú ræðst inn í önnur ríki eða að skipta 
mér yfirhöfuð nokkuð af því hvað þú gerir, annað en að kaupa 
makrílinn af mér.

Nokkurn veginn svona má 
súmmera upp málflutning 
þeirra sem vilja að Íslending-
ar hætti að styðja viðskipta-
bann ESB á Rússa. Þvingun-
unum var komið á í fyrra, í 
kjölfar framferðis Rússa á 
Krímskaga og í Úkraínu og 

sagt eiga að knýja þá til að fara eftir skilmálum vopnahlés í 
Úkraínu.

Viðskiptabannið er um margt umdeilt. Það er margt á 
huldu um stríðið í Úkraínu og erfitt að finna nokkurn hvít-
þveginn og saklausan í þeim deilum. Þá hefur sú skoðun 
heyrst að viðskiptabannið sé ekki síst sett með hagsmuni 
ákveðinna Evrópuríkja í huga. Að minnsta kosti væru þau 
mörg viðskiptabönnin ef eitt gengi yfir alla.

En hvað sem því líður þá er viðskiptabannið á Rússa 
staðreynd, sett með ákveðnum skilyrðum og ákveðnar 
kröfur settar fram. Viðskiptabönn eru verkfæri í vopnabúri 
alþjóðastjórnmála. Þau hafa oft og tíðum virkað vel; nægir 
að horfa til Apartheid í Suður-Afríku. Og Íslendingar hafa 
sem hluti af Evrópska efnahagssvæðinu, og raunar blandast 
aðild að Atlantshafsbandalaginu þar inn í líka, stutt við-
skiptabannið.

Ekki er annað að ætla en að um það hafi farið fram tölu-
verð umræða í ríkisstjórn á sínum  tíma, líklega utanríkis-
málanefnd líka, eða hvað? Jafn róttæk aðgerð og að styðja 
viðskiptabann á þjóð sem á í ríkum viðskiptum við landið 
hlýtur að hafa verið vel undirbúin. Og þar sem allir og amma 
þeirra sáu fyrir hver viðbrögð Rússa yrðu við viðskiptabann-
inu hlýtur ríkisstjórn Íslands að vera vel undir það búin að 
Rússar svari í sömu mynt og setji viðskiptabann á Ísland.

Utanríkismálanefnd fundaði um málið í gær og niður-
staðan er sú að halda eigi áfram stuðningi við viðskipta-
bannið. Það er gott að kerfið skuli bregðast við, nefnd funda 
þó sumarleyfi séu og ráðherra taka afstöðu í jafn stóru máli. 
Allt þetta hefði þó verið hægt að sjá fyrir, því þó Rússar 
hafi leyft Íslendingum að höndla með fisk lengur en mörg-
um öðrum þjóðum sem styðja viðskiptabannið, var það alltaf 
tímaspursmál hvenær því linnti.

Fiskútflytjendur kvarta nú sáran yfir því að halda eigi 
stuðningi við viðskiptabannið til streitu. Þeir virðast ekki 
hafa séð fyrir hver viðbrögð Rússa yrðu, sem bendir ekki til 
þess að þeir þekki viðskiptavini sína mjög vel. Utanfrá séð 
lítur það þannig út að Íslendingar hafi notið þess á meðan á 
því stóð að geta ein fárra þjóða selt fisk sinn í Rússlandi, en 
nú virðist það vera á enda.

Hvað sem að endingu gerist á stefna varðandi mannrétt-
indi ekki að ráðast af því hversu mikið við græðum eða 
töpum.

Makrílsréttindi

Í leiðara Fréttablaðsins miðvikudaginn 
5. ágúst skrifar Fanney Birna Jónsdóttir 
um „hnökrana“ sem eftir eru í jafnréttis-
baráttu hinsegin fólks. Sem dæmi um 
„hnökra“ þessa skrifar Fanney Birna um 
raunir samkynja hjóna frá Rússlandi og 
Lettlandi sem giftu sig á Íslandi en fá 
ekki skilnað hér því lagaheimild skorti.

Látum það liggja á milli hluta hvort 
orðið „hnökrar“ eigi við í þessu tilviki. 
Það sem vakti hins vegar athygli mína 
við lesturinn var að ekki einu orði var 
minnst á þá „hnökra“ sem jaðarhópar 
hinsegin regnhlífarinnar þurfa enn að 
glíma við.

Í leiðaranum vitnar Fanney Birna 
í orð Evu Maríu Þórarinsdóttur, for-
manns Hinsegin daga, sem lét hafa eftir 
sér í viðtali við Fréttablaðið síðastliðinn 
þriðjudag að skipuleggjendur hátíðar-
innar í ár hafi þurft að velta fyrir sér 
hvers vegna enn sé verið að halda hátíð-
ina. Eva bætti svo við: „Það hefur orðið 
svo mikil þróun hér á landi og við erum 
komin með þannig séð öll réttindi sem 
við höfum verið að berjast fyrir.“

Í leiðara Fanneyjar Birnu og í við-
talinu við Evu Maríu kristallast vanda-
mál hinsegin hreyfingarinnar. Samkyn-
hneigt sís fólk yfirgnæfir umræðuna og 

aðrir sem tilheyra hinsegin regnhlífinni 
verða eftir í baráttunni.

Við erum nefnilega ekki komin með 
öll réttindi sem við höfum barist fyrir. 
Það misrétti sem enn á eftir að leið-
rétta getur ekki með nokkru móti kallast 
„hnökrar“. Það á enn margt eftir að gera 
í réttindum hinsegin fólks, þá sérstak-
lega trans- og intersexfólks og annarra 
sem tilheyra jaðarhópum hreyfingar-
innar.

Þó að við sem erum „bara“ samkyn-
hneigð njótum þeirra forréttinda að 
geta upplifað hversdagsleg vandamál 
okkar sem „hnökra“ þá upplifir hinseg-
in fólk innan okkar raða ennþá ofbeldi, 
kerfisbundna mismunun og brjálæðis-
lega fordóma. Það rekst á endalausa og 
himinháa veggi í kerfinu. Því er ýtt út í 
læknismeðferðir sem það vill ekki. Það 
er talið geðveikt. Það verður fyrir einelti 
og lifir við skert atvinnuöryggi.

Þetta eru ekki „hnökrar“. Þetta eru 
ástæðurnar fyrir því að við höldum 
Hins egin daga.

Hinsegin hnökrar
JAFNRÉTTI

Óskar Steinn 
Ómarsson
upplýsingafulltrúi 
Ungra jafnaðar-
manna.

➜ Þetta eru ekki „hnökrar“. Þetta 
eru ástæðurnar fyrir því að við 
höldum Hinsegin daga.

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé

kolbeinn@frettabladid.is
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„Fólkið var sótsvart og rauðflekk-
ótt, líkamar þaktir brunasárum 
og blóði. Það var varla að sjá að 
þetta væru manneskjur. Fólk-
ið teygði fram handleggina því 
húðin bráðnaði utan af holdinu – 
aðeins neglurnar héldust á sínum 
stað. Fötin höfðu fuðrað upp og 
það kallaði „mamma, mamma“. 
Fólk dó gangandi.“

Megumi Shinoda er 83 ára. Hún 
er „hibakusha“ en svo eru þeir 
kallaðir sem lifðu af kjarnorku-
árásir Bandaríkjanna á Japan 6. 
ágúst og 9. ágúst árið 1945. Shin-
oda var þrettán ára þegar kjarn-
orkusprengjunni „litla dreng“ 
var varpað á heimaborg hennar 
Hírósíma. Systir hennar og yngri 
bróðir létust í árásinni. Stuttu 
síðar missti hún flestalla ættingja 
sína úr krabbameini sem orsakað-
ist af geislavirkni.

Í gær var þess minnst að sjötíu 
ár eru frá árásinni á Hírósíma. 
Á sunnudaginn verða sjötíu ár 
frá því að kjarnorkusprengjunni 
„þeim feita“ var varpað á Naga-
saki.

Megumi Shinoda helgar nú líf 
sitt því að minna umheiminn á 
það sem hún sá þennan örlaga-
ríka ágústmorgun fyrir sjötíu 
árum. Hryllingur er of vægt 
orð yfir það sem bar fyrir augu. 
Frásagnir greina frá skað-
brenndu fólki sem lá eins og 
hráviði um borgirnar, fólki sem 

ráfaði um rústirnar eins og upp-
vakningar, svart af bruna, án 
útlima og með skinnið hangandi 
eins og tætta leppa utan á sér. 
Mæður hlupu frávita um í leit 
að börnum sínum. Börn hrópuðu 
grátandi á mæður sínar þjóta 
hjá því þær þekktu ekki börnin 
sín sem voru svo illa brennd.

Shinoda er þeirrar skoðunar 
að hægt sé að koma í veg fyrir 
að atburðir sem þessir endur-
taki sig ef við gætum þess 
aðeins að gleyma ekki. Í baráttu 
sinni gegn óminni stendur hún 
nú í stappi við stofnun sem flest-
ir hefðu haldið að væri banda-
maður hennar.

Frá árinu 1971 hafa þrjár 
gínur skipað stóran sess í 
friðar safninu í Hírósíma. Um 
er að ræða líkneski af konu 
og tveimur börnum sem reika 
skaðbrennd um borg í logum. Er 
þeim ætlað að fanga aðstæður 
rétt eftir að kjarnorkusprengjan 
sprakk.

En nú stendur til að fjar-
lægja gínurnar. Ástæðan er 
meðal annars sú að þær þykja of 
óhugnanlegar.

Shinoda gremst ákvörðunin 
og berst gegn henni. „Það er 
einmitt tilgangurinn,“ segir 
hún. „Við eigum að vera hrædd.“

Þriðja hernaðarbyltingin
Mannkynið stendur á tímamót-
um. Fyrst var það byssupúðrið. 
Svo kjarnorkusprengjan. Nú er 
þriðja hernaðarbyltingin hand-
an hornsins.

Í síðustu viku sendu þúsund 
af fremstu vísindamönnum 
heims frá sér yfirlýsingu þar 
sem varað var við hervæðingu 
gervigreindar. Er þess farið á 

leit að vopn sem reiða sig á slíka 
tækni verði bönnuð. Að yfirlýs-
ingunni stóðu meðal annarra 
Nóbelsverðlaunahafinn Stephen 
Hawking og stofnandi Apple, 
Steve Wozniak.

„Mannkynið stendur frammi 
fyrir vali,“ segir í tilkynning-
unni. „Viljum við hefja nýtt 
vopnakapphlaup eða viljum við 
koma í veg fyrir það?“ Telur 
hópurinn að drápsvélmenni 
sem geta tekið sjálf stjórn-
ina í ákveðnum aðstæðum séu 
hættulegri mannkyninu en 
kjarnorkusprengjan. „Hefji eitt-
hvert stórveldanna framleiðslu 
á vopnum með gervigreind er 
vopnakapphlaup óhjákvæmi-
legt.“ 

Sjónarvottum fer fækkandi
Þann 6. ágúst ár hvert er nöfn-
um allra „hibakusha“ sem létust 
á árinu bætt við minnisvarða 
sem stendur skammt frá þeim 
stað sem kjarnorkusprengjan 
féll í Hírósíma. „Hibakusha“, 
sjónarvottum að árásunum, fer 
nú ört fækkandi. 

Það kann að útskýra hve 
mikið í mun Megumi Shinoda 
er að gínurnar í friðarsafninu 
fái að halda sér. Hún brast í 
grát er hún fylgdi blaðamanni 
nýverið um safnið. „Fólkið leit 
nákvæmlega svona út,“ sagði 
hún og benti á gínurnar. „Það 
stendur mér lifandi fyrir hug-
skotssjónum í hvert sinn sem 
ég kem hingað. Ef gínurnar eru 
fjarlægðar úr safninu, hvernig á 
fólk að fara að því að muna?“

Hvað ef fortíðin er núna?
Sjötíu ár eru liðin frá því heims-
byggðin stóð síðast á heljar-

þröm vegna hugvitssemi 
mannkynsins á sviði vopna-
framleiðslu. Á sama tíma og 
harmleiksins í Hírósíma og 
Nagasaki er minnst varar vís-
indasamfélagið við nýrri teg-
und vopna sem kann að reyn-
ast manninum enn hættulegri 
en kjarnorkusprengjan. Mikil-
vægt er sem aldrei fyrr að við 
gefum sögunni gaum, verðum 
við óskum Shinoda og gætum 
þess að gleyma ekki. Jafnmikil-
vægt er að leggja við hlustir og 
hlíta ráðum vísindamanna. Þótt 
við getum eitthvað þýðir það 
ekki að við eigum að gera það. 
Þótt maðurinn geti búið til vopn 
sem býr yfir gervigreind þýðir 
það ekki að slíkt skref sé óhjá-
kvæmilegt. Við höfum alltaf 
val.

Gjarnan er haft á orði að 
framtíðin sé núna. En hvað ef 
fortíðin er núna?

Það er ekki nóg að muna og 
hlusta. Við þurfum líka að opna 
augun. Því öðruvísi sjáum við 
ekki hvenær sagan er að endur-
taka sig.

Við eigum að vera hrædd
Í DAG 
Sif 
Sigmarsdóttir
rithöfundur

En nú stendur til 
að fjarlægja gín-

urnar. Ástæðan er meðal 
annars sú að þær þykja 
of óhugnan legar. Shinoda 
gremst ákvörðunin og berst 
gegn henni. „Það er einmitt 
tilgangurinn,“ segir hún. 
„Við eigum að vera hrædd.“

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is
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Ábendingahnappinn 
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@365.is. 

„Þetta er bara einkasafn, ég fékk bara 
svona rosalegan áhuga á leikfanga-
söfnun þegar ég var stödd í  Borgå  í 
Finnlandi á rosalega fallegu leika-
fangasafni. Það var árið 1992 og safn-
ið var í litlu gömlu húsi og þetta var 
allt svo yndislega krúttlegt,“ segir 
Guðbjörg Ringsted, myndlistarkona 
og umsjónar kona Leikfangasýningar-
innar í Friðbjarnarhúsi á Akureyri, 
um upphaf þess að hún sló til og opn-
aði leikfangasýningu.

„Ég passaði vel upp á dúkkurnar og 
dótið mitt og um tvítugt sá ég einhvern 
gamlan lager til sölu á Rauðarárstíg og 
keypti mér tvær dúkkur þar, en það 
var nú bara meira fyrir mig.“

Sýningin fagnar fimm ára afmæli á 
morgun en í kjölfar leikfangaáhugans 
sem vaknaði í Finnlandsheimsókninni 
auglýsti Guðbjörg eftir að fólk, sem 
ætti gömul leikföng, setti sig í samband 
við hana. Eftir það hóf fólk að gauka að 
henni ýmiss konar gömlum leikföng-
um en Guðbjörg segir þó að mest hafi 
verið um dúkkur á fyrstu árum safns-
ins, en nú kenni ýmissa fleira að grasa. 
Til dæmis eru þar handmálaðir tindát-
ar frá árinu 1925, gamlar barnabækur, 
bílar og bangsar.

„Árið 2003 var ég búin að vera 
að safna í þó nokkur ár og þá býður 
Minjasafnið á Akureyri mér að sýna 
öll leikföngin sem ég á. Það voru mest 
dúkkur en eitthvað smá með og upp úr 
því fór fólk að koma heim til mín með 
gömul leikföng.“

Árið 2005 var safnið í Friðbjarnar-
húsi á Akureyri opnað með styrk 
frá Akureyrarstofu og Guðbjörg 
segir að eftir það hafi fólk í aukn-
um mæli farið að færa henni leik-
föng. „Fólk hefur heyrt og séð 
af safninu og sér þarna 
vettvang fyrir dót sem 
er bara uppi á háalofti og 
enginn er að njóta,“ segir 
hún glöð í bragði.

„Ég á nú ekki mikið af þessum leik-
föngum sjálf, uppáhaldsleikfangið mitt 
er gamli Reykjalundar-dúkkuvagninn 
minn úr tré,“ segir Guðbjörg um einn 
af sínum uppáhaldssafngripum.

Yngstu leikföngin á safninu eru frá 
árinu 1995 og þau elstu, tvær postu-
línsbrúður, frá árinu 1890. 

„Guð minn góður, nei ég hef ekki 
talið,“ segir Guðbjörg hlæjandi þegar 
hún er innt eftir því hversu mörg leik-

föng séu á safninu. „Einu sinni 
var rólegt hjá mér og ég 
var að reyna að telja, 
það var árið 2011 og ég 
var komin upp í 500 og 
eitthvað dúkkur á sýn-
ingunni. Maður getur 
náttúrulega ekki alltaf 
sýnt allt sem maður á. 
Það er annað eins magn 
heima.“

Á morgun heldur safn-
ið upp á afmælið með ýmiss 

konar dagskrá fyrir börnin, meðal 
annars verða gamlir leikir kynntir og 
Bangsi bestaskinn les sögu. Frítt er 
fyrir börn inn á safnið og verður það 
opið frá klukkan 13.00. 
 gydaloa@frettabladid.is

Ekki tölu á leikföngunum
Leikfangasýningin í Friðbjarnarhúsi fagnar fi mm ára afmæli á morgun. Umsjónarkonan 
Guðbjörg Ringsted segir áhugann á leikföngum hafa kviknað árið 1992 í Finnlandi.

LEIKFANGASAFNARI  Guðbjörg er umsjónarkona safnsins og hefur sjálf safnað leikföngunum 
sem sýningin skartar. MYND/GUÐBJÖRG

UPPÁHALDS  Dúkkuvagninn til hægri var 
framleiddur í Reykjalundi en Guðbjörg 
átti hann sjálf og segir hann í sérstöku 
uppáhaldi. MYND/GUÐBJÖRG

MERKISATBURÐIR
1727 Öræfajökull byrjar að gjósa. Mikið öskufall stendur í þrjá 
daga svo sá vart mun dags og nætur. Gosið stendur yfir í eitt ár. 
Áður gaus Öræfajökull á sögulegum tíma árið 1362 og lagði þá 
Litlahérað í auðn.
1772 Fjalla-Eyvindur Jónsson og Halla Jónsdóttir eru handtek-
in á Sprengisandi og flutt norður í Mývatnssveit. Skömmu síðar 
slapp Eyvindur og tekst fljótlega að frelsa Höllu. Þau liggja úti í 
tæpa tvo áratugi.
1906 Bandaríski heimspekingurinn Nelson Goodman fæðist á 
þessum degi.
1939 Haukur Einarsson syndir Grettissund frá Drangey til lands 
á mettíma, þremur klukkustundum og 20 mínútum.
1945 Áfengisskömmtun, sem staðið hafði í fimm ár, er hætt.
1960 Fílabeinsströndin fær sjálfstæði frá Frakklandi.
1960 Vilhjálmur Einarsson bætir eigið Íslandsmet í þrístökki frá 
því í Melbourne 1956, og stekkur 16,70 metra á frjálsíþrótta-
móti í Reykjavík. Var það þá næstlengsta stökk í heimi. Þetta 
met stendur enn.
1975 Leikkonan Charlize Theron fæðist á þessum degi.

