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„Ég verð oft 
mjög þreytt og stíf í kálfum 

og lærum eftir tíma en næ því algjörlega úr 
mér með Sore No More.”  

SALTNEYSLAÍslendingar neyta meira af salti en mælt er með – en 
margir vita ekki af því. Á vefsíðunni www.landlaeknir.is/
skodadusaltid er að finna fjölmargar upplýsingar, stað-
reyndir og ráð sem tengjast salti og neyslu þess.
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SÉRBLAÐ Fólk  

Skoða áhrif gerðardóms
Landspítalinn metur nú áhrif 
úrskurðar gerðardóms um laun 
hjúkrunarfræðinga. Óvissa er um 
hvort úrskurðurinn fari út fyrir þau 
mörk sem sett voru í almennum 
samningum í sumar. 4

Þúsundir misstu heimili sín  Eldar 
loga enn í hafnarborginni Tianjin í 
Kína þar sem gríðarlegar sprengingar 
urðu meira en 100 manns að bana 
í síðustu viku. Baneitruð efni hafa 
fundist í afrennslisvatni í borginni. 8
Vont veður eyðilagði talningu  
 Slæmt veður varð til þess að raun-
hæft mat á hrefnustofninum á 
landgrunni náðist ekki í víðtækri 
hvalatalningu. 2

MENNTAMÁL „Hugmyndafræðin 
gengur út á það að framhaldsnám, 
meðal annars í tónlist, sé á ábyrgð 
ríkisins og grunnnám og nám á 
miðstigi sé á ábyrgð sveitarfélaga. 
Þetta snýst svolítið um það,“ segir 
Björn Blöndal, formaður borgar-
ráðs og staðgengill borgarstjóra, 
um þá alvarlegu stöðu sem tónlist-
arskólar í Reykjavík eru í, að geta 
ekki fjármagnað starfsemi sína. 
„Við klögum þennan bráðavanda 
upp á ríkið, en þetta eru þó ansi 
snúin mál.“

Fréttablaðið greindi frá því á 
dögunum að Tónlistarskólinn í 
Reykjavík, Tónlistarskóli FÍH, 
Söngskólinn í Reykjavík og Söng-
skóli Sigurðar Demetz væru mjög 
illa staddir fjárhagslega og að 
óljóst væri hvort skólarnir gætu 
haldið áfram starfsemi sinni.

Sumarið 2011 var gert sam-
komulag milli ríkis og sveitarfé-
laga um nokkur hundruð milljóna 
króna fjárframlag ríkissjóðs til 
tónlistarmenntunar á framhalds-
stigi. Fjárhæðin átti að ganga upp 

í kennslukostn-
að allra fram-
haldsstigsnema 
á landinu. Að 
sögn Þórunn-
ar Guðmunds-
dóttur, stjórnar-
manns Samtaka 
tónlistarskóla 
í  Reykjaví k , 
hefur nemendum 

þó fjölgað og var ekki tekið tillit 
til launahækkana í kjarasamn-
ingum þegar samkomulagið var 
gert. Töluvert vanti því upp á að 
fjárhæðin dugi og er uppsafnaður 
vandi orðinn mikill.

Að sögn Þórunnar túlkar ríkið 
samkomulagið þannig að sveit-
arfélögum beri að brúa bilið, 
enda beri þau ábyrgð samkvæmt 
lögum. Borgin telji hins vegar 
að samkomulagið aflétti ábyrgð 
hennar á framhaldsstiginu og neiti 
að borga.

„Þetta stendur á ríkinu. Við 
gerðum samkomulag í vor um að 
setja þarna inn ákveðna peninga 

til að leysa bráðavanda en með 
skilyrði um aðkomu ríkisins. Ég 
stóð í þeirri meiningu þá að allt 
væri klappað og klárt en það er 
eins og það standi eitthvað á hjá 
ríkinu,“ segir Björn sem á við 
samkomulag milli Samtaka tón-
listarskóla í Reykjavík, Reykja-
víkurborgar og menntamálaráðu-
neytisins frá því síðastliðið vor. 
Þar var ákveðið að lagt yrði fram 
aukið fé til að tryggja rekstur 
skólanna. Skólarnir hafa þó ekki 
fengið neitt fjármagn ennþá.

Björn segir að borgin muni 
standa við sinn hluta samkomu-
lagsins. „Við skilum auðvitað 
okkar framlagi en það verður að 
því gefnu að ríkið standi við sinn 
hluta. Okkar framlag eitt og sér 
bjargar þessu ekki.“

Skólastjórnendur í Reykjavík 
eru sannfærðir um að lög kveði á 
um ábyrgð sveitarfélaga á rekstri 
tónlistarskóla og hefur Tónlistar-
skólinn í Reykjavík stefnt borg-
inni fyrir vangoldin kennslulaun.
 - ngy

Segir að ríkið virði 
ekki samkomulag
Tónlistarskólar í Reykjavík eru mjög illa staddir fjárhagslega og óljóst hvort þeir 
geta haldið áfram starfsemi. Björn Blöndal segir vandann á ábyrgð ríkisins og 
vísar í samkomulag frá árinu 2011. Borgin standi við sinn hluta samkomulagsins.

S. BJÖRN 
BLÖNDAL

KONA Í KARLAVÍGI  Rúna Kristín Stefánsdóttir varð í gærkvöld fyrsta konan til að dæma í efstu deild karla í knattspyrnu á Íslandi. Rúna Kristín dæmdi leik Fylkis og 
Kefl avíkur í Árbænum og stóð sig með prýði, en leikurinn fór 3-3. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VIÐSKIPTI Um 80 prósent af fros-
inni loðnu fóru á Rússlandsmark-
að, áður en til viðskiptabanns 
Rússa á íslenskar vörur kom. 
Jens Garðarsson, formaður Sam-
taka fyrirtækja í sjávarútvegi, 
segir mun lægra verð á öðrum 
mörkuðum.
  - srs / sjá síðu 6

Víðtæk áhrif af banni:

Loðnumarkað-
ur nær hverfur

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*

Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu
frábært sjónvarpsefni á fáránlega
góðu verði.

1817
365.is

*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365



RANNSÓKNIR  Aldrei hefur veður 
verið eins óhagstætt vísindamönn-
um við hvalatalningar frá því að 
þær hófust árið 1987. Þess vegna er 
þegar fyrirséð að ekki næst mark-
tæk talning á hrefnu við landið 
og mælst er til þess að framhalds-
rannsókn verði gerð.   

Víðtækum hvalatalningum á 
vegum Hafrannsóknastofnun-
ar er nýlokið, en þær fóru fram í 
samstarfi við nágrannaþjóðir við 
Norður-Atlantshaf og var skipu-
lagning þeirra á vettvangi Norður-
Atlantshafssjávarspendýraráðsins 
(NAMMCO). Talningar sem þess-
ar fóru fyrst fram árið 1987 og 
voru síðan endurteknar árin 1989, 
1995, 2001 og 2007. Þær hafa sýnt 
talsverðar breytingar í fjölda og 
útbreiðslu hvala við landið síðast-
liðin 20 ár.

Gísli A. Víkingsson, hvalasér-
fræðingur hjá Hafrannsókna-
stofnun, segir að niðurstöðu taln-
inganna sé ekki að vænta fyrr en 
eftir nokkra mánuði; gögnin séu að 
koma í hús og úrvinnsla þeirra að 
hefjast. Gísli segir að í síðustu taln-
ingu, árið 2007, hafi komið fram að 
hrefnu hafði fækkað mjög á land-
grunninu við Ísland, úr um 40.000 
dýrum í 20.000 dýr. Þó sé land-
grunnið við Ísland aðeins lítill hluti 
af stofnsvæði hrefnunnar og fjöldi 
þeirra hér við land segi aðeins hluta 
sögunnar.

Ástæður þessarar fækkunar við 
Ísland í talningunni 2007 telja sér-
fræðingar Hafrannsóknastofnunar 
tengjast hinum miklu breytingum 
í hafinu með þeirri miklu hlýnun 
sem orðið hefur frá því fyrir alda-
mót. „Hlýnunin hefur haft áhrif á 
mikilvægar fæðutegundir hrefnu, 
einkum sandsíli og loðnu. Sandsílið 
hrundi um 2005 eins og afleiðingar 
á sjófuglastofna bera með sér. Sand-

sílið var ein aðalfæðutegund hrefnu 
fyrir sunnan og vestan land – og var 
um 80% af fæðu hrefnunnar árið 
2003 en var aðeins lítill hluti ætis 
hennar fjórum árum síðar,“ segir 
Gísli og bætir við að þess vegna 
hafi hrefnan fært sig yfir í að éta 
þorskfiska og síld. Hitt er að hún 
gæti hafa elt loðnu til Grænlands 
en það hefur það ekki verið staðfest 
með talningum. Hins vegar hefur 
hnúfubak og langreyði fjölgað.