Elskulegur sonur, bróðir,  
mágur og kær frændi okkar,

BJÖRN VAGNSSON
Boðaþingi 24,

Kópavogi,

sem lést á heimili sínu föstudaginn  
31. júlí verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju 
mánudaginn 10. ágúst kl. 13.00.

Helga Svana Björnsdóttir
Kristján Vagnsson Hólmfríður Ingvarsdóttir
Stefán Vagnsson Guðveig Búadóttir
Hreinn Vagnsson Guðrún Sverrisdóttir
Birgir Vagnsson Kristín Kristinsdóttir
Gunnar Vagnsson Elísabet Sigurbjörnsdóttir

og fjölskyldur. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

GUÐRÚN SVANBERGSDÓTTIR
áður til heimilis að Skagfirðingabraut 33, 

Sauðárkróki,

lést á dvalarheimilinu Hlíð, Akureyri, 
laugardaginn 25. júlí. Guðrún verður 
jarðsungin frá Sauðárkrókskirkju 
laugardaginn 8. ágúst kl. 11.00.

Gísli Ólafsson Ingibjörg Jónasdóttir
Óli Ólafsson Sesselja Einarsdóttir
Hörður G. Ólafsson Margrét Sigurðardóttir

og fjölskyldur þeirra. 

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

ELLIÐI MAGNÚSSON
pípulagningamaður,

Árskógum 8, áður Engjabæ v/Holtaveg,

lést á gjörgæsludeild Landspítala Fossvogi 
31. júlí. Útförin fer fram frá Áskirkju 
föstudaginn 14. ágúst kl. 11.00.

Guðlaug Eygló Elliðadóttir Ari Reynir Halldórsson
Júlíus Elliðason Ása Ásgrímsdóttir
Þröstur Elliðason Ásthildur Sumarliðadóttir
Magnús Davíð Elliðason
Guðrún Hrefna Elliðadóttir Svavar Valur Svavarsson

börn og barnabörn.

Ástkær eiginkona, dóttir, móðir, 
tengdamóðir og amma,

HRAFNHILDUR EYSTEINSDÓTTIR
lést föstudaginn 31. júlí á líknardeild 
Landspítalans í Kópavogi.  
Hún verður jarðsungin frá Vídalínskirkju 
föstudaginn 14. ágúst kl. 13.00.

Jónas Ragnarsson 
Katrín Sæmundsdóttir 
Anna Sjöfn Jónasdóttir Einar Guðmundsson 
Ragnar Þ. Jónasson Guðrún I. Karlsdóttir 
Katrín H. Jónasdóttir Maríus Óskarsson 
Hrönn Jónasdóttir 
Edda Rán Jónasdóttir 
Eysteinn Jónasson Björg Halldórsdóttir 

og barnabörn.

Okkar kæri faðir og stjúpfaðir,

REYNIR MÁR RAGNARSSON
lést 26. júlí síðastliðinn á krabbameinsdeild 
Landspítalans. Útför hefur nú þegar farið fram 
í kyrrþey.

Elín Ósk Reynisdóttir
Sólveig Reynisdóttir
Aron Örn Reynisson
Kristinn Már Jóhannesson
og fjölskyldur.

Innilegar þakkir fyrir hlýhug og samúð 
vegna andláts og útfarar móður okkar, 

tengdamóður og ömmu,

SIGURVEIGAR ERLINGSDÓTTUR 
frá Ásbyrgi,

Lundi 1, Kópavogi.

Sigrún Jónasdóttir Björn E. Johannessen
Helga Jónasdóttir Tómas Þór Tómasson
Jón Erlingur Jónasson Védís Jónsdóttir
Úlfhildur Jónasdóttir Þorsteinn S. Karlsson

og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

MAGÐALENA SIGRÍÐUR  
HALLSDÓTTIR

fyrrv. símafulltrúi, Siglufirði,

lést á Heilbrigðisstofnun Fjallabyggðar 
föstudaginn 31. júlí. Útförin fer fram  
frá Siglufjarðarkirkju sunnudaginn 9. ágúst 
kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Kvenfélag 
Sjúkrahúss Siglufjarðar og Kvenfélagið Von.

Guðný Sigríður Guðlaugsdóttir Ómar Einarsson
Guðrún Herdís Guðlaugsdóttir Kristján Sigfús Sigmundsson
Karl Guðlaugsson Kristjana Sæberg Júlídóttir
Guðbjörg Jóna Guðlaugsdóttir Nils Gústavsson

ömmubörn og langömmubörn.

Takk fyrir auðsýnda vinsemd í minningu

BRYNJARS INGA SKAPTASONAR
– fyrir natni á almennri göngudeild SAk  
í veikindum hans og óþreytandi eftirfylgd  
og alúð Heimahlynningar.

Sigrún Sveinbjörnsdóttir

Eiginmaður minn, faðir okkar,  
tengdafaðir og afi,

KJARTAN GUÐJÓNSSON
Stillholti 19, Akranesi,

lést á Sjúkrahúsi Akraness 30. júlí sl.

Hrefna Björnsdóttir
synir, tengdabörn og afabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

HRAFN TULINIUS
læknir og prófessor,

lést föstudaginn 31. júlí sl.  
Hann verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni,  
miðvikudaginn 12. ágúst kl. 13.00. 
Þeim sem vilja minnast Hrafns er bent á Krabbameinsfélag 
Íslands.

Helga Brynjólfsdóttir Tulinius 
Már Tulinius Anna Lena Tulinius 
Torfi H. Tulinius Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 
Þór Tulinius  Elísabet Katrín Friðriksdóttir 
Sif Margrét Tulinius
barnabörn og barnabarnabörn.



ILMANDI
Valdís gefur gestum 
súpu með hjálp að-
stoðarmanns sem er 
sonurinn Elvar Freyr 
Jónsson.  
MYND/HELGI STEINAR 
HALLDÓRSSON

Bæjarhátíðin Fiskidagurinn mikli 
verður haldin í fimmtánda sinn 
um helgina á Dalvík. Hátíðin 

nær hámarki á morgun, laugardag, 
en í kvöld taka bæjarbúar og gestir 
forskot á sæluna þegar árlegt fiski-
súpukvöld verður haldið. Þar mun 
hópur fjölskyldna í bænum ásamt 
vinum bjóða upp á ókeypis sjávar-
réttasúpur í miklu úrvali. Þetta er 
ellefta árið í röð sem súpukvöldið er 
haldið en það sló strax í gegn.

Ein þeirra sem taka þátt í ár er 
Valdís Guðbrandsdóttir en hún 
hefur komið að fiskisúpukvöldinu 
frá upphafi með einum eða öðrum 
hætti. „Tengdaforeldrar mínir voru 
gestgjafar í mörg ár þar sem ég tók 
þátt. Í ár bjóðum við upp á súpu á 

heimili okkar í annað sinn, að Plokk-
fisksbraut 1, sem hina daga ársins 
kallast Dalbraut 1. Alls taka um 90 
fjölskyldur þátt í ár og súpurnar eru 
mjög fjölbreyttar.“

Hún segir stemninguna í bænum 
einstaka þetta kvöld og raunar alla 
helgina. „Fiskidagshelgin er eins og 
önnur jólahátíð hér. Heimamenn fara 
í annan gír, fegra umhverfið og setja 
upp skreytingar. Það er svo skemmti-
legt að sjá heilu fjölskyldurnar vinna 
saman og það myndast svo yndisleg 
stemning sem maður sækir í að upp-
lifa aftur sem súpugestgjafi.“

UPPÁHALDSKVÖLD ÁRSINS
Hún segir flesta heimamenn taka 
þátt í súpukvöldinu, annaðhvort 

ÖNNUR JÓLAHÁTÍÐ
VEISLA  Árlegt fiskisúpukvöld fer fram á Dalvík í kvöld en það er hluti Fiski-
dagsins mikla. Einn súpugestgjafa gefur lesendum ljúffenga súpuuppskrift.

BRAGÐGÓÐ
Öngulsstaðasúpan 
inniheldur m.a. karrí og 
ferskjur.
MYND/ÚR EINKASAFNI 

TALSMAÐUR JAFNRÉTTIS
Emma Watson prýðir nýja forsíðu enska Vogue. Þar 
ræðir hún um helsta baráttumál sitt, jafnréttisátak 
Sameinuðu þjóðanna, #heforshe.
Síða 2
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FÓLK|
sem gestgjafar eða með því 

að rölta á milli staða. „Í fyrra 
var fyrsta skiptið sem ég bauð 
ekki upp á súpu. Það var rosa-
lega gaman að upplifa þessa 
stemningu sjálf og sjá hvernig 
aðrir bæjarbúar settu upp 
súpukvöldið hjá sér. En svo er 
bara svo gaman að bjóða upp 
á súpu að það kom ekki annað 
til greina en að vera með í ár, 
enda er fiskisúpukvöldið eitt 
af uppáhaldskvöldum ársins 
hjá mér. Það sem þessi bæjar-
hátíð hefur líka sýnt okkur er 
hvers við erum megnug þegar 
við tökum höndum saman, 
því hún væri ekki gerleg nema 
með mikilli samheldni og sam-
vinnu.“

Valdís gefur hér lesendum 
uppskrift að súpunni sem hún 
býður upp á í kvöld. „Hún er 
mjög bragðgóð og auðvelt að 
elda hana, sem skiptir máli 
þegar hún er búin til í miklu 
magni. Á síðasta súpukvöldi 
vorum við með um 100 lítra en 
ég áætla að við verðum með 
um 150 lítra í ár.“

Hús súpugestgjafa verður 
auðkennt með tveimur kyndlum 
og stendur fiskisúpukvöldið yfir 
milli kl. 20.15 og 22.15 í kvöld.

ÖNGULSSTAÐASÚPA
1  saxaður laukur
2 tsk. karrí
Smá olía 
4 dl vatn
1 grænmetisteningur
1 dós Hunt’s tómatar með hvítlauk, 
basil og óreganó

1/2 dós ferskjur skornar í litla bita
2 dl rjómi
2 flök af fiski að eigin vali, skorin í 
litla bita. 

Setjið lauk, olíu og karrí í pott og 
steikið þangað til laukurinn er mjúkur. 
Setjið næst vatnið, grænmetistening og 
tómata í pott og sjóðið í um 10 mínútur. 
Að lokum er rjóma, ferskjum ásamt saf-
anum hellt í pottinn og hitað að suðu. 
Fiskurinn er settur hrár út í rétt áður en 
súpan er borin fram.

FJÖR Í BÆNUM Um 90 fjölskyldur taka þátt í fiskisúpukvöldinu.
 MYND/HELGI STEINAR HALLDÓRSSON 

Emma Watson, leik- og kven-
réttindabaráttukona, prýðir 
forsíðu enska Vogue sem 

kemur út í dag. Þetta er í annað 
sinn sem hin 25 ára leikkona hlýtur 
þennan heiður tískuheimsins 
en fyrsta forsíðan hennar var í 
desember 2010. Þá var tilefnið ný 
hárgreiðsla en í þau níu ár sem 
hún fór með hlutverk Hermione 
Granger í Harry Potter-mynd-
unum mátti hún ekki klippa sig, 
fá göt í eyrun eða verða sólbrún. 
Árið 2010 var því tímabili lokið 
og hún fagnaði því með drengja-
kolli og götuðum eyrnasneplum. 
Viðtalið snerist annars mest um 
daglegt líf hennar og þá merkingu 
sem frægðin hefur fyrir hana, sem 
hún sagði þá að væri ekki mikil því 
hún væri einstaklega „venjuleg og 
leiðinleg manneskja“ eins og hún 
orðaði það sjálf. Síðan hefur 
hárið vaxið og 
Emma Wat-
son vakið 
heimsathygli 
sem talskona 
#heforshe, 
jafnréttisátaks 
Sameinuðu 
þjóðanna, en 
markmið átaks-
ins er að hvetja 
karlmenn til að 
láta til sín taka í 
baráttunni fyrir 
jafnrétti kynjanna. 
Á forsíðunni er yfir-
skrift viðtalsins við 
hana „Voice of a ge-
neration“, eða „Rödd 
heillar kynslóðar“ og í 
viðtalinu talar hún um #heforshe 
og hlutverk sitt sem velgjörðar-
sendiherra UN Women. „Hluti 
af mér slakaði á eftir að ég tók 
að mér þá stöðu, ég fékk tilgang 
með lífinu og fannst ég gera gagn. 
Og fann loksins farveg fyrir það 
sem ég vildi segja og gera.“ Þrátt 
fyrir heimsfrægðina, eða kannski 
einmitt vegna hennar, hefur Emma 
Watson reynt eftir megni að lifa 
venjulegu lífi. Hún hefur lagt stund 
á nám við tvo virtustu háskóla 
heims, Oxford í Englandi og Brown 
í Bandaríkjunum, og þar býr hún 
á heimavist og lifir lífinu eins og 
aðrir námsmenn. Sumarvinnan 
er reyndar aðeins meira spenn-
andi en hjá þeim flestum en hún 

hefur leikið í 
kvikmyndum á 
borð við The 
Perks of Being 
a Wallflower 
og Noah sem 
var tekin að 
hluta hér á 
landi. Nú 
standa yfir 
tökur á Dis-

ney-myndinni Fríða 
og dýrið þar sem Emma fer með 

hlutverk Fríðu. 
Emma Watson hefur verið á 

lista yfir best klæddu konur heims 
síðustu árin enda þykir henni tak-
ast einstaklega vel að vera bæði 
ögrandi og fáguð í klæðaburði, 
æskudjörf án þess samt að fara 
nokkru sinni yfir strikið. Á sept-
emberforsíðu Vogue klæðist hún 
hvítum og gylltum kjól úr smiðju 
Stellu McCartney, er lítið förðuð 
og með hárið lauslega tekið 
saman. Ef hægt er að dæma út frá 
klæðaburðinum mun rödd sinnar 
kynslóðar tjá sig af fágun og yfir-
vegun án þess að slá nokkuð af 
því að á hana sé hlustað. Blaðið 
kemur eins og áður sagði í versl-
anir í dag og þar má lesa viðtalið 
í heild. 

RÖDD SINNAR KYNSLÓÐAR
ÁHRIFAMIKIL  Leik- og kvenréttindakonan Emma Watson ræðir #heforshe-
átakið í forsíðuviðtali enska Vogue í septemberhefti tískurisans.

STELLA MCCARTNEY hannar kjólana 
sem Emma klæðist í forsíðumynda-
tökunni en þeir eru flestir með gylltum 
undirtónum.

Á BRESKU TÍSKUVERÐLAUNUNUM Í DESEMBER Emma var útnefnd 
Tískufyrirmynd Bretlandseyja í desember síðastliðnum og þá ætlaði allt um 
koll að keyra yfir þeirri dirfsku hennar að vera í síðum blazerjakka utan yfir 
ballkjól, sem reyndist síðan vera samfestingur. Það þarf auðvitað ekki að 
taka fram að hún ber alla þessa „skringitísku“ með einstökum glæsibrag. 
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Elsa María Jakobsdóttir er 
leikstjórnarnemi sem býr í 
Kaupmannahöfn og prýðir 
forsíðu Lífsins þessa vikuna. 
Hér deilir hún með lesendum 
nokkrum af sínum uppáhalds-
lögum.

 ARE YOU WITH 
ME NOW?
CATE LE BON

 SEABIRD
ALESSI BROTHERS

 LOVE ME LIKE 
I’M NOT MADE 
OF STONE
LYKKE LI

 YOU AND ME
PENNY & THE QUARTERS

 TO KNOW HIM IS 
TO LOVE HIM
THE TEDDY BEARS

 BABY IT’S YOU
SMITH 

 THE ONLY LIVING 
BOY IN NEW YORK
SIMON & GARFUNKEL 

 CRYING
ROY ORBISON 

 DON’T LET ME BE 
MISUNDERSTOOD
NINA SIMONE

 NONE OF YOUR 
BUSINESS
SALT-N-PEPA

EFTIRLÆTISLÖG 
ELSU

Mér finnst glatt og jákvætt fólk 
alveg einstaklega áhugavert og 
heillandi. Lífið verður alltaf miklu 
skemmtilegra í kringum þá sem sjá 
glasið hálffullt en þá sem kjósa að 
sjá það hálftómt í sífellu, nú og svo 
eru þeir sem finnst eina lógíkin að 
útvega sér minna glas, þeir eru líka 
áhugaverðir einstaklingar. Glatt 
viðmót er á margan hátt valkostur 
og ávani, já, það er nefnilega hægt 
að venja sig á að vera glaður og sjá 
hlutina í víðara og jákvæðara sam-
hengi en gengur og gerist. Eftir að 
hafa kynnst mörgum björtum ein-
staklingum í gegnum tíðina þá eru 

það nokkur atriði sem þeir eiga oft 
og tíðum sammerkt:

● þeir hugsa út fyrir rammann og á 
lausnamiðaðan hátt.

● þeir líta á vandamál sem áskoran-
ir.

● þeim er alveg sama um hvað 
öðrum finnst.

● þeir umkringja sig jákvæðum og 
uppbyggilegum einstaklingum.

● þeir eru þakklátir fyrir það sem 
þeir hafa hér og nú.

● þeir gefa án þess að þurfa að fá 
eitthvað til baka.

● þeir bera sig ekki saman við aðra.

● þeir kunna að samgleðjast og 
fagna velgengni annarra.

● þeir kunna að hrósa og taka 
hrósi. 

● þeir huga að heilsunni og sjálfum 
sér.

● þeir kunna að segja nei og setja 
mörk.

Flest af þessu sem upp er 
talið er hægt að venja sig á, flók-
ið getur þó verið að ætla sér um 
of og taka upp alla þessa kosti í 
einu. Þú ert nú áreiðanlega gædd/
ur flestum af þessum kostum nú 
þegar fyrst þú ert að lesa þetta. 
Byrjaðu á því að vera meðvituð/
aður um umhverfið þitt. Er glasið 

jafn fullt eða tómt á öllum sviðum 
lífsins? Er glasið kannski tómt á 
einhverjum sviðum eða yfirfullt? 
Yfirfullt glas er ekki merki um 
húrrandi hamingju því ef staðan 
er slík þá er líklegt að það sé jafn-
vel tómt á öðrum sviðum lífsins. 

GLEÐI OG JÁKVÆÐNI 
ER GÓÐUR VALKOSTUR
Hvernig stendur á því að sumir eru alltaf glaðir og jákvæðir? Borða þeir eitthvað annað en við hin 
eða er þeim þetta meðfætt? Getur neikvæður einstaklingur vanið sig á það að vera jákvæður?

„Glatt viðmót er 
á margan háttinn 

valkostur og ávani, 
já, það er nefnilega 
hægt að venja sig á 

að vera glaður

Friðrika Hjördís 
Geirsdóttir
umsjónarkona Lífsins | rikka@365.is

LÍFIÐ MÆLIR MEÐ HINSEGIN DÖGUM

Fjöldi viðburða, bæði skemmtanir og fræðsla í formi málþings og bíómynda, eru í boði á Hins egin dögum sem nú 
standa yfir. Hápunkturinn verður svo Gleðigangan sem verður farin á laugar daginn kl.14 frá Umferðar miðstöðinni 
BSÍ við Vatnsmýrarveg og gengið verður að Arnarhóli. 

Þetta er frábært tækifæri til að sýna náungakærleik í verki og koma og fagna og samgleðjast ástinni og því sem 
hefur áunnist í mannréttindabaráttu hinsegin fólks. Nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðunni hinsegindagar.is

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516 Kíkið á myndir og verð á Facebook

Opið virka daga kl. 11–18 

Opið laugardaga kl. 11-15



Fylgstu með á Facebook 
– Lindex Iceland 

#LindexIceland
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Ef þú hefur spurningu um 
kynlíf þá getur þú sent 
Siggu Dögg póst og 
spurningin þín gæti birst í 
Fréttablaðinu.
sigga@siggadogg.is

VILTU SPYRJA UM KYNLÍF?

Það eru margir sem halda því 
fram að eftir verslunarmanna-
helgina sé haustið komið. Ég er nú 
ekki alveg sammála því, vil halda 
í þetta stutta sumar sem við fáum 
eins lengi og ég mögulega get og 
þar sem ég lít út um gluggann á 
meðan ég skrifa þetta sé ég fátt 
annað en grænt gras og glamp-
andi sól. 

Þó svo að ég vilji að sumar-
ið verði eins langt og mögulegt 
er er ekki þar með sagt að ég geti 
ekki hlakkað til haustsins, að tak-
ast á við ný verkefni, koma mér í 
rútínu og setja mér ný markmið. 
Haustið er oft sá tími sem fólk fer 
að hugsa sér til hreyfings eftir 
endalausar grillveislur og ísferð-
ir sumarsins. Ég hef oft ráðlagt 
fólki sem er að fara af stað í lík-
amsrækt að koma hreyfingunni í 
rútínu áður en haustið raunveru-
lega skellur á og allir hafa nóg á 
sinni könnu.

Settu þér markmið
Ég mæli eindregið með því að fólk 
byrji á því að setja sér markmið. 
Það skiptir máli hvernig markmið 
maður setur sér til þess að eiga 
sem mesta möguleika á því að ná 
þeim. Því ákvað ég að skrifa niður 
nokkra góða punkta fyrir ykkur í 
sambandi við markmiðasetningu:
● Markmiðin þurfa að vera skýr. 

Mikil vægt er að ekki sé hægt að 
túlka markmiðin eða rökræða við 
sjálfan sig þegar litli púkinn fer af 
stað í höfðinu á manni.

● Markmiðin þurfa að vera mælan-
leg. Mikilvægt er að vita nákvæm-
lega hverju maður ætlar að ná og 
hvenær maður hefur náð því. 

● Markmiðin þurfa að vera raunhæf. 
Eins hvetjandi og það er að setja 
sér markmið og ná þeim þá getur 

það alveg farið með mann þegar 
maður nær þeim ekki. Því er mikil-
vægt að skemma ekki fyrir sér áður 
en maður leggur af stað með mark-
miðum sem engin leið er að ná.

● Settu þér bæði skammtíma- og 
langtímamarkmið. Skammtíma-
markmiðin eiga að vinna að lang-
tímamarkmiðinu. 

● Settu þér framvindumarkmið frek-
ar en niðurstöðumarkmið. Það er 
afar auðvelt að setja sér markmið-

ið að geta hlaupið maraþon í lok 
mánaðarins en það er enn auð-
veldara að vera engu nær því að 
mánuði loknum því leiðin er afar 
óljós. Slíkt markmið kallast niður-
stöðumarkmið. Mun betra er að 
setja sér framvindumarkmið eins og 
að hlaupa tvisvar sinnum í viku því 
þau markmið eru skýr, mælanleg 
og raunhæf. Ef maður nær fram-
vindumarkmiðinu er maður svo líka 
kominn talsvert nær því að ná að 
hlaupa maraþon.

● Skrifaðu markmiðin þín niður og 
hafðu þau sjáanleg. Þannig er 
auðveldara að minna sig á það á 
hverjum degi að vinna að þeim. 

● Passaðu þig svo líka á því að 
gefa þér góðan tíma í að hugsa 
hvaða markmiðum þú raunveru-
lega vilt ná og hvort eitthvað sé 
mikilvægara en annað, því maður 
getur því miður ekki gert allt. 
Gangi þér vel og hafðu gaman 
af þessu!

HAUSTMARKMIÐIN SETT Á BLAÐ
Nú fer að líða að því að allt falli í ljúfa löð eftir sumarfrí og flakk og því ekki úr vegi að sjá fyrir sér haustið og þau markmið sem 
óskað er eftir að náist. Miklu máli skiptir að setja sér raunhæf og skýr markmið og setja það í forgang að fylgja þeim eftir.

Nanna Árnadóttir
íþróttafræðingur
 

Hvaða markmiðum viltu raunverulega ná, eru einhver markmið mikilvægari en önnur?

„Haustið er oft sá tími 
sem fólk fer að hugsa 

sér til hreyfings eftir 
endalausar grillveislur 
og ísferðir sumarsins.“

Þ að er alveg merkilegt þegar 
fólk ruglar hlutum eins og 

kynhneigð, kynvitund og kyn-
gervi saman við kynlíf. „Bíddu, 
er hann, hún eða hann eða …?“ 
„Er hann með typpi eða á maður 
að segja er hann með píku eða er 
hann núna hún en samt enn með 
typpi?“ „Má hún bara allt í einu 
vera með konu en var samt með 
manni, er hún bí eða er hún lessa? 
Hún verður að ákveða sig.“ Eða 
það sem alveg setur heilann á 
sumum í graut. „Ef hann fæddist 
hún en er nú hún og með stelpu er 
hún þá lesbía eða straight?“ Dæs. 
Svo ekki sé nú minnst á: „Hvern-
ig geta lesbíur eiginlega stundað 
samfarir?“ 

Það er hið ágæta ár 2015 og við 
erum enn í þessum skilgreiningar-
fasa, jafnvel -isma. Ástin og upp-
lifun á eigin líkama er smættuð 
niður í hvernig inn-út virkar. Hvað 
fer inn, á hverjum og hvert fer það. 
Hommar tákna enn þá endaþarms-
áhuga þegar gagnkynhneigðir 
stallar þeirra hafa tekið fram úr 
þeim áhuga samkvæmt formlegum 
rannsóknum og óformlegum leit-
arniðurstöðum klámsíðna á netinu. 
Lesbíur þurfa að nota eitthvað til 
að stinga inn, því leggöng verða að 
fá eitthvað inn, annars er það ekki 
kynlíf. Segir sig augljóslega sjálft. 
Svo allt hitt liðið, þetta fólk sem 
maður veit nú ekki hvað skuli kalla 
með öllum alltaf á fullu. Eða bara 
liðið sem þolir ekki prinsessur og 
bleika og bláa ísa, ég meina, það er 

bara dúlló. Best að halda sig bara 
heima í þessari viku því göturnar 
eru fullar af þessu óþægilegu liði. 

Við ætlum nefnilega að troða 
þér í kassa. Þú skalt komast í minn 
kassa því minn heili rúmar ekki 
að búa til annan og nýjan kassa, nú 
eða það sem verst er í öllum heim-
inum fyrir flokkunar kerfi heilans, 
hafa þig í engum kassa. Bara svíf-
andi um frjáls, svo næst þegar ég 
hitti þig þá þarf ég að vanda mig 
í samskiptum og hugsa hvað ég á 
að segja og hvernig ég á að vera 
þegar auðveldast er bara að líta 
undan og labba fram hjá. Og reyna 
að bægja frá mér hugsunum um 
hvernig þú stundar kynlíf og með 
hverjum.

Gott fólk, við erum að tala um 
fólk. Ekki ofan á eða undir. Ekki 
stórt typpi eða lítið eða búið til af 
læknum. Ekki hann eða hún eða 
frík. Við erum að tala um fólk. Alls 
konar fólk. Nú eru hinsegin dagar 

og við erum að fagna mannrétt-
indum og kærleika, samkennd, til-
finningum og skilningi. Þetta snýst 
ekki um hvað þú ætlar að segja eða 
hvernig, þetta snýst ekki um þig. 
Ef þú ert óviss hvaða orð á að nota, 
spurðu þá. Ég vona að sem flest-
ir mæti í Gleðigönguna á laugar-
daginn en fyrir alla hina 364 daga 
ársins þá vona ég að þú munir, 
þegar fordómarnir og spurning-
arnar öskra inni í heilanum á þér, 
að við erum að tala um fólk. Sýndu 
auðmýkt, skilning og einlægni og 
mundu að við erum öll fólk og við 
erum öll alls konar.

ERT ÞÚ ALLS KONAR?

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Buxnaleggings
Galla bláar og gráar

Str: s-xxl
Verð kr. 7.900



Módel: Kristjana Dögg Jónsdóttir 
Sólgleraugu: Ray•Ban

FRÍHÖFN LEIFSSTÖÐ
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Friðrika Hjördís 
Geirsdóttir
umsjónarkona Lífsins | rikka@365.is

E
lsa María Jakobsdóttir 
er ákveðin kona sem með 
einlægu augnaráði dregur 
upp úr öllum sem á vegi 
hennar verða þeirra hjart-

ans mál. Elsa hefur einsett sér að 
segja sínar sögur á hvíta tjald-
inu. Hún byrjaði í faginu sem að-
stoðarmanneskja í Spaugstof-
unni. „Mig hafði dreymt um að 
vera á setti og sjá hvernig tökur 
á leiknu efni ganga fyrir sig,“ 
segir Elsa. 

Næst lá leið hennar í Kastljós, 
sem skrifta og síðar sem þátta-
stjórnandi. „Þetta var frábær 
tími og algjör forréttindi að byrja 
strax á að vinna með færasta fólk-
inu í blaðamennsku og dagskrár-
gerð,“ segir Elsa um hið dýrmæta 
veganesti sem samstarfsfólkið á 
RÚV veitti henni.

Lars von Trier í klippiherberginu
Elsa María stundar nú nám í leik-
stjórn við Den Danske Filmskole 
í Kaupmannahöfn. „Námið er í 
senn krefjandi og gefandi. Það er 
ómetanlegt að fá að æfa sig. Skól-
inn skaffar græjur, mannskap, 
leikara á launum, aðstöðu til eft-
irvinnslu og ómetan lega ráðgjöf. 
Við höfum fengið masterklassa 
hjá leikstjórum eins og Micha-
el Haneke, Werner Herzog, Ul-
rich Seidl, Joshua Oppenheimer, 
Roy Anderson og fleirum. Ég 
hef ótrúlega gott af þessu,“ segir 

Elsa af einlægni.
Aðeins sex nemendur eru tekn-

ir inn í skólann annað hvert ár. 
Skólinn þykir með bestu kvik-
myndaskólum í Evrópu og hefur 
útskrifað leikstjóra á borð við 
Lars von Trier, Thomas Vinter-
berg, Susanne Bier, Lone 
Scherfig og Dag Kára. 

„Ég hafði gert mér vonir um 
að von Trier væri viðriðinn 
skólastarfið og var mjög spennt 
að fá að hitta meistarann,“ 
segir Elsa og hlær. „Mér var 
hins vegar fljótt tjáð að von 
Trier hefði aldrei komið nálægt 
kennslu eftir að hann útskrifaðist 
árið 1982,“ segir Elsa kímin. „En 
svo gerðist það í vetur að hann 
óskaði eftir að fá að hafa afskipti 
af skólastarfinu og hefur meðal 
annars kíkt í klipp til mín. Hann 
er gjafmildur á reynslu sína og 
næmur á verk nemenda. Hann 
hætti víst að drekka og vildi í 
framhaldinu deila reynslu sinni 
sem leikstjóri með yngri kyn-
slóðum,“ segir Elsa. Framhald á 
samstarfinu er þó tvísýnt. „Hann 
lýsti því nýverið yfir í dönskum 
fjölmiðlum að hann væri farinn 
að drekka á ný til að skapa svo ég 
veit ekki hvað það þýðir,“ segir 
Elsa íbyggin á svip.

Kynjakvóti og sjálffílun karlanna
Þegar Elsa er spurð út í nýleg 
ummæli Baltasars Kormáks um 
kynjakvóta á styrkveitingar til 
kvenkyns leikstjóra kemur hik á 
hana. „Mér finnst fjölmiðlar ekki 
þurfa að eigna körlum kynja-

kvótann því þeirri umræðu hefur 
verið haldið á lofti af konum í 
faginu um langa hríð. Er hug-
mynd ekki gild fyrr en karlinn 
segir hana? Ég hef stutt hand-
aflsaðgerðir þar sem kerfis-
bundnar villur eru svo rótgrónar 
að ekkert annað dugar til. 
   Kerfis villan er auðvitað sú að 
karlar eru alveg sjúkir í það sem 
aðrir karlar eru að gera. Þeir 
elska að heyra hvað aðrir karlar 
hafa til málanna að leggja því 
það rímar við það sem þeir sjálf-
ir eru að fíla og þannig verður 
sjálffílunin algjör. Þetta er kall-
að að vera homosocial. En hvað 
er að gerast akkúrat núna í styrk-
veitingum? 
   Á þessu ári veit ég af fleiri 
verkefnum í leikstjórn kvenna 
sem eru ýmist í eftirvinnslu 
eða með framleiðslustyrk sem 
þýðir að í pípunum eru alla vega 
fjórar kvikmyndir í leikstjórn 
kvenna sem við fáum á tjald-
ið á næstu tveimur árum. Þann-
ig að það er ekki eins og það sé 
ekkert að breytast. Það lítur út 
fyrir að umræðan sé að skila sér 
og akkúrat núna hafi konum tek-
ist að velta hlassinu – án inngrips 
– þrátt fyrir dúndrandi sjálffíl-
unina og karla í krísu. Er það 
ekki dálítið geggjað?“ segir Elsa 
áköf. „Nú er ég að tala um leikið 
efni og þekki ekki nógu vel hvað 
er að gerast með heimildarmynd-
ir og handritastyrki. Svo veit 
ég af mörgum hæfileikaríkum 
konum sem eru að koma upp úr 
kafinu,“ bætir hún við. „Þannig 

að kannski ættum við að gleyma 
þessum kvóta. Eru fordæmin og 
fyrirmyndirnar kannski að verða 
til einmitt núna? Eða er of bjart-
sýnt að halda það? Ég á í raun 
ekkert eitt svar við þessu. Ég hef 
heldur aldrei sótt um hjá KMÍ 
þannig að ég hef ekki reynslu af 
hans meðhöndlun,“ segir Elsa 
hugsi. „Þegar öllu er á botninn 
hvolft finnst mér það blasa við, 
að það þarf fyrst og fremst að 
stækka sjóðinn.“ 
   Elsa mun ljúka námi frá 
Danska kvikmyndaskólanum 
árið 2017. „Ég stend væntanlega 
frammi fyrir því að sækja um 
styrk hjá KMÍ á næstu árum og 
finn að það kemur eitthvert fát 
á mig,“ svarar Elsa ögn hugsi. 
„Að ég þurfi hækju og á sérstök-
um björgunaraðgerðum að halda 
til að gera þau verkefni sem mig 

dreymir um? En gleymum ekki 
ósýnilega kynjakvótanum sem 
umlykur allt – sjálffílun karl-
anna frá upphafi alls og að ei-
lífu amen. Það er þekkt í list-
heiminum að karlar lesi frek-
ar bækur eftir karla. Skekkjuna 
er að finna í samfélaginu al-
mennt. Á móti kemur að mér sýn-
ist tölfræðin segja að þær fáu 
konur sem sækja um styrk séu 
líklegri til að hljóta hann en þeir 
fjölmörgu karlar sem sækja um. 
Mér finnst samt fyrst og fremst 
pirrandi að þurfa í alvöru að vera 
enn að ræða þessa hluti þegar 
hinn sanni áhugi minn liggur í 
kvikmyndagerðinni sjálfri. En 
þetta er raunverulegt og áþreif-
anlegt samfélagslegt vandamál 
engu að síður,“ segir Elsa alvar-
leg í bragði.

Aðspurð hvort hennar sögur 
beri femínískan blæ þá stend-
ur ekki á svari hjá Elsu: „Það er 
ekki meðvitað en stuttmyndin 
mín Megaphone tókst á við mál 
sem er femínískt.“ Myndin er 
fyrsta leikna stuttmynd Elsu og 
var sýnd á kvikmyndahátíðum 
víða um heim. „Mig langaði að 
fanga það sem getur gerst á milli 
tveggja einstaklinga í svefnher-
berginu þar sem siðferðismörk-
in verða skyndilega óljós og til-
finningarnar flækjast. Ég hef séð 
margar konur lýsa þessari upp-
lifun í Beauty Tips-byltingunni, 
svipaðri reynslu og lýst er í stutt-
myndinni,“ segir Elsa. 

Elsa tók þátt í uppistandi með 
Uppistöðufélaginu í stuttan tíma. 

KYNJAKVÓTIKYNJAKVÓTI ER ÚRELT HUGMYND

Elsa María Jakobsdóttir hefur 
sterkar skoðanir á stöðu 
kvenna í kvikmyndaheiminum.