„Við erum því mjög spennt fyrir 
að sjá niðurstöður talninganna. Hins 
vegar var veður afar óhagstætt í 
talningunum núna – sérstaklega á 
landgrunninu þar sem flugtalningin 
fór fram. Við náðum ekkert að telja 
fyrir Norður- og Austurlandi og því 
þegar ljóst að við munum ekki fá 
raunhæft mat á hrefnustofninum 
fyrir allt landgrunnið. Það er mjög 
miður og við náðum aðeins að telja 
á 38% af því svæði sem við ætluð-
um að skoða,“ segir Gísli en nefnir 
að lagt verði til að gerð verði loft-
talning aftur sem fyrst. Það sé hins 

vegar háð því að fjárveiting fáist í 
það verkefni hvort af verður.

Gísli segir ljóst að hvalveiðar 
Íslendinga hafi engin áhrif á stofn-
stærð þeirra hvala sem veiddir eru; 
hrefnu og langreyði. Hrefnuveiðar 
hafi í fyrra t.d. aðeins verið lítill 
hluti þess kvóta sem gefinn var út.
 svavar@frettabladid.is

Vont veður skemmdi 
fyrir hvalatalningu
Þegar liggur fyrir að raunhæft mat á hrefnustofninum á landgrunni Íslands náðist 
ekki í víðtækri hvalatalningu sem nýlega lauk. Veður var mjög óhagstætt og 
talning fórst því fyrir á stórum svæðum. Úrvinnsla gagna er að hefjast.

Á VEIÐUM  Veiðar á hrefnu eru svo litlar við Ísland að þær hafa engin áhrif á stofn-
stærð.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Við náðum 
ekkert að 
telja fyrir 

Norður- og 
Austurlandi 

og því er 
þegar ljóst að 

við munum ekki fá raun-
hæft mat á hrefnustofnin-
um fyrir allt landgrunnið.
Gísli A. Víkingsson, sérfræðingur á Haf-

rannsóknastofnun 

Að mestu hæg austlæg átt í dag og 
víða bjart fyrir norðan, en rigning 
um sunnanvert landið með austan 
strekkingi við suðurströndina. Þykknar 
upp norðvestan til í kvöld með smávegis 
rigningu. Hiti 9 til 16 stig, hlýjast á 
Norðausturlandi.

VEÐUR
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TAÍLAND Mikil sprenging varð í Bangkok um 
kvöldmatarleytið í gær, að staðartíma, en þá 
var klukkan að nálgast hádegi hér á landi.

Sprengju hafði verið komið fyrir undir bekk 
við Erawan-hofið, sem er vinsæll viðkomustað-
ur hjá ferðamönnum.

Um tuttugu manns létu lífið og meira en 80 
urðu fyrir misalvarlegum meiðslum. Margir 
hinna látnu eru sagðir vera útlendingar.

Prawit Wongsuwan forsætisráðherra sagði 
augljóst að þetta voðaverk hefði verið framið 
til þess að koma höggi á ferðaþjónustu landsins 
og þar með efnahag Taílands.

Í framhaldinu var ákveðið að herða mjög 

öryggisgæslu á vinsælum ferðamannastöðum.
Sprengjuárásir eru afar sjaldgæfar í Bang-

kok, þrátt fyrir að oft hafi þar komið til harðvít-
ugra óeirða í tengslum við pólitísk innanlands-
átök undanfarin ár.

Serawan-hofið er hindúahof, tileinkað guð-
inum Brahma. Kínverskir ferðamenn hafa sér-
staklega verið áhugasamir um að heimsækja 
þetta hof þegar þeir koma til borgarinnar.
 - gb

Um 20 manns létu lífið og hátt í hundrað særðust í sprengingu í hofi hindúa í Taílandi:

Margir útlendingar meðal hinna látnu

EYÐILEGGING  Nokkur vélhjól liggja skemmd á götunni 
eftir sprenginguna við Erawan-hofið í Bangkok.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

SAMFÉLAG „Ég er búinn að vera að 
vinna í því að fá gögn vegna sím-
hlerana hjá Pálma Haraldssyni 
og Embætti sérstaks saksóknara 
hefur barist gegn því. Nú hefur 
ríkissaksóknari þó lagt fyrir sér-
stakan saksóknara að láta mig fá 
gögnin,“ segir Sigurður G. Guð-
jónsson, lögmaður Pálma Har-
aldssonar athafnamanns, en sími 
Pálma var hleraður frá og með 
11. maí til loka maí 2010 eftir að 
slitastjórn Glitnis stefndi Pálma 
ásamt sex öðrum stjórnendum 
bankans fyrir að hafa brotið gegn 
lögum í viðskiptum bankans.