„Mig langaði að 
fanga það sem 
getur gerst á milli 
tveggja einstaklinga 
í svefnherberginu þar 
sem siðferðismörkin 
verða skyndilega 
óljós og tilfinningarnar 
flækjast.“
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MYNDAALBÚMIÐ
1. Frá tökum á síðasta verkefni 
sem ég gerði í skólanum með 
skólafélaga mínum Eddie Klint úr 
kvikmyndatökudeild.
2. Á leið á frumsýningu í Cannes 
og að rifna úr eftirvæntingu. „Ég 
hef sótt hátíðina nokkrum sinnum 
með Þóri Snæ og það er alltaf mikil 
stemning að komast á frumsýningu 
og sjá hvað áhugaverðustu leikstjór-
ar okkar tíma bjóða upp á.“
3. Í sumarfríi undir Snæfellsjökli 
með Þóri Snæ og Lúkasi Þórissyni.

„Ég tók eftir að strákarnir áttu 
til að alhæfa um samfélagið, sög-
una, pólitík og stór kerfi á meðan 
stelpurnar áttu það frekar til að 
tala um líkama sinn, heimilið 
og börn og vinkla sitt sjónar-
horn þaðan. Þess vegna held ég 
að Louis CK uppistandari hafi 
verið svona hressandi því hann 
fer þvert á hefðina sem feitur 
einstæður faðir. Uppistandarinn 
Amy Schumer er til dæmis að ná 
nýjum hæðum í konugríni. Kona 
sem talar út frá eigin reynslu er 
líklegast strax komin með femín-
ískt sjónarhorn. Án þess að allar 
konur deili smekk og gildum. 
Mér finnst það áhugavert sjónar-
horn og maður vinnur með það 
sem maður þekkir,“ segir Elsa.

Bassaboxið á Ellefunni
Elsa María er í sambúð með Þóri 
Snæ Sigurjónssyni kvikmynda-
framleiðanda og eiganda Zik-
Zak kvikmynda. „Við höfum 
ekki unnið það náið saman. Við 
ræðum auðvitað alls konar hug-
myndir. Ég er samt ekki viss um 
að við viljum vinna náið saman 
í framtíðinni. Það eru svo mikil 
átök í þessu fagi að ég veit ekki 
hvort það væri á það bætandi,“ 
segir Elsa og hlær. 
   Ástina fundu þau hvort í öðru 
uppi á hátalaraboxi á skemmti-
staðnum Ellefunni á 27 ára af-
mælisdegi Elsu. „Ég átti afmæli 
og þá getur allt gerst,“ segir Elsa 
kímin. Það verður spennandi að 
fá að fylgjast með Elsu Maríu í 
framtíðinni.

Kókoshnetuolía inniheldur hátt hlutfall af lárinsýru,
eykur upptöku og nýtingu á omega 3 og 6 fitusýrum, bætir meltingu, örvar brennslu,

styrkir ónæmiskerfið, er græðandi, sótthreinsandi og góð fyrir liði, húð og hár.

Njóttu þess að borða heilnæma og fjölbreytta fæðu sem er líka holl fyrir budduna.

 Það er heilbrigð skynsemi.

Kókoshnetuolía

Kaldpressuð/jómfrúar

Upplögð
• í þeytinginn
• í grautinn
•  í baksturinn
• til að smyrja bökunarform
• í te og kaffi
• til inntöku ein og sér, t.d. 1–2 msk daglega 

Bragð- og lyktarlaus 

Upplögð
• þegar kókosbragðs er ekki óskað
• til steikingar á kjöti, fiski og grænmeti
• til að poppa popp
• til að smyrja bökunarform
• út í te og kaffi 
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GÖTUMARKAÐUR
A L L A  H E L G I N A

Smáralind
facebook.com/CommaIceland

Kleinuhringjagleðin ræður ríkj-
um í höfuðborginni um þess-
ar mundir og margir fagna því 
að ein stærsta kleinuhringj-
akeðja heims er komin til lands-
ins. Fyrir þá sem hafa ekki þol-
inmæði til að bíða í röð fyrir 
utan kleinuhringja verslun er til-
valið að skella í þessa einföldu 
og ljúffengu kleinuhringi. Það 
er ekkert mál að baka kleinu-
hringina, það eina sem þarf er 
gott kleinuhringja form sem fæst 
meðal annars í Hagkaupi. Þetta 
er að sjálfsögðu hollari útgáfa af 
kleinuhringjum þar sem þeir eru 
ekki djúpsteiktir. En við erum 
svo sem ekkert að spá í hollustu 
þegar kleinuhringir eru annars 
vegar. Það má nú leyfa sér eitt-
hvað við og við, mæli með að þið 
prófið þessa, kæru lesendur, og 
njótið.

Kleinuhringir með vanillu-
bragði og bleikum glassúr 
Kleinuhringirnir
• 2,5 dl Kornaxhveiti
• 1,5 tsk. lyftiduft
• 3 msk. sykur
• 1-1,5 dl ab-mjólk
• 2 msk. brætt smjör

• 1 egg, pískað
• 1 tsk. vanilla extrakt eða dropar
• ½ -1 tsk. vanilluduft (eða fræin úr 

vanillustöng)

Blandið öllu saman í skál, ef 
ykkur finnst deigið of þurrt þá 
bætið þið meiri ab-mjólk út í það. 
Smyrjið kleinuhringjaform og 
sprautið deiginu jafnt í formin.

Bakið við 180°C í 8 til 10 mín-
útur eða þangað til þeir verða 
gullinbrúnir.

Leyfið þeim að kólna og skreytið 
þá með góðum glassúr.

Bleikur glassúr
• 50 g smjör, brætt
• 150 - 200 g flórsykur
• Vatn eftir þörfum
• Vanilludropar, magn eftir smekk
• Bleikur matarlitur, magn eftir 

smekk (þið getið líka notað Rib ena-
sólberjasafa)

Bræðið smjör í potti. 

Blandið flórsykrinum saman við og 
hrærið stöðugt í, bætið vatni og 
vanillu saman við og hrærið þar 
til þið eruð ánægð með áferðina 
á glassúrnum. 

Njótið með ísköldu mjólkurglasi.

HOLLARI KLEINUHRINGIR AÐ HÆTTI EVU
Sjónvarpskokkurinn Eva Laufey gefur lesendum Lífsins uppskrift að kleinuhringjum með glassúr sem eru hátíð fyrir bragðlaukana.

Botn
• 100 g suðusúkkulaði
• 80 g smjör
• 3 msk. síróp
• 150 g rjómakúlur
• 200 g Rice Krispies

Bræðið smjör, súkkulaði og síróp 
í potti við vægan hita þar til allt 
hefur blandast saman og bráðnað.
Bætið því næst Rice Krispies 
saman við og blandið vel saman. 
Setjið í form og kælið í um klukku-
stund.

Fylling
• 250 ml rjómi
• 1 poki karamellu Nóa Kropp

Setjið Nóa Kroppið í poka og berj-
ið í hann þannig að það myljist 
gróflega. Bætið saman við þeyttan 
rjómann.

Marengs
• 100 g sykur
• 100 g púðursykur
• 3 eggjahvítur
• 1 Risa Hraun, 

saxað smátt

Hrærið sykur, púðursykur og egg 
saman í dágóðan tíma (5-10 
mínútur) þar til marengsinn er 
orðinn stífþeyttur.

Blandið grófsöxuðu Hrauni 
saman við með sleif. Setjið mar-
engs á smjörpappír og bakið í 
150°C heitum ofni í um 30-40 
mínútur.

Súkkulaðikaramellusósa
• 1 poki Dumle-karamellur, með 

dökku súkkulaði
• 2-3 msk. rjómi

Setjið karamellur og rjóma 
saman í pott og bræðið saman 
við vægan hita. Setjið kökuna 
saman með því að setja fyrst 
Rice Krispies-botninn, því næst 
rjómafyllinguna, svo marengs. 
Setjið því næst ávexti að eigin 
vali yfir marengsinn ásamt súkk-
ulaðikaramellusósu.

SÆLGÆTISKAKA MEÐ 
KARAMELLU RICE KRISPIES
Berglind Guðmundsdóttir heldur úti hinu vinsæla 
matarbloggi Gulur, rauður, grænn og salt. Þessi 
kaka er einstaklega góð og falleg í kaffiboðið



ÍSLENSK HÖNNUN – ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

Svíf þú inn í svefninn
...í rúmi frá okkur!

Í áraraðir hefur Ragnar Björnsson ehf. framleitt rúm af öllum stærðum 
og gerðum, allt eftir þínum óskum.
Lengd, breidd og mismunandi hæð á rúmunum eykur þægindin.
Mismunandi stífleika er hægt að velja, allt eftir þyngd þeirra sem á 
dýnunum hvíla.
Þú velur rétta hæð á rúmið þitt og stígur létt framúr. 

Rúm, springdýnur, sængurver, púðar & rúmteppi, gjafavara! 
...við erum með þetta allt og meira til!

Dalshrauni 8 - Hafnarfirði | Sími 555 0397 | rbrum@rbrum.is| rbrum.is
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Það er fleira en girnilegt mataræði og áhugaverðar sögustaðreyndir sem koma frá Japan. Kimono-sloppurinn hefur dúkkað upp 
öðru hverju í tískuheiminum og er alltaf jafn fallegur. Útfærslurnar á hönnuninni eru ótrúlega ólíkar en yfirleitt eru slopparnir 
skreyttir fögrum og litríkum myndum og munstrum. Þeir geta bæði verið stuttir og síðir og gefa útlitinu fallegan heildarsvip. 

JAPÖNSK ÁHRIF Í VESTRÆNUM HEIMI

Sumarlífið eru nýir þættir á Vísi þar sem Davíð Arnar Oddgeirsson og Ósk Gunnarsdóttir flytja 
okkur fréttir af öllum heitustu menningarviðburðum sumarsins. Skemmtileg viðtöl, kíkt á 

bak við tjöldin og hressandi umfjöllun um allt það áhugaverðasta í menningarlífinu.

Fylgstu með Sumarlífinu á Vísi í allt sumar.

RÁÐLAGÐUR SKAMMTUR AF FERSKRI MENNINGU

Vísir.is er hluti af 

L Í F I ÐL Í F I Ð



LEYNIGARÐUR ER LITABÓK FYRIR FULLORÐNA SEM HEFUR SIGRAÐ HEIMINN!

HÚN ER KOMIN!
EIMINN!



Lífi ð

HEIMASÍÐAN GÓÐA VEISLU GJÖRA SKAL

Það er vel þess virði að líka við 
þessa síðu því hér drjúpa girnileg-
heitin af hverri einustu mynd. Hér 
getur þú ekki aðeins fengið hug-
myndir að nýjum og girnilegum 
uppskriftum heldur er einnig hægt 
að sjá hvernig má nýta afganga á 
sniðugan hátt sem og að setja hrá-
efni líkt og kínóa í nýjan búning.

allrecipes
Kræsingar og kruðerí

Á Instagram-síðu National Geo-
graphic er að finna ótrúlega fal-
legar myndir frá fegurstu stöðum 
jarðar. Fyrir þá sem eru að velta 
því fyrir sér hvert eigi að halda 
næst þá getur verið áhugavert að 
renna í gegnum myndirnar og láta 
hugann reika á fjarlægar slóðir. 

natgeotravel
Náttúruundur jarðar

Nú styttist í að regndropar fari að 
falla og haustvindar að blása og 
því ekki úr vegi að eignast falleg 
og sígild stígvél. Hunter-stígvélin 
eru þekkt bresk stígvél sem smart-
heitin drjúpa af og má finna í flest-
um litum litrófsins. Þau endast vel 
og verja gegn rigningunni sem á 
það til að geisa hér á landi. Þetta 
er því ómissandi hluti af skóbúnaði 
hvers og eins.

hunterboots/
Smart stígvél

www.party-ideas-by-a-pro.com

Veglegar veislur
Það er sama hvort halda á upp á barnaafmæli, fullorð-
insafmæli, garðpartí, grímuteiti eða bara einhvers konar 
þematengda veislu, hér má finna ógrynni af alls kyns 
veislutengdum ráðum. Matt, eigandi síðunnar, vinnur sem 
veisluskipuleggjandi og því er ómetanlegt að geta feng-
ið hugmyndir og ráð frá fagaðila í tengslum við veisluna. 
Það þarf oft ekki að kosta mikið meira en frjótt ímyndun-
arafl að gera veislu eftirminnilega. Nú getur þú gert veisl-
una ógleymanlega, allt frá boðskorti til veitinga, með 
ráðum af vefsíðunni.

365.is      Sími 1817

SUNNUDAG KL. 19:10

BIÐINNI LÝKUR 8. ÁGÚST
ENSKI BOLTINN
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Senn líður að því að blásið verði til leiks í Enska boltanum. Ná Arsenal, Liverpool 
og Manchester-liðin tvö að gera atlögu að titlinum eða sýna meistarar Chelsea 
sömu gæði og stöðugleika og á síðustu leiktíð? Fylgstu með Enska boltanum 
frá byrjun því veislan er að hefjast.

8. ÁGÚST

Með enska pakkanum 
færðu endalaust tal 
og 10GB á 3990 kr.

10GB





M.Benz CL600 5/2007 ek. 49þús. 
Innfluttur af Öskju Einn m/öllu Ásett 
verð 9.900.000.-

Subaru Outback Lux 1/2013 ek. 
aðeins 6þús. Flottur bíll m/ mikið af 
aukabúnaði Ásett verð 5.590.000.-

Toyota Rav4 GX Plus 12/2014 ek. 
5þús.bakkmyndavél og m/fleira ath.
akipti ód. Ásett verð 5.890.000.-

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

OFURTILBOÐ 1.490Þ!!!
HYUNDAI Terracan GLX 7 MANNA!. 
Árgerð 2005, ekinn aðeins 148þ.km., 
dísel, sjálfskiptur. Ásett verð 2.290þ. 
OFURTILBOÐ 1.490.000. Rnr.390929. 
Til sýnis og sölu á Bílalíf Kletthálsi 2, 
s:562-1717

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

FRÁBÆRT VERÐ.
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED.Ár 
2014, ek 18 Þ.KM, DÍSEL, sjálfskiptur.
Vel búinn bíll. Verð 9.900.000. 
Rnr.157507.Er á staðnum.

FRÁBÆRT VERÐ.
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED.Ár 
2014, ek 21 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.Vel 
búinn bíll. m/sólþaki. Verð 9.900.000. 
Rnr.157507.Er á staðnum.

JEEP CHEROKEE MULTIJET LIMITED.
Ár 2014, ek 24 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Með öllu. Verð 7.980.000. Rnr.157081.
Er á staðnum.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

 Bílar til sölu

Hyundai Getz 2006 árgerð, keyrður 
150 þúsund. Ljósgrár, vel farin. 4 
nagladekk fylgja með. Verð 700 
þúsund. s. 698-9306

EINSTAKUR GULLMOLI
Range Rover Sport Supercharged 
skráður 02/2008. Ek. 98.000 km. Verð 
kr. 5.950.000.- Uppl. í s. 822 2032

 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

 Hjólbarðar

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

ÁRATUGA REYNSLA
Tökum að okkur almennt viðhald og 
breytingar. Pípulagningaþjónustan Ró 
ehf. s. 780 3939

 Hreingerningar

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

HREINVERK
Teppahreinsun, gluggahreinsun, 
rennuhreinsun, flutningsþrif, 
húsgagnahreinsun og fl. Uppl. í s. 699 
6762 og www.hreinverk.is

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, 
einnig úrval af notuðum sláttuvélum. 
Vélverk JS S. 554 0661. www.
velaverkjs.is

 Bókhald

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

 Málarar

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

Alhliða málningarþjónusta. Fáðu 
ástandsskoðun og verðtilboð þér að 
kostnaðarlausu. Sími 776-0000

 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

 Húsaviðhald

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
utan sem innanhúss, uppslátt og fl. 
Áratuga reynsla. S. 867 7753

 Nudd

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

 Spádómar

Spákona. Miðla með aðstoð kaffibolla. 
Miðla til þín því sem þú þarft að 
heyra. S. 866 6597 Ásdís Spámiðill.

661 3839 - SÍMASPÁ
Opið frá kl. 14 alla daga.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

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

KEYPT 
& SELT

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Sjónvarp

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

HEILSA

 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

 Flug

EINKAFLUGMANNSNÁM 
HEFST 7. SEPTEMBER, 

 SKELLTU ÞÉR Á NÁMSKEIÐ!
Láttu drauminn rætast!. Skráðu 
þig í nám. Fyrsta skrefið í átt að 
atvinnuflugmanni (hefst í lok 
ágúst). Kvöldskóli - nám með vinnu. 
Skemmtileg upplifun og frelsi - fylgir 
fluginu. Einnig helgarnámskeið fyrir 
14 - 16 ára. Kannaðu málið! Skráning 
á www.flugskoli.is

40.000 fréttaþyrstir
notendur

Smelltu þér á
Fréttablaðsappið
og lestu blaðið 
hvar sem er og
hvenær sem er.

Nálgastu appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum: Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna
og snjallsímann með Fréttablaðsappinu.

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



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

HEIMILIÐ

 Ýmislegt

HNÍFA BRÝNSLA
Eru eldhúshnifarnir farnir að bíta illa. 
Þá hef ég kunnáttuna til að brýna. 
Sæki og skila frítt á stór - Reykjavíkur 
svæðinu. Verðdæmi: 1-4 st kr 450 per 
st 5-9 st 350 per st, lækkun um 50 kr 
á fimmta hverjum hníf. Friðrik Sími: 
849-1195 Geymið auglýsinguna.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a 
room price from 55.000 kr. per 

month.
gsm 777 1313

leiga@leiguherbergi.is

TIL LEIGU AÐEINS Á 
AÐEINS 950 KR FM!
129 - 280 fm bil með allt 
að 10 m lofthæð, stórar 

innkeryrsluhurðir, góð malbikuð 
lóð, og greið aðkoma.

www.lundurfasteignir.is

S. 690 3031 / 661 7000

Tveggja herb. íbúð til leigu á 
Grensásvegi. Uppl. í s. 867 9003.

Herbergi með húsgögnum til leigu 
á Eyrarbakka. Hér er friður og ró. 
Gott fyrir listamann. Tímabundið. 
S.8679003

 Húsnæði óskast

Óska eftir 3herb íbúð á höfuborgarsv. 
Er með innikisur. Uppl: 8666597 eða 
6989397

 Atvinnuhúsnæði

GÓÐ FJÁRFESTING
Til sölu eða leigu mjög góð 50 m2 
frístundabil í Steinhellu 14, Hfn. 
Miklir möguleikar. Verð frá: 9,9 m S: 
661-6800

 Geymsluhúsnæði

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR 
 WWW.GEYMSLAEITT.IS

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2. 
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

SUMARTILBOÐ
 GEYMSLULAUSNIR.IS

Verð frá 2900kr.mán Sækjum og 
sendum. S: 615-5005

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

HOUSEKEEPERS
Þernur óskast fyrir íbúðarhótel í 

101, laun samk. kjarasamningum. 
Umsóknir sendast á: 

headhousekeeper@apartmentk.is 

Apartment Hotel in 101 
Reykjavik seeks full time 

and part time housekeepers. 
Please send applications to: 

headhousekeeper@apartmentk.is

MOSFELLSBAKARÍ - 
MOSFELLSBÆ.

Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 

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

eru í boði, frá 12:00 - 18:30 virka 
daga og aðra hverja helgi annann 

daginn frá kl. 07:00-16:30 eða 
frá 06:30 - 13:00 virka daga og 

einn dag aðra hverja helgi frá kl. 
07:00-16:30 . Umsækjendur þurfa 

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

atvinnu-umsokn/

GÆÐABAKSTUR / 
ÖMMUBAKSTUR 
AUGLÝSIR EFTIR 

HRAUSTUM STARFSMANNI 
Í 100% SÖLUSTARF 

VIÐ ÚTKEYRSLU 
OG ÁFYLLINGAR Í 

VERSLUNUM. UM ER AÐ 
RÆÐA STARF FRÁ KL. 

06:30.
Starfssvið: 

Útkeyrsla, pantanir og áfyllingar 
í verslunum. Eftirlit með 

framstillingum. Samskipti við 
verslunarstjóra.

Hæfniskröfur: 

- Skrifa og tala íslensku 

- Bílpróf 

- Góð skipulagsfærni og sjálfstæði 
í vinnubrögðum 

- Stundvísi, reglusemi og 
sveigjanleiki 

- Góð mannleg samskipti 

- Snyrtimennska 

- Hreint sakavottorð 

Viðkomandi þarf að geta byrjað 
fljótlega.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist 
fyrir 12. ágúst 2015. 

Umsóknir berist á netfangið 
umsokn@gaedabakstur.is

Óskum eftir að ráða verkamenn og 
múrara sem fyrst. Uppl. sendist á: 
murogradgjof@gmail.com

FJARÐARBAKARÍ - KORNIÐ
Starfsfólk óskast í hlutastörf næsta 
vetur. Íslensku kunnátta skilyrði. 
Umsóknir sendist á umsokn@kornid.is

Kranamaður óskast á Suðurnesjum. 
Upplýsingar í síma 8400609

SPJALLDÖMUR ÓSKAST
Rauða Torgið óskar eftir samstarfi við 
heitar spjall/símadömur. Nánari uppl. 
á RaudaTorgid.eu.

Óska eftir vönum og góðum þjónum í 
kvöldvinnu á góðan veitingastað. Uppl. 
í s. 893 7599 & 770 6355

VEITINGAHÚSIÐ LAUGA-ÁS
leitar eftir þjónustufólki í veitingasal. 
Upplýsingar, umsóknir og meðmæli 
berist á netfangið johann@laugaas.is.

Vantar aðstoð lögmanns. Um 
tímabundið starf er að ræða. 
Umsóknir sendist á: auglysing2015@
gmail.com

TILKYNNINGAR

 Einkamál

HEITAR KONUR
Heitar íslenskar konur geta fengið 
ævilanga ókeypis áskrift að 
Íslendingum.eu. Frekari upplýsingar á 
„heitarkonur.eu”

GOÐHEIMAR 11 –  NEÐRI SÉRHÆÐ

Grensásveg 50, 108 Rvk • Sími 588-2030 • borgir@borgir.is
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

OPIÐ HÚS Í DAG FÖSTUDAG KL. 17.30 TIL 18.00             
Borgir s. 588-2030 kynna:  Góð neðri sérhæð í fjórbýli. Tvennar svalir. 
Fjögur svefnherbergi.  Húsið  tekið í gegn og málað 2013. Lagnir undir 
húsinu endurnýjaðar.  Í húsinu eru tvær aðalhæðir og tilheyrir aðkomu-
stæði fyrir bíla þessari hæð og efri hæðinni. Bílskúrsréttur. Í kjallara er 
sameiginlegt þvottahús og góð sér geymsla með glugga. 
Íbúðin er:  Forstofa og þar forstofuherbergi og síðan er komið í dagstofu 
eða borðstofu fyrir framan fínt  eldhús með fallegum innréttingum og 
svo góð stofa með austur svölum.   Á svefnherbergjagangi eru svo 
þrjú svefnherbergi og endurnýjað baðherbergi. Frá hjónaherberginu er 
gengið út á suður svalir. Sölumaður Borga á staðnum  s. 896-8030
Allir  velkomnir milli KL. 17.30 og 18.00  Í DAG  7. ágúst. 

OPIÐ HÚS

fasteignir

Heimilismatur í hádeginu  virka daga  • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilin

skemmtanir

Sumarlífið eru nýir þættir á Vísi þar sem Davíð 
Arnar Oddgeirsson og Ósk Gunnarsdóttir flytja 

okkur fréttir af öllum heitustu menningar-

viðburðum sumarsins. Skemmtileg viðtöl, kíkt

á bak við tjöldin og hressandi umfjöllun um allt 

það áhugaverðasta í menningarlífinu.

Fylgstu með Sumarlífinu á Vísi í allt sumar.

RÁÐLAGÐUR SKAMMTUR AF 
FERSKRI MENNINGU

L Í F I ÐL Í F I Ð

Vísir.is er hluti af 

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín
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Veðurspá
Föstudagur
Fremur hæg 
norðvestanátt 
í dag, föstudag. 
Dálítil rigning 
eða súld á 
Norður- og 
Austurlandi, en 
annars bjart með 
köflum. Hiti 7 til 
18 stig, hlýjast á 
Suðausturlandi.

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU

PONDUS  Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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LÁRÉTT
2. að lokum, 6. í röð, 8. hald, 9. draup, 
11. nafnorð, 12. frétt, 14. rusl, 16. 
skóli, 17. atvikast, 18. hætta, 20. tveir, 
21. málmhúða.

LÓÐRÉTT
1. helminguð, 3. pot, 4. máski, 5. 
sjáðu, 7. at, 10. ílát, 13. loft, 15. sá, 16. 
form, 19. ónefndur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. loks, 6. áb, 8. tak, 9. lak, 
11. no, 12. fregn, 14. drasl, 16. ma, 17. 
ske, 18. ógn, 20. ii, 21. tina. 
LÓÐRÉTT: 1. hálf, 3. ot, 4. kannski, 
5. sko, 7. bardagi, 10. ker, 13. gas, 15. 
leit, 16. mót, 19. nn.

Huh?

Ég bað 
um 

bjór? Úps, 
mín 

mistök!

Ætlar þú að 
bjóða Söru á 
ballið klæddur 
í þetta?

Af hverju 
spyrja allir 

að því?

Það er skemmtilegt! Óvænt! 
Hún verður snortin yfir því hvað 

ég er tilfinninganæmur 
og skapandi.

Tja, stelpur 
eru  hrifnar 
af næmnum 
strákum …

Einmitt! Hjálpaðu 
mér að fela mig 

hérna uppi svo ég 
geti látið henni 

bregða.

Hvað þarf ég að gera 
til þess að þú gefir 
mér tásunudd?

Látum okkur 
sjá. Koss …

… viku þar sem þú sérð um 
uppvaskið, nýjan bíl og 
tvær vikur á Ítalíu.

Þú virkilega 
hatar tásunudd?

Þrjár vikur á 
Ítalíu ef þú 

klippir ekki á 
þér táneglurnar 

fyrst.

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

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

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

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

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

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

Nils Grandelius (2.569) átti leik 
gegn Björgvini Jónssyni (2.353) á 
Íslandsmóti skákfélaga.

28. … Rg4+! 29. hxg4 exf4 30. Hxf4 
Dh4+ 31. Kg1 Dxg3 og svartur vann 
skákina skömmu síðar.

www.skak.is: Hörkublindskák-
fjöltefli í gær.

Svartur á leik

FRÉTTABLAÐIÐ 
ER HELGARBLAÐIÐ

Ómissandi hluti af góðri helgi
Skaft ahlíð 24 | 105 Reykjavík | 512 5000 
Auglýsingar 512-5401 | visir.is

Baltasar Kormákur boðaði byltingu 
í kvikmyndagerð á dögunum, sem 
menntamálaráðherra tók undir. 
Rætt við konur í bransanum.

Ef Keli er leiðinlegur getur Diddú tekið 
heyrnartækið úr sambandi! Heimsókn á 

tónlistarbýlið Túnfót í Mosfellsdal.

Fréttablaðið tekur stöðuna á baráttu hinsegin 
hópa. Hvar hafa sigrar unnist og hvað mætti betur 

fara? Er gott að vera hinsegin á Íslandi?
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VINNINGASKRÁ SÍBS

RÉTTU ÞEIM VINARHÖND NÚNA
Þúsundir treysta á endurhæfingu að Reykjalundi

Tryggðu þér vinanúmer á

sibs.is eða í síma 560 4800

ÞREK ER GULL ÞEIM 
SEM ÞVÍ HEFUR GLATAÐ
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Afgreiðsla vinninga hefst þann 20. ágúst 2015. Birt án ábyrgðar um prentvillur. 

Aðalvinningur
kr. 5.000.000
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Aukavinningar  
kr. 100.000
34824    34826

Aukavinningar  
kr. 500.000
12346 23040 26672 31940 36729 47554 48360 51813 67489 75665                                                                                                                                
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„Við vorum í Berlín í fyrra þann-
ig að það er mikil spenna í gangi 
eftir þessa pásu frá Íslandi,“ segir 
Pan Thorarensen, skipuleggjandi 
íslensku tónlistarhátíðarinnar Ex-
treme Chill Festival – Undir jökli. 
Hátíðin fer fram á Hellissandi við 
rætur Snæfellsjökuls og hefst í 
dag og stendur yfir helgina. Þetta 
er í sjötta sinn sem hátíðin fer 
fram, en fimm ára afmæli hátíðar-
innar var haldið í Berlín síðastliðið 
sumar við frábærar undirtektir. 

Pan segir samspil náttúrufeg-
urðar og tónlistar vera einstakt 
á hátíðinni. „Umhverfið skipt-
ir miklu máli og tónlistin talar 
mikið við náttúruna á þessu fal-
lega svæði. Það er eitthvað öðru-

vísi við að hlusta á tónlist í þessu 
umhverfi,“ bætir Pan við.

Tónleikarnir fara fram í félags-
heimilinu Röst á Hellissandi en 
einnig verður Frystiklefinn á Rifi 
nýttur í fyrsta skipti undir tón-
leika á laugardeginum.

Dagskráin í ár er ekki af verri 
endanum en tónlistarmenn á borð 
við Biosphere, Hilmar Örn Hilm-
arsson, Steindór Andersen, Mix-
master Morris, Studnitzky, Stereo 
Hypnosis, Dj flugvél og geim-
skip, Jónas Sen, Tonik Ensemble, 
Futuregrapher, Ruxpin, Skurken, 
Jóhann Eiríksson o.fl. munu koma 
fram á hátíðinni. 

Aðeins 400 miðar eru í boði á 
hátíðina.  - glp

Tónlistin talar við 
náttúrufegurðina
Tónlistarhátíðin Extreme Chill Festival–  Undir jökli 
fer fram í sjötta sinn um helgina á Hellissandi.

GÓÐUR FÍLINGUR  Tónlistarhátíðin fer fram í sjöunda sinn um helgina.

„Þetta er auðvitað frábært tæki-
færi fyrir okkar íslenska gospel-
hóp, að fá að syngja á svona 
flottri gospelhátíð í Bandaríkj-
unum,“ segir Óskar Einarsson, 
tónlistarmaður og stjórnandi 
gospelhópsins Reykjavik Gospel 
Company. 

Um er að ræða gospelhóp sem 
inniheldur átta söngvara og fjög-
urra manna hljómsveit og kemur 
fram á Gospel-hátíð sem heitir 
Greater Birmingham Festival of 
Hope og fer fram í Birmingham 
í Alabamafylki í Bandaríkjun-
um. „Þetta er risabatterí og búist 
við um tólf þúsund manns, þetta 
fer fram í risaíþróttahöll,“ bætir 
Óskar við. 

Tónleikunum verður einnig 
streymt á netinu þannig að millj-
ónirnar eru ansi margar sem geta 
fylgst með þeim. 

Á hátíðinni kemur fram fjöldi 
þekktra listamanna en fremstur 
meðal jafningja er tónlistarmað-
urinn Kirk Franklin. „Hann er 
stærsta nafnið í gospelheimin-
um í dag og hefur meðal annars 
fengið Grammy-verðlaun og selt 
milljónir platna.“ Franklin hefur 
unnið sjö Grammy-verðlaun og 
selt tugi milljóna platna. 

Óskar segir það mikinn heiður 
að fá að taka þátt í hátíð sem er 
af þessari stærðargráðu. Gospel-
senan í Bandaríkjunum er mjög 
stór og listamenn í gospelgeir-
anum selja mikið af plötum og 
markaðurinn stór. „Þetta sýnir 
hvað við erum á góðum stand-
ard. Þessir aðilar sem standa 

fyrir þessu heyrðu í okkur koma 
fram á Íslandi fyrir um tveimur 
árum og voru hrifnir af okkur. 
Þeir buðu okkur til Færeyja fyrir 
skömmu og svo núna til Banda-
ríkjanna,“ segir Óskar. Kórinn 
kom fram með annarri stjörnu 
í gospelheiminum, Michael W. 
Smith, á stórum tónleikum í Þórs-
höfn í Færeyjum fyrir skömmu.

Tónleikar Reykjavik Gospel 
Company eru þó ekki eina 
erindi Óskars í Bandaríkjunum 
því að þrjátíu manna Gospel-
kór Fíladelf íu, sem Óskar stýrir 
einnig, kemur fram á nokkrum 
tónleikum í Bandaríkjunum á 
næstu dögum. „Við förum út í dag 
og verðum úti til 17. ágúst. Við 
tökum nokkra tónleika í kirkjum 

í New York og Boston. Við erum 
að fara til að njóta og sjá hvað er 
að gerast í þessari senu í Banda-
ríkjunum,“ segir Óskar. 

Reykjavik Gospel Company 
hefur lítið komið fram undir eigin 
nafni en hefur komið fram víða 
og þá oftast í formi bakradda á 
til dæmis Jólagestum Björgvins 
Halldórssonar en hluti Gospel-
kompanísins er einnig hluti af 
Gospelkór Fíladelfíu.

Reykjavik Gospel Company 
kemur fram á tónleikunum í Ala-
bama næsta föstudag og verður 
hægt að horfa á tónleikana á net-
inu. Hópurinn ætlar meðal ann-
ars að frumflytja nýtt lag eftir 
Óskar á tónleikunum.

 gunnarleo@frettabladid.is

Íslensk gospeltónlist 
í útrás vestur um haf
Reykjavík Gospel Company kemur fram á stærðarinnar gospelhátíð sem fram fer 
í Alabama Bandaríkjunum. Deilir sviði með sjöföldum Grammy-verðlaunahafa.

Í ÚTRÁS  Hér er Óskar Einarsson ásamt hluta gospelhópsins, Reykjavik Gospel 
Company.

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
7. ÁGÚST 2015 

Tónleikar
19.30 Hinsegin kórinn heldur tónleika 
í Fríkirkjunni í Reykjavík. Kórinn 
syngur undir stjórn Helgu Margrétar 
Marzellíusardóttir og mun kórinn flytja 
fjölbreytta efnisskrá. Miðaverð er 2.500 
krónur.
20.00 Rúmenska píanótríóið PRO ARTE 
spilar á tónleikum í Salnum í Kópavogi. 
Meðlimir tríósins eru þau Anda Pero-
vivi, fiðluleikari, Marin Cazacu, selló-
leikari og Nicolae Licaret, píanóleikari 
og var það stofnað árið 1978. Miðaverð 
er 1.500 krónur og 2.200 krónur.
21.00 Tónlistarmaðurinn Úlfur Hansson 

spilar í Mengi í kvöld og mun leika nýtt 
efni. Áður hefur Úlfur gefið út tvær 
sólóplötur, Sweaty Psalms árið 2008 og 
White Mountain árið 2013. Miðaverð er 
2.000 krónur.
22.00 Hljómsveitirnar Börn, Kvöl 
og Hellvar lofa drungalegu pönki og 
hávaða á Dillon í kvöld. Aðgangur 
ókeypis.
22.00 Lára Rúnarsdóttir leikur á tón-
leikum í Félagsheimili Súgfirðinga á 
Suðureyri í kvöld. Lára gaf nýverið út 
sína fimmtu plötu, Þel, og eru tónleik-
arnir hluti af Act Alone-hátíðinni sem 
fram fer á Suðureyri.
23.00 Sváfnir Sigurðarson og félagar 
leika og syngja á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, 
Frakkastíg 8. Aðgangur er ókeypis. 

Opnanir
17.00 Yfirlitssýning á verkum Þormóðs 
Karlssonar verður opnuð í Listasafni 

ASÍ í dag. Sýningin stendur til 29. 
mars og er safnið opið frá kl. 13.00. 
Aðgangur ókeypis.

Sýningar
16.00 Sirkus Íslands sýnir fjölskyldusýn-
inguna Heima er best í sirkustjaldinu 
Jöklu sem staðsett verður á Klambra-
túni. Miðaverð er 3.500 krónur.
17.00 Ársæll Níelsson leikles einleikinn 
Doría eftir Eyrúnu Ósk Jónsdóttur og 
Helga Sverrisson á einleikshátíðinni 
Act Alone sem fer fram á Suðureyri. 
Aðgangur er ókeypis.
20.00 Sirkus Íslands sýnir kabarett-
sýninguna Skinnsemi í sirkustjaldinu 
Jöklu sem staðsett verður á Klambra-
túni. Sýningin er fyrir fullorðna og er 
bönnuð innan 18 ára. Miðaverð er 
4.000 krónur.
20.00 Sirkusverkið Comissura verður 
sýnt í Tjarnarbíói í kvöld. Miðaverð er 
2.500 krónur.
20.00 Edda Björgvinsdóttir skoðar 
fjölmargar hliðar húmors á samt 
áhorfendum í fyrirlestrinum Húmor 
og hamingja í leik og starfi: Dauðans 
alvara! á Act Alone-hátíðinni sem fram 
fer á Suðureyri. Aðgangur ókeypis.