Sigurður krafðist þess að fá 
afhent gögn í tengslum við sím-
hlerunina frá sérstökum saksókn-

ara árið 2012 
sem neitaði að 
afhenda þau.

N ú  h e f u r 
Embætti rík-
issaksóknara 
snúið við þeirri 
ákvörðun sér-
staks saksókn-
ara, en embættið 
hefur frá árinu 

2012 haft eftirlit með símhlustun-
um sérstaks saksóknara.

„Átján mánuðum eftir að hætt 
var að hlera síma Pálma fékk 
hann upplýsingar um það. Það á 
að láta vita eins fljótt og hægt er 
svo framarlega sem rannsóknar-
hagsmunir eru ekki í húfi,“ segir 

Sigurður og bætir við að engir 
hagsmunir hafi verið í húfi allan 
þennan tíma.

Sigurður segir að nú bíði hann 
eftir því að fá gögnin afhent til 
þess að kanna á hvaða forsend-
um héraðsdómari hafi kveðið upp 
úrskurð sem heimilaði símhleranir. 
„Til þess að hlera síma þarf að vera 
um að ræða brot sem varðað getur 
átta ára fangelsi. Þegar hleranirn-
ar hófust lá ekki fyrir neitt um það 
að Pálmi hefði gerst brotlegur um 
eitthvað sem varðar átta ára fang-
elsi,“ segir Sigurður sem bætir við 
að símhlerun sé gríðarlegt inngrip 
í friðhelgi einkalífs einstaklings og 
að engin skilyrði heimildarákvæði-
sins hafi verið til staðar.  - ngy

Ríkissaksóknari snéri við ákvörðun sérstaks saksóknara um afhendingu gagna:

Fá gögn vegna símhlerunar afhent

SIGURÐUR G. 
GUÐJÓNSSON

BANGLADESS Þrettán menn hafa verið ákærðir í Bangladess fyrir hrotta-
legt morð á Samiul Alam Rajon, þrettán ára gömlum dreng.

Drengurinn var barinn til bana eftir að hafa verið sakaður um að 
hafa stolið hjóli þann 8. júlí síðastliðinn. Hann var bundinn við staur á 
meðan mennirnir börðu hann. Mikil reiði braust út eftir að myndskeið 
sem sýnir menn ganga í skrokk á drengnum var birt á netinu. Í mynd-
bandinu má heyra drenginn grátbiðja mennina um að þyrma lífi sínu.
Við rétt ar mein a rann sókn fund ust 64 áverk ar á lík ama hans.  - ngy

Unglingsdrengur var myrtur á hrottalegan hátt:

Þrettán ákærðir fyrir morðið

MÓTMÆLI Myndbandið rataði víða en þar sjást árásarmennirnir hæðast að 
drengnum, binda hann við staur og berja hann með stöng.  NORDICPHOTOS/GETTY

SLYS Arngrímur Jóhannsson 
flugstjóri hefur verið útskrif-
aður af gjörgæsludeild Land-
spítalans. Hann liggur nú á lýta-
lækningadeild spítalans en hann 
hlaut alvarleg brunasár á öðrum 
handlegg og báðum fótleggjum. 
RÚV greinir frá og vísar í upp-
lýsingar af Landspítalanum.
Arngrímur lenti sem kunnugt er 
í flugslysi á Tröllaskaga í síðustu 
viku þegar lítil flugvél brotlenti 
skömmu eftir flugtak frá Akur-
eyri. Félagi Arngríms í fluginu, 
Arthur Grant Wagstaff frá Kan-
ada, lést.  - ktd

Lenti í flugslysi á Tröllaskaga:

Útskrifaður af 
gjörgæslu

BANDARÍKIN   Jarðskjálfti, 4,1 að 
styrkleika, vakti íbúa San Franc-
isco í gærmorgun.