Hátíðir
20.00 Extreme Chill Festival 2015 hefst 
í dag á Hellissandi í Félagsheimilinu 
Röst. Hátíðarpassi 7.900 krónur.

Umræður
12.00 Pallborðsumræður um heilbrigð-
iskerfið í augum trans- og intersexfólks 
í Iðnó í dag. Kitty Anderson, formaður 
Intersex Íslands leiðir pallborðsum-
ræður um transfólk, intersexfólk og 
heilbrigðismál. Viðburðurinn er hluti 
af Hinsegin dögum og er aðgangur 
ókeypis.

Uppákomur
17.00 Bókmenntaviðburður 
Hinsegin daga fer fram í 
Iðnó í dag. Fluttir verða 
fjölbreyttir textar, sögur 
og ljóð, nýtt efni í 
bland við gamalt. 
Meðal þeirra sem 
koma fram 

eru Elísabet Jökulsdóttir, Kristín Svava 
Tómasdóttir, Halldór Armand Ásgeirs-
son auk fleiri. Kynnir kvöldsins er leik-
konan Salóme R. Gunnarsdóttir.

Dans
23.30 Danssýningin Saving History 
verður flutt á Act Alone-hátíðinni 
sem fram fer á Suðureyri. Dansari og 
höfundur verksins er Katrín Gunnars-

dóttir. Aðgangur er 
ókeypis.

Uppistand
21.00 Pétur Jóhann Sigfússon verður á 
Hótel Selfossi í kvöld með uppistands-
sýninguna Pétur Jóhann óheflaður. 16. 
ára aldurstakmark og er húsið opnað 
klukkan 20.00. Miðaverð er 2.900 í for-
sölu en 3.900 við innganginn.

Tónlist
22.00 Trúbadorarnir Alexander og Guð-
mann verða á Englis Pub í kvöld. Síðar í 
kvöld taka Magnús og Ívar við.
22.00 Trúbadorinn Siggi verður á Amer-
ican Bar í kvöld. Dj Maggi þeytir skífum 
síðar í kvöld.
22.00 Dj Ragga þeytir skífum á 
Frederik sen Ale House í kvöld.
22.00 Dj Sir Danselot þeytir skífum á 
Slippbarnum í kvöld.
22.00 Dj Styrmir Dansson þeytir 
skífum á Bravó í kvöld.
22.00 Dj Sunna Ben þeytir skífum á 
Dúfnahólum 10 í kvöld.
23.00 Landleguball á Kiki Queer Bar. 

Plötusnúðar og lifandi tónlist. Ballið 
er hluti af dagskrá Hinsegin daga 

og er miðaverð 1.000 krónur.
Upplýsingar um viðburði send-

ist á hvar@frettabladid.
is og einnig er hægt að 

skrá þá inni á visir.is.
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1 dl sykur
3 dl hveiti
125 g smjör
4-5 dl frosin hindber (eða önnur ber)
1 msk. kartöflumjöl
3 msk. sykur
100 g hvítt súkkulaði
50 g möndluflögur

Hitið ofninn í 200°C. Blandið sykri og 
hveiti í skál og bætið smjörinu í tening-
um saman við. Klípið saman í grófan 
mulning og þrýstið í botninn á böku-
formi. Blandið hindberjunum saman 
við kartöflumjölið og sykurinn og setjið 
blönduna yfir bökubotninn. Rífið hvítt 
súkkulaði og stráið yfir berin. Dreifið 

möndluflögum yfir og bakið í miðjum 
ofni í 20-25 mínútur, eða þar til bakan 
hefur fengið fallegan lit.

Gott er að bera bökurnar fram með 
ís eða þeyttum rjóma.

Uppskrift fengin af Ljufmeti.com

Hindberjabaka með hvítu súkkulaði
Það er um að gera að hita upp fyrir helgina og skella í þessar ljúff engu hindberjabökur.
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Dragkeppni Íslands fór fram á mið-
vikudagskvöld þar sem GóGó Starr 
varð dragdrottning og Handsome 
Dave dragkóngur. Keppnin fór fram 
í Gamla bíói í fyrsta skipti í lang-
an tíma eftir að hafa verið haldin 
í Hörpunni í nokkur ár. „Við erum 
mjög ánægð að vera komin aftur 
á þennan frábæra stað. Þetta var 
með betri keppnum sem við höfum 
haldið og áhorfendur voru í góðu 
skapi. Keppnin var mjög spennandi 
en þemað í ár var „Back to Basics“. 
Þetta var einföld uppbygging en 
ekkert var gefið eftir. Við þurftum 
að henda einum keppanda úr keppn-
inni á seinustu stundu vegna metn-
aðarleysis og dræmrar mætingar,“ 
segir Georg Erlingsson sem er einn 
af skipuleggjendum keppninnar. 

Dragdrottning Íslands, Sigurður 
Heimir Guðjónsson, er í skýjunum 
með sigurinn en þetta er í fyrsta 
sinn sem hann tekur þátt í keppn-
inni. „Þetta er brjálað stuð og ég 
er spenntur að gera eitthvað með 
titilinn. Ég byrjaði í þessu í leik-
sýningu á fyrsta ári í Verkmennta-
skólanum á Akureyri. Núna langar 
mig að virkja dragsenuna á Íslandi. 
Þetta á ekki bara að vera á djamm-

inu heldur gefa þessu meira líf og 
gera þetta fínlegra og skemmti-
legra. Það finnst langflestum þetta 
vera skemmtilegt eins og okkur 
sem komum fram,“ segir Sigurður 
en hann er aðeins 22 ára og stundar 
nám í Margmiðlunarskólanum þar 
sem hann ætlar sér að vinna við 
tölvuleikjagerð í framtíðinni. 

Atriðið hjá Sigurði eða GóGó 
Starr var innblásið af húsmæðrum 
á sjötta áratugnum. „Ég vildi taka 
einhverja krúttlega ímynd og æsa 
hana aðeins upp og gera það svolítið 
fyndið og skemmtilegt. Hugmyndin 
kom til mín fyrir þremur mánuðum 
en seinustu vikur hafa verið mjög 
strangar æfingar sem skiluðu sér.“
 - gj

Ein besta dragkeppni Íslands hingað til
GóGó Starr og Handsome Dave báru sigur úr býtum sem dragdrottning og dragkóngur Íslands. Georg Erlingsson, umsjónarmaður 
 keppninnar, segir að ekkert hafi  verið gefi ð eft ir við undirbúning hennar og strangar æfi ngar hafi  skilað sér í spennandi keppni.

KYNNIR KVÖLDSINS  
Bjarni töframaður var 
kynnir  á keppninni og 

klæddi sig upp sem 
glæsikvendi. Hér má sjá 
hann kynna DJ Gumma 

Gúmmelaði á svið. 

LÓA CHLAPP  
Snorri keppandi leyfði  
sinni innri Kate Bush í 
Wuthering  Heights að 

leika lausum hala.

DRAGKÓNGUR ÍSLANDS  Borghildur 
sló í gegn sem Handsome Dave og tók 
titilinn Dragkóngur Íslands.

DRAGDROTTNING ÍSLANDS  
Sigurður Heimir hrifsaði til 
sín aðalverðlaun kvöldsins 
sem GóGó Starr.

 FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ

DRAGON SKATES  
Haukur Svanberg sýndi 
listir sínar sem Dragon 
Skates í Gamla bíói.

PIXIE STRIKE  
Paul fór ekki 

fram hjá 
neinum í 

keppninni.

 Ég byrjaði í þessu í 
leiksýningu á fyrsta ári í 
Verkmenntaskólanum á 

Akureyri. Núna langar mig 
að virkja dragsenuna á 

Íslandi. Þetta á ekki bara 
að vera á djamminu heldur 

gefa þessu meira líf.
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Tilboðin gilda 6. ágúst – 9. ágúst 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Í ���pi!

FERSKT LAMBAFILE
M/FITU 

3.974 
ÁÐUR 5.298 KR/KG

-25%

GRÍSAKÓTILETTUR
HERRAGARÐS 

1.184 
ÁÐUR 2.078 KR/KG

LAMBAFRAMP.SNEIÐAR
GRILL, NEW YORK 

1.163 
ÁÐUR 1.454 KR/KG

KJÚKLINGABRINGA 
 MIÐJ.HAFS MARINERING 

1.883 
ÁÐUR 2.384 KR/KG

KARTÖFLUFLÖGUR
X-TRA, BBQ, 300 GR 

299 
ÁÐUR 369 KR/PK

FANTA 2L 
2 TEG 

199 
ÁÐUR 224 KR/STK

SYKURPÚÐAR 
HYTOP, 284 GR 

299 
ÁÐUR 398 KR/PK

-25%

SÆLGÆTISBLANDA 
X-TRA, 300 GR 

299 
ÁÐUR 398 KR/PK

VÍNBER GRÆN 
FERSK OG FÍN 

449 
ÁÐUR 898 KR/KG

-50%

-25%

-43%



www.netto.is 
| Mjódd · Salavegur · Búðakór· Grandi · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |

KAFFIPÚÐAR 
GINA, 50 STK 

398 
ÁÐUR 498 KR/PK

NAUTGRIPAHAKK 
FERSKT 

1.189 
ÁÐUR 1.450 KR/KG

GORDON BLEU
350 GR 

575 
ÁÐUR 959 KR/PK

-40%

ANDABRINGUR 
FRANSKAR 

2.798 
ÁÐUR 3.498 KR/KG

MÍNÚTUSTEIK, GRÍSA 
FERSK 

2.449 
KR/KG

KALKÚNABRINGUR 
ERLENDAR 

1.998 
ÁÐUR 2.498 KR/KG

KALKÚNASTRIMLAR 
ÍSFUGL 

1.598 
ÁÐUR 1.998 KR/KG

NAAN BRAUÐ 
TAMDORI, 2 TEG 

499 
ÁÐUR 449 KR/PK

INDVERSKIR RÉTTIR
NICE N’EASY, 4 TEG 

479 
ÁÐUR 549 KR/PK
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Heimsþekktur reggílistamaður, 
Rocky Dawuni, er væntanlegur til 
landsins í lok þessa mánaðar og 
mun halda tónleika ásamt hljóm-
sveit sinni í Gamla bíói sunnudag-
inn 30. ágúst næst komandi. 

Rocky er uppalinn í Ghana en 
þrátt fyrir að vera nú búsettur 
í Los Angeles þá er hans helsta 
markmið að vinna að mannrétt-
indamálum og friðaruppbygg-
ingu í Afríku og vill hann nota 
tónlist sína til þess að koma 
skilaboðum sínum á framfæri 
og tengja saman fólk úr ólíkum 
menningar heimum. Hann er tals-
maður margra mannúðarsam-
taka eins og UNICEF og Carter 
Center og hefur m.a. leitt verk-
efni, stofnað af Hillary Clinton 
á vegum Sameinuðu þjóðanna 
með leikkonunni Juliu Roberts og 
fleirum, sem snýst um að bæta 
eldunaraðstöðu fólks í Afríku, en 
yfir tvær milljónir manna látast á 
hverju ári vegna slæmrar eldun-
araðstöðu. 

Rocky Dawuni gaf út sína 
fyrstu plötu árið 1996 og hefur 
síðan þá gefið út alls sex plöt-
ur, sú nýjasta er Branches of 
the Same Tree og kom út í mars 
2015. Rocky hefur deilt sviði með 
stjörnum eins og Stevie Wonder, 
Peter Gabriel, Bono, Jason Mraz 
og fleirum og hefur CNN sett 
hann á lista yfir tíu bestu tón-
listar menn frá Afríku. Tónlist 
hans hefur einnig hljómað í sjón-
varpsþáttunum ER, Weeds og 
Dexter sem og í tölvuleikjum 
FIFA.

Í tilefni af komu Rocky Dawuni 
ætlar Gamla bíó að efna til reggí-
dags 30. ágúst sem mun hefjast 
á fjölskyldutónleikum þar sem 
Amabadama mun spila en hún 
sér líka um að skapa réttu stemn-
inguna um kvöldið áður en Rocky 
Dawuni og hljómsveit stíga á 
svið. Forsala á tónleika Rocky 
Dawuni hefst á midi.is í dag og 
mun miðinn verða á sérstöku til-
boði fram á sunnudag.  - glp

Reggí tekur 
yfi r Gamla bíó

Á LEIÐINNI  Rocky Dawuni kemur fram 
í Gamla bíói 30. ágúst.

„Þetta var rosaleg vinnutörn, ég 
var að vinna í 80 tíma á viku í 
gluggalausu herbergi,“ segir Garp-
ur Ingason Elísabetarson kvik-
myndagerðarmaður en hann vann 
við eftirvinnslu kvikmyndarinnar 
Fantastic Four sem frumsýnd var 
hér á landi fyrir skömmu. 

Þeir sem þekkja Fantastic Four-
myndirnar, sem eru nú orðnar 
þrjár talsins, vita að talsvert er um 
tæknibrellur í myndinni og vann 
Garpur við að smíða slíkar brellur. 

„Þeir fengu mig og fleiri aðila út 
til Montreal til að aðstoða sig við 
lokasenuna í myndinni. Við vorum 
rúmlega sextíu aðilar þarna að 
vinna að lokasenunni,“ segir Garp-
ur sem var úti í tæpan mánuð að 
vinna. 

Hann hefur komið víða við í 
kvikmyndaiðnaðinum og hefur 
þessa dagana einnig unnið við 
eftir vinnslu myndarinnar Everest, 
sem Baltasar Kormákur leikstýrir 
og þá lauk hann nýverið við tækni-
brelluvinnslu í Disney-myndinni 
The Finest Hours sem kemur út á 
næsta ári. 

Eftir að hafa stundað nám við 

Kvikmyndaskóla Íslands lá leiðin 
til Vancouver í Kanada þar sem 
hann stundaði nám við Lost Boys 
| School of VFX. „Ég vinn heima 
sem klippari aðallega en fór að 
læra tölvubrellur í Vancouver. 
Þessi skóli er vel tengdur brans-
anum og býður meðal annars upp 
á starfsnám og maður fær oftast 
vinnu í kjölfarið,“ segir Garpur 
sem bjó í eitt og hálft ár í Kanada.

Hann segir kvikmyndabransann 
talsvert öðruvísi erlendis en hér á 
landi. „Það er allt miklu stærra í 
sniðum þarna úti og miklu meiri 
peningar til. Íslenski kvikmynda-
iðnaðurinn er þó á mikilli uppleið, 
við eigum mikið af hæfileikaríku 
fólki og framfarirnar hafa verið 
miklar.“

Vinnan við tæknibrellugerð í 
kvikmyndum sem þessum getur 
tekið óratíma og segir Garpur fólk 
oft ekki gera sér grein fyrir hvað 
sé ekta og hvað séu tæknibrellur. 
„Það er ótrúlegt hvað það er hægt 
að gera mikið í eftirvinnslu í dag 
og oft eru þetta hlutir sem fólk 
pælir ekki í að séu búnir til, eins 
og t.d. tígrisdýrið í Life of Pi. Svo 

eru líka minni hlutir og ósýnilegir 
sem við tökum ekki eftir, taka út 
hluti sem mega ekki vera í ramma, 
svo sem skíðalyftur eða bæta inn 
fólki eða byggingum. Ég held að 
ég eigi allt í allt átta sekúndur í 
myndinni, sem sýnir hversu mikil 

og löng vinna þetta er. Ég vann í 
Disney-myndinni í þrjá mánuði og 
á sjö sekúndur í henni. Það getur 
tekið frá einni viku upp í mánuð að 
ná sekúndunni. Flóknustu skotin 
geta tekið margar vikur,“ útskýr-
ir Garpur.  gunnarleo@frettabladid.is

Getur tekið allt upp í einn 
mánuð að ná einni sekúndu
Garpur Ingason Elísabetarson tók þátt að gera tæknibrellur í lokasenu kvikmyndinnar Fantastic Four.

TÖFF OG TÆKNILEGUR  Garpur Ingason Elísabetarson hefur unnið við smíði tæknibrella í þremur stórum kvikmyndum á undanförnum mánuðum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FANTASTIC FOUR  Kvikmyndin var frumsýnd hér á landi fyrir skömmu og þykir 
tæknilega töff.

KRINGLUNNI

AKUREYRI KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA
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SPARBÍÓ

EMPIREVARIETY

HITFIX

THE HOLLYWOOD REPORTER

VARIETY

FORSÝND UM HELGINA

Það muna allir eftir ógleymanlegu grínmyndunum um 
Griswold fjölskylduna. Nú er komið að syninum að fara 

með sína fjölskyldu í frí!

MATT SULLIVAN - IN TOUCH

JAMES OSTER - JOBLO

DAVE KARGER - FANDANGO

“BRJÁLÆÐISLEGA FYNDIÐ 
FRAMHALD”

“VACATION ER FYNDNASTA 
MYND ÁRSINS”

“ÉG HEF EKKI HLEGIÐ SVONA 
OFT UPPHÁTT Í LANGAN TÍMA”

TRAINWRECK 5, 8, 10:35
FANTASTIC FOUR 8, 10:15
MISSION IMPOSSIBLE 8, 10:35
PIXELS 3D 5
SKÓSVEINARNIR 2D 4
MINIONS 2D 6

TILBOÐ KL 5

TILBOÐ KL 5

TILBOÐ KL 4
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PEPSI DEILD KVENNA
VALUR-STJARNAN� 0-4
Mörkin: 0-1 Franciella Manoel Alberto (22.), 0-2 
Harpa Þorsteinsdóttir (41.), 0-3 Poliana Barbosa 
Medeiros (59.), 0-4 Harpa Þorsteinsdóttir (62.)

Meistaradeildarævintýri Stjörnukvenna hefst 
gegn Hibernians í Garðabæ á þriðjudaginn.

STAÐAN
Breiðablik  12  11  1  0    35-2  34
Stjarnan  13  11  0  2    36-7  33
Þór/KA  12 6  3  3    32-19  21
Valur  13  7  0  6    26-32  21
Selfoss  12  6  2  4    20-13  20
ÍBV  12  6  1  5    25-18  19
Fylkir  12  6  1  5    22-22  19
KR  12  1  3  8    9-28  6
Þróttur R.  12  0  2  10    4-35  2
Afturelding 12  0  1  11    6-39  1

GÓÐ�BYRJUN�Brasilíska landsliðskonan 
Poliana skoraði í fyrsta leik sínum fyrir 
Stjörnuna í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ
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SPÁ�FRÉTTABLAÐSINS
SÆTI�3�TIL�4Aðeins 1 DAGUR Í�FYRSTA�LEIK�Í�ENSKU�ÚRVALSDEILDINNI�2015-2016
3.�SÆTI� MANCHESTER�UNITED
Louis Van Gaal kom United aftur í 
Meistaradeildina en getur hann komið 
liðinu alla leið á toppinn. Ekki á þessu 
tímabili.
4.�SÆTI� MANCHESTER�CITY
City-liðið hefur verið að skiptast á því 
að eiga frábært tímabil og að valda 
vonbrigðum. Liðið nær ekki að viðhalda 

þeirri „reglu“ í vetur og nær ekki að 
endurheimta titilinn. 

Á morgun kemur í ljós hvaða lið 
enduðu í efstu tveimur sætunum 

í spánni. 

Manchester United komst aftur upp í 
Meistaradeildarsæti á fyrsta tímabili liðsins 
undir stjórn Hollendingsins Louis Van Gaal 
en getur þessi gamalreyndi þjálfari komið 
United aftur í titilbaráttuna þar sem liðið 
var fastagestur í stjóratíð Sir Alex Ferguson. 
Manchester United er þegar búið að kaupa 
leikmenn fyrir um 300 milljónir punda 
síðan Van Gaal tók við liðinu. Síðasta 
tímabil snerist aðallega um að hreinsa upp 
skítinn eftir martraðarleiktíð Davids Moyes 
en nú eru kröfurnar miklu meiri. 
Louis Van Gaal hefur nú fengið tíma til 
að búa til sitt lið og þróa leikstíl eftir sínu 

höfði. Það tók allt sinn tíma á síðustu leiktíð 
en liðið komst á skrið eftir erfiða byrjun. 
Van Gaal hefur enn ekki fundið miðvörð 
eða framherja sem liðið þarf svo mikið á að 
halda en það er enn tími til þess áður en 
glugginn lokast í lok mánaðarins. 
Tími Angels Di Maria á Old Trafford var 
stuttur og bitlaus en vonir standa til að 
Hollendingurinn ungi, Memphis Depay, lífgi 
upp á sóknarleik liðsins. Bastian Schwein-
steiger eru önnur spennandi kaup sé hann 
laus við meiðslin sem hann hefur burðast 
með undanfarin ár. Annar athyglisverður 
miðjumaður er Morgan Schneiderlin sem 

kemur frá Southampton. 
Krafa númer eitt á Old Trafford er án vafa 
að blanda sér í titilbaráttuna en það 
gæti reynst erfitt fyrir Van Gaal að koma 
United-liðinu alla leið á toppinn. Til að 
svo yrði þyrfti hann að finna réttu menn-
ina fyrir lok gluggans og að nýju menn-
irnir smellpassi bæði inn í liðið sem 
og enska boltann. Fréttablaðið 
spáir að Manchester-liðin taki 
tvö síðustu Meistaradeildar-
sætin en það verði Lund-
únaliðin sem verði í tveimur 
efstu sætunum. 

➜�Tekst�Van�Gaal�að�koma�Manchester�United�aftur�af�alvöru�inn�í�titilbarátuna?

KÖRFUBOLTI Nítján stig er það sem 
vantar upp á hjá Jóni Arnóri Stef-
ánssyni til að komast í hóp fárra 
landsliðsmanna sem hafa skorað 
þúsund stig eða meira fyrir íslenska 
karlalandsliðið í körfubolta. 

Fram undan er lokaspretturinn 
í undirbúningi íslenska landsliðs-
ins fyrir Evrópumótið í körfubolta 
og fyrstu tveir undirbúningsleik-
ir liðsins fara fram á Íslandi. Evr-
ópumótslið Hollendinga heimsækir 
Ísland um helgina og mætir lið-
inu í Þorlákshöfn í kvöld og þjóðin 
fær síðan að kveðja íslenska liðið 
í Laugar dalshöllinni á sunnudag-
inn. Leikurinn í kvöld hefst klukk-
an 19.15. 

Jón Arnór skoraði meira en 19 
stig í báðum landsleikjum sínum á 
síðasta ári og hefur skorað meira en 
19 stig í sjö af síðustu fjórtán leikj-
um sínum fyrir íslenska karlalands-
liðið. Nái Jón Arnór þessum 19 stig-
um sem vantar upp á þá kemst hann 
í hóp með Loga Gunnarssyni sem 
skoraði sitt þúsundasta stig fyrir 
landsliðið á Norðurlandamótinu 
sumarið 2011.

Það eru liðin heil fimmtán ár 
síðan Jón Arnór spilaði fyrsta lands-
leik sinn og skoraði fyrsta landsliðs-
stigið í leik á móti Noregi á Norður-
landamótinu í Keflavík í ágúst 2000. 

Friðrik Ingi Rúnarsson, þáver-
andi landsliðsþjálfari, gaf Jóni 
Arnóri tækifærið ásamt öðrum 
ungum leikmönnum eins og Jakobi 
Erni Sigurðarsyni og Loga Gunnars-
syni. Allir þrír eru enn í aðalhlut-
verki í landsliðinu einum og hálfum 
áratug síðar. Friðrik Ingi sá að þar 
fóru framtíðarmenn liðsins og þar 
hafði hann svo sannarlega rétt fyrir 
sér. Enginn gat þó séð fyrir hversu 

langt þeir komust.
Logi er kominn í þús-

und stiga hópinn, Jón 
Arnór þarf varla 
meira en einn til 
tvo leiki í viðbót og Jakob 
væri eflaust kominn 
mun nær þúsund stig-
unum ef hann hefði spil-
a ð  me ð liðinu í fyrra. 
Landsliðs- fyrirliðinn Hlyn-
ur Bæringsson gæti einnig bæst 
í hópinn á næsta ári haldi hann 
áfram að spila jafnstórt hlutverk 
með landsliðinu og hingað til. 

Jón Arnór er nú að hefja þrett-
ánda landsliðsárið sitt og hann 
hefur skorað yfir tíu stig að 
meðaltali á þeim öllum. Frá því 
að Jón Arnór kom heim til að 
„hlaða batteríin“ veturinn 2008-
09 hefur hann skorað 16,5 stig að 
meðaltali í leikjum með íslenska 
landsliðinu sem er frábær árangur. 

Ef við þekkjum Jón Arnór rétt þá 
verður hann nú ekki mikið að pæla 
í þúsundasta stiginu í leikjunum við 
Hollendinga. Fram undan er stærsta 
verkefni landsliðsins frá upphafi og 
öll einbeiting hans og annarra leik-
manna liðsins snýst um að gera sig 
klára fyrir risastóra prófið í Berlín. 
Það væri hins vegar skemmtilegt 
fyrir íslenskt körfuboltaáhugafólk 
ef Jón Arnór næði þessum merku 
tímamótum á heimavelli.  
  ooj@frettabladid.is

Skorar�Jón�Arnór�þúsundasta�
stigið�á�móti�Hollendingum?
Ísland mætir Hollandi í tveimur vináttulandsleikjum í kvöld og á sunnudaginn. Jón Arnór Stefánsson á 
möguleika á því í þessum leikjum að verða annar þúsund stiga leikmaður íslenska EM-hópsins.

VANTAR�BARA�NÍTJÁN�STIG�Í�ÞÚSUND�Jón Arnór Stefánsson í síðasta landsleik 
sínum á móti Bosníu í Laugardalshöllinni í fyrra þar sem íslenska landsliðið tryggði 
sér sæti á EM í körfubolta.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

SUND Hrafnhildur Lúthersdóttir 
sat eftir í undanúrslitum í 200 
metra bringusundi á HM í 50 
metra laug í Kazan í Rússlandi í 
gær eftir umsund á móti kín-
versku sundkonunni Jinglin Shi.

Hrafnhildur setti nýtt Íslands-
met í undanúrslitunum með því 
að synda á 2.23,06 mínútum en 
varð jöfn kínversku stelpunni 
Jinglin Shi í áttunda sæti.

Hrafnhildur setti einnig 
Íslandsmet í undanrásum þegar 
hún náði þriðja besta tíman-
um. Hrafnhildur byrjaði vel í 
umsundinu og var með forystu 
eftir bæði 50 og 100 metra en gaf 
síðan mikið eftir í lokin þar sem 
sú kínverska var mun sterkari. 
Þriðja sund dagsins, eftir Íslands-
met í hinum tveimur, var bara 
einu sundi of mikið. Hún er samt 
fyrsta íslenska konan til að kom-
ast tvisvar inn á topp tíu á HM í 
50 metra laug.

Anton Sveinn McKee setti 
Íslandsmet í 200 metra bringu-
sundi í undanrásum og varð síðan 
í 13. sæti í undanúrslitunum. - óój 

Þriðja�sundið�
einu�of�mikið

NÍUNDA�SÆTI�Hrafnhildur Lúthers-
dóttir varð níunda í 200 metra bringu-
sundi á HM í Kazan í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

13,6
Jón Arnór Stefánsson hefur 
skorað 981 stig í 72 leikjum 
fyrir íslenska A-landsliðið.

KRAFTLYFTINGAR Fanney Hauks-
dóttir, kraftlyftingakona úr 
Gróttu, varð í gær Evrópumeistari 
í bekkpressu í 63 kg flokki fullorð-
inna á Evrópumótinu í bekkpressu 
sem fer fram í Tékklandi. Fanney, 
sem er ríkjandi heims- og Evrópu-
meistari unglinga, bætti eigið met 
í unglingaflokki sem hún setti fyrr 
á árinu.

Fanney byrjaði á að lyfta 142,5 
kílóum auðveldlega en náði ekki 
að lyfta 147,5 kílóum í annarri 
tilraun. Hún náði hins vegar af 
miklu öryggi að lyfta 147,5 kílóum 
í þriðju tilraun sem dugði henni til 
sigurs ásamt því að hún setti nýtt 
heimsmet í flokki unglinga.

Fanney var skiljanlega mjög 
sátt þegar náðist í hana en hún var 
stödd inni á hótelherbergi í Plzen.  

„Tilfinningin er auðvitað bara 
ótrúlega góð, þetta var alveg 
æðislegt. Það var örlítið öðruvísi 
að keppa ekki lengur í unglinga-
flokki, þarna voru stelpur sem 

voru með meiri reynslu að keppa. 
Ég fór inn í þetta mót með það að 
markmiði að komast á verðlauna-
pall en ég bjóst ekki við þessu. 
Þetta fór algjörlega fram úr öllum 
væntingum,“ sagði Fanney sem 
var ánægð með að hafa þreytt 
frumraun sína meðal þeirra bestu.

„Það var frábært að keppa með 
öllum þessum sterku keppendum. 
Maður veit aldrei hverjir skrá sig 
á mót en ég náði að njóta augna-
bliksins vel á mótinu,“ sagði Fann-
ey sem var ekki á þeim buxunum 
að sleppa eigin heimsmeti í ung-
lingaflokki. 

„Ég setti metið á Heimsmeist-
aramótinu í maí en að ná að bæta 
það hér var algjör bónus við árang-
urinn sem ég náði. Vonandi nær 
þetta met að lifa aðeins,“ sagði 
Fanney sem sagði þetta vera gott 
fyrir sjálfstraustið.

„Það má ekki fara of hátt en 
þetta gerir vissulega góða hluti 
fyrir sjálfstraustið.“  - kpt

Fanney�varð�Evrópumeistari�í�fyrstu�tilraun
Heimsmeistari unglinga tryggði sér gull í 63 kg flokki á EM í bekkpressu og setti nýtt heimsmet unglinga.

LYFTI�147,5�KÍLÓUM Fanney Hauksdóttir leit alls ekki út eins og nýliði á fyrsta 
stórmóti sínu í hópi fullorðinna í Tékklandi í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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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

HRINGBRAUT

08.00 World Golf Championship 
2015
13.00 Golfing World 2015 
13.50 This is the Presidents Cup 201
14.15 Golfing World 2015
15.05 PGA Tour 2015 - Highlights
16.00 World Golf Championship 
2015
22.00 LPGA Tour 2015 

11.00 Afsal 11.30 Vesturfarar 12.00 Við 
árbakkann 12.30 Lífsins list 13.00 Afsal 13.30 
Vesturfarar 14.00 Við árbakkann 14.30 Lífsins 
list 15.00 Afsal 15.30 Vesturfarar 16.00 Við 
árbakkann 16.30 Lífsins list 17.00 Afsal 17.30 
Vesturfarar 18.00 Við árbakkann 18.30 Lífsins 
list 19.00 Afsal 19.30 Vesturfarar 20.00 Lífsins 
List 20.30 Kvennaráð 21.00 Herrahornið 21.15 
Vesturfarar 21.45 Grillspaðinn 22.00 Lífsins 
List 22.30 Kvennaráð 23.00 Herrahornið 23.15 
Vesturfarar 23.45 Grillspaðinn

07.00 Dóra könnuður 07.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  07.45 Doddi litli og Eyrnastór  07.55 
Sumardalsmyllan  08.00 Áfram Diego, áfram! 
08.24 Svampur Sveins  08.49 Tommi og Jenni 
08.55 UKI  09.00 Brunabílarnir 09.22 Kalli á þakinu 
09.47 Ævintýraferðin 10.00 Ævintýri Tinna 10.25 
Latibær  10.47 Mæja býfluga 11.00 Dóra könnuður 
11.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  11.45 Doddi 
litli og Eyrnastór 11.55 Sumardalsmyllan  12.00 
Áfram Diego, áfram!  12.24 Svampur Sveins  12.49 
Tommi og Jenni  12.55 UKI 13.00 Brunabílarnir 
13.22 Kalli á þakinu 13.47 Ævintýraferðin  14.00 
Ævintýri Tinna  14.25 Latibær  14.47 Mæja býfluga 
15.00 Dóra könnuður 15.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  15.45 Doddi litli og Eyrnastór 15.55 
Sumardalsmyllan  16.00 Áfram Diego, áfram! 
 16.24 Svampur Sveins  16.49 Tommi og Jenni 
16.55 UKI  17.00 Brunabílarnir  17.22 Kalli á 
þakinu  17.47 Ævintýraferðin  18.00 Ævintýri 
Tinna  18.25 Latibær  18.47 Mæja býfluga  19.00 
Strumparnir  

20.00 Hrafnaþing 21.00 Hvíta tjaldið 21.30 
Eldhús meistaranna

15.50 HM íslenska hestsins 2015
16.05 Stiklur
16.55 Fjölskyldubönd
17.20 Vinabær Danna tígurs
17.32 Litli prinsinn
17.54 Jessie
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Með okkar augum
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Sumardagar
20.00 Brúðarbandið  Gamanþætt-
ir um fjóra félaga sem ákveða að drýgja 
tekjurnar með því að stofna hljómsveit. 
Rokkstjörnulífinu fylgja ýmsar misgæfu-
legar uppákomur sem þeir reyna í sam-
einingu að snúa sig út úr. 
20.45 Fía fóstra
22.20 HM íslenska hestsins 2015
22.35 Hreindýraleikar  Gamansöm 
spennumynd með Ben Affleck í aðal-
hlutverki. Rudy Duncan er laus úr fang-
elsi og þráir að hefja nýtt líf. Glæpagengi 
sem tengist kærustunni hans er ekki á 
sama máli.
00.15 Gott ár
02.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.22 Dr. Phil
09.04 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
13.30 Cheers
13.54 Dr. Phil
14.35 The Royal Family 
14.58 Agent Carter 
15.41 Once Upon a Time 
16.23 The Biggest Loser 
17.05 The Biggest Loser 
17.49 Dr. Phil 
18.30 The Talk 
19.10 Secret Street Crew 
19.55 Parks & Recreation 
20.15 Playing House 
20.40 Men at Work 
21.00 Franklin & Bash 
21.45 The Bridge
22.30 Sex & the City 
22.55 XIII 
23.40 Law & Order: Special Victims 
Unit 
00.25 How To Get Away With Mur-
der 
01.10 Law & Order
02.00 Franklin & Bash 
02.45 The Bridge
03.30 XIII 
04.15 Sex & the City 
04.40 Pepsi MAX tónlist

11.30 Five Star Day
13.05 Mirror Mirror
14.50 Dumb and Dumber 
16.40 Five Star Day
18.20 Mirror Mirror
20.05 Dumb and Dumber  Frá-
bær gamanmynd um erkiaulann Lloyd 
Christmas er starfar sem leigubílstjóri. 
Þegar hann keyrir eina draumadísina á 
flugvöllinn verður hann ástfanginn og þá 
er ekki að sökum að spyrja. Hann ákveð-
ur að hafa uppi á henni með dyggri að-
stoð besta vinar síns, Harry Dunnes, og 
þá upphefst mikið ævinýri.
22.00 Longest Week 
23.30 Independence Day  Sagan hefst 
á venjulegum sumardegi. Allt í einu 
dregur fyrir sólu. Óhugnanlegur skuggi 
færist yfir jörðina og spurningunni um 
líf á öðrum hnöttum hefur verið svar-
að. Í einni andrá er lífi alls mannkyns 
umturnað. Verur utan úr geimnum sitja 
um jarðarbúa og þeir verða að snúast 
til varnar. Hér er á ferðinni hörkuspenn-
andi stórmynd sem fékk meðal annars 
Óskarsverðlaun fyrir tæknibrellur.
01.55 Breakout 
03.25 Longest Week

18.35 Strákarnir
19.05 Mike and Molly
19.25 Friends 
19.50 New Girl
20.15 How I Met Your Mother
20.40 Mannasiðir Gillz 
21.10 It’s Always Sunny in Phila-
delphia
21.30 Footballers’ Wives
22.20 Curb Your Enthusiasm
22.50 Derek
23.15 Mannasiðir Gillz 
23.45 It’s Always Sunny in Phila-
delphia
00.10 Footballers’ Wives
00.55 Curb Your Enthusiasm
01.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