Skjálftinn varð rétt fyrir klukk-
an sjö í gærmorgun að staðartíma 
og var miðja hans skammt frá 
Berkley og Oakland. Upptök hans 
voru á um fimm kílómetra dýpi.

Jarðskjálftar eru tíðir á svæðinu 
en Kaliforníuríki liggur á skilum 
Kyrrahafs- og Norður-Ameríku-
flekans. Árið 1906 varð til að 
mynda stór skjálfti sem nánast 
eyddi San Francisco. Engar fregn-
ir hafa borist af tjóni eða meiðslum 
í kjölfar skjálftans.  - jóe

Óvíst um tjón eða meiðsl:

Jarðskjálfti í 
San Francisco

H E I L S U R Ú M

Útsalan
í fullum 
gangi!

FARIN PLUSH
Queen Size rúm (153x203 cm)

FULLT VERÐ 278.710 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

139.355 kr.
= 50% AFSLÁTTUR!

AFSLÁTTUR

50%
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KJARAMÁL Unnið er að því að 
greina áhrif gerðardóms um kjör 
fólks í Félagi íslenskra hjúkrun-
arfræðinga og Bandalagi háskóla-
manna (BHM) á fjárhag og áætl-
anir Landspítalans. Þá er óvissa 
um hvort gerðardómur fer út 
fyrir þau mörk sem sett  voru í 
samningum á almenna markaðn-
um í sumar. Þar eru ákvæði um að 
samningar séu lausir ef launaskrið 
annarra hópa verður meira en þar 
er kveðið á um.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Landspítalanum er búist við því 

að greining á 
kostnaðarauka 
spítalans liggi 
fyrir um eða 
eftir miðja vik-
una, en dæmið 
sé flókið, enda 
um marga hópa 
starfsmanna 
að ræða. Ekki 

liggur því fyrir hvernig spítalinn 
kemur til með að mæta auknum 
kostnaði, en venja sé hins vegar 
fyrir því að ríkið bæti stofnun-
um sínum kostnað sem þær verða 
fyrir vegna kjarasamninga.

Ólafía B. Rafnsdóttir, formað-
ur VR, segir verið að taka saman 
gögn um hver áhrif ákvörðun-
ar gerðardóms kunni að vera á 
samninga á almenna markaðnum. 
Í ákvörðun gerðardóms eru til að 
mynda ekki ákvæði um stiglækk-
andi prósentuhækkanir eftir því 
sem fólk er hærra í launum, líkt 
og samið var um á almenna mark-
aðnum.

„Ég minni á að opnunarákvæði 
hjá okkur er ekki fyrr en í febrú-
ar, en samt sem áður fylgjumst við 
grannt með og skoðum með tilliti 
til okkar hópa.“ Hún segir að í 
fljótu bragði sýnist henni þó sem 
niðurstaðan auki líkur á að opnun-
arákvæði í samningum á almenna 
markaðnum verði virkjað eftir 

áramót. „En skynsamlegast er að 
skoða þessar niðurstöður í heild 
sinni,“ segir hún. Nokkur munur 
sé á gerðardómi vegna BHM og 
hjúkrunarfræðinga, en ákvörð-
un vegna BHM gildir í tvö ár en 
fjögur vegna hjúkrunarfræðinga. 
Þegar komi að heildstæðu kostn-
aðarmati í febrúar sé grundvall-
aratriði að hér verði kaupmáttar-
aukning, að aðrir hópar fari ekki 
fram úr almenna markaðnum og 
að ríkisstjórnin standi við sín lof-
orð. „Þá þurfum við að skoða þetta 
allt í samhengi.“

BHM kynnti niðurstöðu gerð-
ardóms á almennum fundi á Hil-
ton hóteli Nordica í gærkvöldi, en 
forráðamenn félagsins hafa lýst 
ánægju með niðurstöðuna, þar 
sem meðal annars er tekið til-
lit til krafna um launahækkanir 
vegna menntunar. Í kvöld er Félag 
íslenskra hjúkrunarfræðinga með 
sambærilegan fund á Grand hóteli 
í Reykjavík.