18.35 Cougar Town
19.00 Junior Masterchef Australia
19.50 The Carrie Diaries
20.30 Community
20.55 Grimm
21.40 In the Flesh  Önnur spennu-
þáttaröðin um Kieran Walker sem sneri 
aftur í heimabæ sinn eftir dularfullan 
atburð sem olli því að menn dóu ekki, 
heldur sneru aftur sem uppvakningar 
sem hluti af sérstakri endurhæfingu á 
vegum ríkisstjórnarinnar. En honum er 
ekki vel tekið af öllum og hann þarf ekki 
aðeins að takast á við það heldur einnig 
sína gömlu djöfla.
22.35 The Listener
23.20 Junior Masterchef Australia
00.05 The Carrie Diaries
00.50 Community
01.15 Grimm
02.00 In the Flesh
02.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 

11.45 Einvígið á Nesinu  
12.40 PSG - Barcelona
14.20 Wimbledon Tennis 2015  
18.15 Community Shield 2015
20.00 FH - Valur  
21.50 Pepsímörkin 2015
23.05 UFC 190. Rousey vs. Correia

11.50 FH - Valur
13.40 Pepsímörkin 2015  
14.55 Chelsea - Fiorentina
16.35 PL Classic Matches: Totten-
ham - Liverpool, 1993  
17.05 Premier League World 2014
17.35 Goðsagnir - Guðmundur 
Steinsson  
18.10 PL Match Pack 2015/2016
18.40 Brighton - Nottingham For-
est  Bein útsending frá leik Brighton og 
Nottingham Forest í ensku 1. deildinni.
20.45 Manstu  
21.30 Premier League Preview 
2015/2016  
22.00 PL Match Pack 2015/2016
22.30 Premier League - Preview of 
the Season  
23.25 Manstu  
00.10 Brighton - Nottingham Forest  

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
08.00 The Middle
08.25 The Choice
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Jamie & Jimmy’s Food Fight 
Club
11.10 Mindy Project
11.40 Heimsókn
12.05 Hello Ladies
12.35 Nágrannar 
13.00 That’s My Boy
14.50 The Mask
16.30 Kalli kanína og félagar
16.55 Tommi og Jenni 
17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.05 Simpson-fjölskyldan
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.55 Modern Family
19.15 Impractical Jokers
19.40 The Truth About Cats and 
Dogs  Hver er sannleikurinn um hunda 
og ketti? Abby Barnes dýralæknir veit 
það því hún stýrir vinsælum spjallþætti 
í útvarpi sem fjallar um gæludýr. En 
sumir sem hringja inn vilja vita meira 
um hana og hún lýsir sér sem kon-
unni í næstu íbúð, ljóshærðri og glæsi-
legri. Eftir þetta lenda hún, nágranna-
konan Noelle og hundaeigandinn Brian 
í furðulegum aðstæðum sem eru afleið-
ingar misskilnings og missagna. Nafnið 
á myndinni gefur fyrirheit um skemmti-
lega kvikmynd.
21.15 NCIS: Los Angeles
22.00 The Food Guide to Love  Róm-
antísk gamanmynd sem segir frá mat-
argagnrýnandanum og piparsveininum 
Oliver Byrne sem býr og starfar í Du-
blin á Írlandi. Honum gengur ekki bein-
línis vel þegar kemur að ástamálum og á 
langa sögu af misheppnuðum sambönd-
um og stefnumótum. Dag einn kynnist 
hann spænskri blómarós sem fær hann 
til að hugsa hlutina upp á nýtt. Mun það 
duga til að breyta hinum alræmda pip-
arsveini eða er hann enn við sama hey-
garðshornið?
23.30 Apollo 18 
00.55 Escape Plan
02.50 Parker
04.45 The Mask

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:15
IMPRACTICAL JOKERS 
Sprenghlægilegir bandarískir þættir þar sem fjórir vinir 
skiptast á að vera þáttakendur í hrekkja aðra með falinni 
myndavél.
       

 | 22:00
LONGEST WEEK
Jason Bateman leikur 
auðnuleysingja á fertugsaldri 
sem hefur verið á framfæri 
foreldra sinna alla ævi en 
óvæntir atburðir breyta 
framtíð hans.

 | 21:30
FOOTBALLERS´ WIFES
Þrælskemmtilegir þættir um 
ríku fótboltakappana og 
konurnar þeirra sem baða sig í 
sviðsljósinu.

SKEMMTILEGT
FÖSTUDAGSKVÖLD!

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. Nánari upplýsingar á

SNÝR AFTUR

 | 19:40
THE TRUTH ABOUT CATS AND DOGS
Abby Barnes dýralæknir stýrir vinsælum spjallþætti í 
útvarpi sem fjallar um gæludýr. Hún lendir í furðulegum 
aðstæðum sem eru afleiðingar misskilnings eftir að einn 
hlustandi hringir inn.

 | 07:00-20.30
BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir fyrir 
yngstu áhorfendurna alla 
daga á Krakkastöðinni.



Nú fer hver að 
verða síðastur!

orkan.is/sumarleikur

á Orkunni og Shell

-13kr. 
í 2 vikur

x21

x4

AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!

Símanúmer þjónustuvers: 578 8800 

Skráðu 2 vikna tímabil í sumar á orkan.is og fáðu 
13 kr. afslátt á Orkunni og Shell allan þann tíma 
með kortum og lyklum Orkunnar og Staðgreiðslukorti 
Skeljungs. 

Skráning og nánari upplýsingar á www.orkan.is

Orkulykillinn – hagkvæmasti ferðafélaginn

JÚNÍ JÚLÍ ÁGÚSTJÚNÍ JÚLÍ ÁGÚST

2015 -13
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Skipting vinninga: 5 x 100.000 kr.  I  5 x 50.000 kr.  I  13 x 20.000 kr.

Þátttakendur eiga möguleika á 
ríflegum endurgreiðslum í formi 
inneignarkorta, samtals að 
verðmæti 1.000.000 kr. 

Þeim mun víðar um 
landið sem þú tekur 
eldsneyti þeim mun hærri 
inneign getur þú unnið.

Vinningar að verðmæti milljón krónur
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„Upp á síðkastið hefur það verið 
James Bay með Hold Back the River, 
það er eitthvað mjög föstudags við 
það.“
Greta Salóme tónlistarkona.

Fyrir flesta er snjallsímaforritið 
Snapchat tól til þess að senda pers-
ónuleg skilaboð á milli vina eða 
deila augnablikum úr daglegu lífi. 
Nokkrir íslenskir snapparar eru 
þó vinsælli en aðrir og hafa safn-
að að sér fjölda aðdáenda. Eftir því 
sem Fréttablaðið kemst næst þá 
er aðgangurinn FM95Blö, sem er 
í umsjón Auðuns Blöndal, Steinda 
og Gillz, sá allra vinsælasti með í 
kringum 31.000 fylgjendur. 

„Við byrjuðum með snappið 
fyrir hálfu ári og ég held að hæsta 
talan sem hefur horft á snöppin sé 
í kringum 31.000 manns. Þegar 
það eru komnir svona margir 
fylgjendur þá byrja fyrirtækin að 
lýsa yfir áhuga á að auglýsa í gegn-
um snappið en við höfum hingað 
til ekki gert það. Eina reglan sem 
við erum með er að sagan má 
ekki vera yfir 100 sekúndur. Ann-
ars held ég að galdurinn við góða 
snappsögu sé að vera á skemmti-
legum stað með skemmtilegu 
fólki,“ segir Auðunn en hann segir 
að aðrir góðir íslenskir snapparar 
séu Pétur Jóhann og Sóli Hólm.

Fleiri vinsælir snapparar á 
Íslandi eru meðal annars Björn 
Bragi, Pétur Jóhann, Manúela 
Ósk, Emmsje Gauti, Jón Jónsson 
og Amabadama. 

Fyrirtæki hafa verið að byrja 
með snapchat-aðgang þar sem 
þau fá til sín ýmsa þekkta ein-
staklinga til þess að sjá um hann 
í nokkra daga. Vinsælustu fyrir-
tækjaaðgangarnir eru Nova sem 
er líklegast langstærstur, fotbolti.
net, verslunin Nike Air, Síminn 
og margir fleiri sem nota Snap-
chat til þess að vekja á sér athygli. 
Að sögn Ragnars Trausta Ragn-
arssonar, umsjónarmanns Nova-
snappsins, eru snappsögurnar í 
raun raunveruleikasjónvarp sem 
er persónulegt og þarf að hafa upp-
haf, miðju og endi. 

„Það mundi enginn nenna að 
fylgjast með okkur ef við værum 
að kynna vörurnar okkar og þjón-

ustu. Við reynum að hafa efni sem 
er efst á baugi hverju sinni. Við 
erum með í kringum 30.000 fylgj-
endur, fer oft eftir hverjir eru að 
sjá um það.“

Björn Bragi sjónvarpsmaður 
er með 15.000 fylgjendur en hann 
hefur verið rólegur á Snapchat í 
sumar. 

„Ég er miklu virkari á vet-
urna. Ég held að fólk fíli það 
þegar maður er að gera eitthvað 
skemmtilegt með skemmtilegu 
fólki og svo má það ekki vera of 
langdregið,“ segir Björn en Pétur 
Jóhann Sigfússon er sama sinnis 
með virknina á veturna. 

„Ég er bara búinn að vera í sum-
arfríi og ekki að gera neitt merki-
legt af mér. Þegar það er virkt þá 
hendi ég einhverju léttmeti þarna 
inn og ef ég er með einhver skila-
boð þá eru þau yfirleitt algjört 
kjaftæði.“ Pétur er með 22.000 
fylgjendur.

Hljómsveitin Amabadama held-
ur uppi Snapchat-aðgangi og sýnir 
frá æfingum, undirbúningi fyrir 
tónleika og fleira. „Við vorum 

mjög öflug um helgina enda vorum 
við að spila á fimm tónleikum. Við 
erum komin með 6.000 fylgjendur 
en það er gaman að vita af því að 
fólk hafi áhuga,“ segir Salka Sól 
Eyfeld. 

Hún heldur sjálf úti persónu-
legum aðgangi fyrir sig og vini 
sína. „Það er stelpa sem heitir líka 
salkasól á Snapschat og hún þarf 
að eyða nokkrum vinabeiðnum á 
dag þar sem fólk heldur að það sé 
að adda mér.“

  gunnhildur@frettabladid.is

Íslendingar á Snapchat
Útvarpsþátturinn FM95Blö og Pétur Jóhann eru vinsælustu snapparar landsins 
eftir því sem Fréttablaðið kemst næst. Flestir eru sammála um að galdurinn á 
bak við góða snappsögu sé að hafa hana ekki of langa.

DEILIR EKKI HVERJU SEM ER Auðunn segir að skemmtilegustu snöppin séu þegar 
þeir séu á skemmtilegum stað með skemmtilegu fólki.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

BJÖRN BRAGI
FYLGJENDUR 15.000
SNAP BJORNBRAGI

SALKA SÓL
FYLGJENDUR 6.000

SNAP AMABADAMAN

GAUTI ÞEYR
FYLGJENDUR 6.000

SNAP EMMSJEGAUTI
MANUELAOSK

FYLGJENDUR 9.000 
SNAP MANUELAOSK PÉTUR JÓHANN

FYLGJENDUR 22.000
SNAP PETURJOHANN99

FM95BLÖ
FYLGJENDUR 31.000

SNAP FM95BLO

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, Hjalti Egilsson 
hjalti@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@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, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan 
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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

 Eina reglan sem við 
erum með er að story-ið 

má ekki vera yfir 100 
sekúndur. Annars held 

ég að galdurinn að góðri 
snap-sögu sé að vera á 

skemmtilegum stað með 
skemmtilegu fólki.

Auðunn Blöndal

PEPSI MAX OG WOW AIR KYNNA

KINGS
OF LEON 

Á FIMMTUDAGINN Í NÝJU HÖLLINNI

#KOLICELAND WWW.SENA.IS/KOL

MIÐASALA Á TIX.IS
SÍÐUSTU FORVÖÐ!

„Þeir fengu okkur til þess að 
aðstoða sig og við tókum upp í 
sumar í rúmlega fimmtíu daga,“ 
segir Fahad Jabali hjá kvikmynda-
fyrirtækinu Október sem aðstoðaði 
við framleiðslu á sjónvarpsmynda-
seríunni Solveig Karlsdottir – Myst-
eries.

Tökurnar fóru fram í Reykjavík 
og einnig á Reykjanesi og á Grund-
arfirði. Myndirnar eru tvær og 
verða sýndar á þýsku sjónvarpsstöð-
inni Das Erste í kringum áramót og 

eru framleiddar af Neue Deutsche 
Filmgesellschaft. 

Með hlutverk Solveigar fer þýska 
leikkonan Franka Potente en hún 
lék aðalhlutverk í Run Lola Run, 
The Bourne Identity og The Bourne 
Supremacy.

„Aðalpersónan er spennusagna-
höfundur og rannsóknarlögreglu-
kona í frístundum sem lendir í því 
að leysa flókin sakamál við og við. 
Þættirnir eru um hana. Þetta eru 
svona sakamálasögur.“

Talsverður fjöldi íslenskra leikara 
fer með hlutverk í myndinni, meðal 
annars Jóhann G. Jóhannsson og 
Elma Lísa Gunnarsdóttir.

Myndin verður talsett fyrir sýn-
ingu í þýskalandi og því þurfti Elma 
Lísa ekki að hafa áhyggjur af þýsku-
kunnáttunni. „Það var bæði töluð 
enska og þýska. Svolítið sérkenni-
legt þegar maður var að leika. Ég 
tala ekki orð í þýsku,“ segir Elma 
Lísa sem leikur lykilpersónu í fyrri 
myndinni og hlær.  - gló

Þýsk sjónvarpsmyndasería tekin upp á Íslandi
Leikkonan Franka Potente fer með aðalhlutverk en hún lék í Run Lola Run, The Bourne Identity og The 
Bourne Supremacy. Meðal íslenskra leikara eru þau Elma Lísa Gunnarsdóttir og Jóhann G. Jóhannsson.

SOLVEIG Franka Potente fer með aðal-
hlutverkið og er hér í gervi Solveigar. 
 MYND/ARD DEGETO/NDF/FRANKLÜBKE
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Það er byrjað

Geysir – Farmers Market – Vík Prjónsdóttir – Feldur – Armor Lux – Barbour – Edwin – Fjällräven – Fub – Gant Rugger
 Ganni – Grenson Shoes – Han Kjøbenhavn – Hanro – Hunter – Lee – Lee 101 – Levi’s Vintage – Levi’s Made & Crafted

 New Balance – NN.07 – Penfield – Red Wing Shoes – Fidelity – Royal Republiq – S.N.S. Herning – YMC
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Ég hef reyndar ekki hugmynd 
um hvort þessi fullyrðing mín 

er sönn. Ég vona hins vegar að 
þegar að því kemur að hann fari 
að renna hýru auga í einhverja 
átt skipti það hvorki hann né aðra 
nokkru máli í hvaða átt það verður. 

ÞAÐ var nógu beyglað að vera 
skotin í einhverjum sem ung-
lingur. Lífsins ómögulegt var 
að stjórna því hverjum manni 
fannst sætastur og fiðringurinn 
í maganum kom alveg ósjálfrátt 
sæi maður viðkomandi bregða 
fyrir á göngum skólans. Ég get 
ekki ímyndað mér að við bætt-
ust áhyggjur yfir því að tilfinn-
ingar manns væru á einhvern hátt 
rangar og ekki samþykktar af 
samfélaginu. 

EF Gylfi Ægis heldur að gleði-
gangan gangi út á að troða typpa-
sleikjóum upp á börn verður hann 
að eiga það við sig. Það sama má 
segja um sjálfskipaða fortíðar-
drauga sem velja af kostgæfni 
nokkrar setningar úr Biblíunni 
fordómum sínum til stuðnings. 
Líkt og Guð sjálfur hafi nýverið 
sent þeim skilaboð með skoðunum 
sínum á samkynhneigð og biðji þá 
að breiða út þann boðskap umfram 
aðra mörg þúsund ára dellu sem 
engum dettur í hug að nota máli 
sínu til stuðnings í nútímasam-
félagi. Kærleiksboðskapur trúar-
rita er látinn liggja milli hluta.

HINSEGIN dagar hafa lyft 
grettis taki í málefnum samkyn-
hneigðra. Hampað þeim sjálfsögðu 
mannréttindum sem fámenn-
ur hópur hóf að berjast fyrir á 
síðustu áratugum síðustu aldar. 
Sú barátta var þyrnum stráð og 
skyldi aldrei vanmeta þær sví-
virðingar, ofbeldi og óréttlæti 
sem baráttufólkið þurfti að sæta 
fyrir það eitt að vera þau sjálf. Við 
getum sannarlega glaðst yfir þeim 
góða árangri sem náðst hefur eftir 
hina eljusömu baráttu en við erum 
ekki alveg komin á leiðarenda. Því 
miður. Það sanna áðurnefnd dæmi 
því enn finnast þó nokkrir ein-
staklingar í samfélaginu sem telja 
sig hafa umboð til að fordæma líf 
og tilveru annars fólks. Þó manni 
finnist þess háttar ummæli dæma 
sig sjálf meiða þau og særa og eru 
ólíðandi. Þess vegna eru Hinsegin 
dagar mikilvægir.

Sonur minn er 
enginn hommi

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Leggur grunn að góðum degi

betrabak@betrabak.is • www.betrabak.is
Faxafeni 5, Reykjavík • Sími 588 8477
Dalsbraut 1, Akureyri • Sími: 558 1100 

Skeiði 1, Ísafirði • Sími 456 4566
Opi› virka daga frá kl. 10-18  Laugardaga frá kl. 11-16

REYKJAVÍK  |  AKUREYRI  |  ÍSAFJÖRÐUR  |  REYKJAVÍK  |  AKUREYRI  |  ÍSAFJÖRÐUR 

20-50% 
AFSLÁTTUR 

SÆNGUR-
FATASETT

MARGAR GERÐIR

25-35% 
AFSLÁTTUR 

STILLANLEG

RÚM

Verðdæmi
C&J stillanlegt heilsurúm með 

infinity dýnu 2x80x200 cm. 
Fullt verð kr. 558.000

ÚTSÖLUVERÐ KR. 390.600

Gafl ekki  
innifalinn í verði40% 

AFSLÁTTUR AF
160X200 CM 

HEILSURÚM

REYNIR heilsurúm
Með Classic botni 160x200 cm. 
Fullt verð: 169.900

ÚTSÖLUVERÐ AÐEINS  
kr. 99.900

BAKÞANKAR 
Birtu 

Björnsdóttur
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