Þá upplýstu hjúkrunarfræðing-

ar í gær að ákveðið hefði verið 
að falla frá málarekstri á hend-
ur ríkinu vegna lagasetningar 
á verkfallsaðgerðir þeirra. Það 
segir Ólafur G. Skúlason, formað-
ur félagsins, hafa verið gert vegna 
þess að í dómi Hæstaréttar varð-
andi BHM hafi verið svarað mörg-
um þáttum í málshöfðun hjúkrun-
arfræðinga. Stjórn félagsins lýsi 
hins vegar vonbrigðum með niður-
stöðu Hæstaréttar sem telji ríkis-
valdinu heimilt sem samningsaðila 
í kjaradeilu og handhafa löggjaf-
arvalds að svipta stéttarfélög 
samnings- og verkfallsrétti með 
slíkri lagasetningu. Félagið telji 
vafa leika á því að sá samninga- 
og verkfallsréttur njóti í reynd 
þeirrar stjórnarskrárverndar sem 
honum sé ætlað.

Hvað varðar niðurstöðu gerð-
ardóms segir Ólafur hana hafa 
verið betri en búist hafi verið við. 
Hjúkrunarfræðingar hafi búið 
sig undir niðurstöðu á svipuðum 
nótum og samninganefnd ríkisins 

hafði boðið og búið var að hafna. 
„Það tilboð hljóðaði upp á  18,6 
prósent að meðaltali, en þessi 
niðurstaða er upp á um  25 pró-
senta hækkun að meðaltali á þess-
um fjórum árum,“ segir hann, en 
úrskurðurinn gildir til mars 2019, 
um þrjá mánuði fram yfir gildis-
tíma samninga á almenna mark-
aðnum. „Úrskurðurinn held ég að 
sé eins góður og hann gat orðið 
miðað við aðstæður,“ segir Ólaf-
ur.  olikr@frettabladid.is

ÓLAFÍA B. 
RAFNSDÓTTIR

Á LAND-
SPÍTALANUM 
 Niðurstaða 
gerðardóms í 
kjaramálum 
hjúkrunar-
fræðinga er 
um fimm pró-
sentustigum 
yfir því sem 
samninga-
nefnd ríkisins 
hafði boðið 
stéttinni. 

Skoða áhrif á rauðu strikin
Gerðardómur færði hjúkrunarfræðingum 25 prósenta launahækkun á fjórum árum á meðan ríkið bauð 19 
prósent. Landspítalinn er að greina áhrif ákvörðunarinnar. Hjúkrunarfræðingar eru tiltölulega sáttir.
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SVEITARSTJÓRNARMÁL Bæjarráð 
Fjarðabyggðar skorar á stjórn-
völd að hafa hagsmuni sjávar-
byggða að leiðarljósi í aðgerðum 
á þeirra vegum vegna viðskipta-
banns Rússlands.

Fjallað var á fundi bæjarráðs í 
gærmorgun um þá stöðu sem er að 
myndast vegna viðskiptabannsins.

Bæjarráðið skorar   á íslensk 
stjórnvöld að hafa hagsmuni 
sjávar byggðanna og störf til sjós 
og lands í huga í öllum sínum 
gjörðum á næstunni. Íslenskur 
sjávarútvegur sé ekki aðeins ein 
af grunnstoðum margra sveitar-
félaga, eins og Fjarðabyggðar, 
heldur einnig Íslands alls og þess 
fjöreggs verði að gæta vel.  - shá

Fjarðabyggð ályktar:

Sjávarbyggðir 
njóti vafans

Í FJARÐABYGGÐ Margir hafa þungar 
áhyggjur af Rússamálinu.  MYND/KSH

„Hallfríður, verður þetta djúp 
bíósýning?“
„Já, hún verður alveg helluð.“
Hallfríður Þóra Tryggvadóttir er verkefna-
stjóri hjá RIFF og sér um bíósýningu í helli 
í nágrenni borgarinnar sem haldin verður 
þann 3. september næstkomandi.

Úrskurður-
inn held ég að 
sé eins góður 

og hann gat 
orðið miðað 

við aðstæður. 
Ólafur G. Skúlason, 

formaður Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga

UTANRÍKISMÁL Meirihluti landsmanna, eða 
50,1 prósent, er andvígur inngöngu Íslands 
í Evrópusambandið samkvæmt könnun sem 
Capacent Gallup gerði fyrir Heimssýn dag-
ana 16. til 27. júlí síðastliðinn.

Fylgjendur aðildar eru 34,2 prósent en 15,6 
prósent svöruðu að þau væru hvorki fylgj-
andi né andvíg inngöngu.

Andstaða við inngöngu er mest hjá þeim 
sem myndu kjósa stjórnarflokkana. Þannig 
eru 95 prósent þeirra sem hefðu kosið Fram-
sóknarflokkinn þegar könnunin var gerð 
andvíg inngöngu Íslands í Evrópusambandið 
og 83 prósent af þeim sem hefðu kosið Sjálf-

stæðisflokkinn. Fjörutíu prósent af stuðn-
ingsflokki Vinstri grænna eru á móti inn-
göngu en 33 prósent hlynnt henni.

Þá er stuðningur við inngöngu mestur hjá 
fylgisfólki Samfylkingar eða 78 prósent.

Alls voru 1.482 manns í úrtaki í þessari 
netkönnun sem Gallup gerði á ofangreindu 
tímabili. Í hópnum var fólk af landinu öllu, 
18 ára og eldra, handahófsvalið úr Viðhorfa-
hópi Gallup. Fjöldi svarenda var 825.  - ngy

50,1 prósent landsmanna er andvígt inngöngu Íslands í ESB samkvæmt könnun Gallup:

Meirihluti andvígur inngöngu í ESB

MÓTMÆLI Oftsinnis hefur ESB verið tilefni 
mótmæla við Alþingi.

FERÐAÞJÓNUSTA Icelandair flýg-
ur fjórum sinnum í viku til Aber-
deen í Skotlandi frá og með mars 
á næsta ári. Í tilkynningu félags-
ins kemur fram að flogið verði 
á mánudögum, miðvikudögum, 
föstudögum og laugardögum.

Flugfélag Íslands annast flug-
ið fyrir Icelandair á Bombar-
dier Q400 flugvél sem tekur 72 
farþega. Flogið verður til og frá 
Keflavíkurflugvelli. Flugið til 
Aberdeen er sagt taka tvo og hálf-
an tíma.  - óká

Kynna nýjan áfangastað:

Hefja flug til 
Aberdeen
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Vöruúrval er mismunandi eftir verslunum. Verð og vildarverð gilda frá 18.ágúst til og með 21. ágúst. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndabrengl.

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

8.999 kr
Verð áður
16.999 kr

1.999 kr
Verð áður
2.999 kr

1.283 kr

8.999 kr
Verð áður
19.760 kr

Til í: 
Rauðu
Bláu
Svörtu

449 kr
Verð áður

549 kr

229 kr

299 kr

199 kr
30 cm

159 kr
20 cm

99 kr
8 gr

159kr

399 kr
29 kr



 Skóla - og frístundasvið

GRUNNSKÓLAR REYKJAVÍKUR
SKÓLASETNING HAUSTIÐ 2015

Grunnskólar Reykjavíkur verða settir mánudaginn 24. ágúst. 
Nánari upplýsingar um hvenær nemendur í 2. – 10. bekk eiga  
að mæta svo og 1. bekkingar eru á heimasíðum skólanna.  
Þar má einnig sjá hvenær almenn kennsla hefst og innkaupalista.  
Einnig er hægt að fá upplýsingar hjá skóla- og  frístundasviði 
Reykjavíkurborgar í síma 411 1111, 411 7007 og á  
www.skolarogfristund.is. Á sömu vefslóð eru upplýsingar  
um frístundaheimili fyrir 6 - 9 ára börn, félagsmiðstöðvar  
fyrir 10 - 16 ára og skólahljómsveitir.

GRJÓNAGRAUTUR
alveg mátulegur

Nú einnig í litlum umbúðum– fullkominn skammtur fyrir einn

TILBÚINN TIL NEYSLU
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VIÐSKIPTABANN RÚSSA

Samkvæmt minnisblaði Evrópu-
þingsins er það metið sem svo að 
Litháen hafi orðið af 2,6 prósent-
um af landsframleiðslu sinni við 
viðskiptabann Rússa. Talið er að 
viðskiptabannið muni hafa áhrif 
á allt að 1,5 prósent af landsfram-
leiðslu Íslands.

Á undanförnum dögum hafa 
margir aðilar í útgerð og stjórn-
málum fullyrt að viðskiptabann 
Rússlands gagnvart Íslandi komi 
Íslandi hlutfallslega verst allra 
þjóða sem standa að þvingunarað-
gerðum gagnvart Rússlandi.

Bjarni Benediktsson fjármála-
ráðherra sagði í fréttum Stöðvar 2 
á föstudaginn að Ísland verði hugs-

anlega af útflutningsverðmætum 
sem nema um 1 prósenti til 1,5 
prósenta af landsframleiðslu. Þá 
er heildarútflutningur Íslendinga 
á Rússlandsmarkað um 5 prósent. 
Útflutningsverðmæti sjávarafurða 
og landbúnaðarvara nam um 24 
milljörðum króna árið 2014.

Ef Ísland er borið saman við 
Litháen er ljóst að Litháen verður 
verr úti í þvingunum Evrópusam-
bandsins ef tekið er tillit til lands-
framleiðslu. Samkvæmt minnis-
blaði Evrópuþingsins frá árinu 
2014 er áætlað að Litháen komi 
verst allra út úr viðskiptabanni 
Rússa. 

Verðmæti útflutnings Lithá-

ens til Rússlands var 2,6 prósent 
af landsframleiðslu árið 2013 og 
heildarútflutningsverðmæti um 
3,7 prósent. Þá var heildarverð-
mæti útflutnings til Rússlands um 
134 milljarðar króna.

Litháen er stærsti útflytjandi 
ávaxta og grænmetis til Rúss-
lands en útflutningur á þeim 
vöruflokkum nam 649 milljón-
um evra árið 2013. Landbúnaðar-
ráðuneyti Litháens hefur óskað 
eftir aðstoð frá framkvæmda-
stjórn Evrópusambandsins upp 
á 32 milljónir evra til að bæta 
fyrir tapið sem hefur hlotist af 
viðskiptabanninu.

 - srs

Verðmæti útflutnings Íslands til Rússlands er um 24 milljarðar króna samanborið við 134 milljarða króna útflutning Litháens:

Aðgerðir Rússa bitna mest á landsframleiðslu í Litháen
ÚTFLUTNINGSHAGSMUNIR

ÍSLAND LITHÁEN

 Hluti af landsframleiðslu  Heildarútflutningur

1-1,5%

5% 3,7%

2,6%

Útflutningsverðmæti: 
24 milljarðar króna
Aðalútflutningsvörur: 
Sjávarafurðir

Útflutningsverðmæti: 
134 milljarðar króna
Aðalútflutningsvörur: 
Ávextir og grænmeti

„Okkar mat er það að ef við 
komum öllum makrílnum inn  á 
verðlægri markaði og loðnan fer í 
bræðslu, þá erum við að tala um 
svona 40 til 50 prósenta lækkun á 
afurðaverði,“ segir Jens Garðars-
son, formaður Samtaka fyrirtækja 
í sjávarútvegi.

Nú þegar viðskiptabann Rússa 
er skollið á er ljóst að útgerðar-
menn og hið opinbera leita allra 
leiða til að koma fiskafurðum sem 
annars hefðu átt heima á Rúss-
landsmarkaði í verð. Ein leið til 
að koma frosinni vöru í verð er að 
bræða afurðina í mjöl eða lýsi og 
selja á aðra markaði.

„Þetta snýr sérstaklega að 
loðnunni,“ segir Jens. „Áttatíu pró-
sent af loðnunni eru á Rússlands-
markaði og það er eiginlega eng-
inn annar markaður fyrir frosna 
loðnu. Þar af leiðandi munum við 
líklega frysta hrognin þegar þau 
eru í hæsta gæðaflokki og þau 
fara þá á Japansmarkað. Og svo 
munum við frysta loðnuna þegar 
hún er hæf á Japansmarkað. Rest-
in fer svo í fiskimjöl og lýsi sem er 
þá svona 40 til 50 prósenta lækkun 
á afurðaverði.“

Í frétt á vef HB Granda kemur 
fram að hlutdeild fyrirtækisins á 
Rússlandsmarkaði er um 17 pró-
sent og því miklar tekjur í húfi. 
Þar segir ennfremur að viðskipta-
bannið muni leiða til þess að fryst-
ar afurðir fyrirtækisins yrðu frek-
ar bræddar í mjöl og lýsi.

Jens segir það afleitt ef útgerð-
in neyðist til að fara með aflann í 
bræðslu. „Að frysta til manneldis 
er alltaf fyrsti kostur greinarinn-

ar frekar en að 
fara með afurð-
ina í mjöl og lýsi 
í fiskafóður.“

Sjávarútvegs-
ráðherra breytti 
r e g l u m  u m 
stjórnun makríl-
veiða í lok júní. 
Breytingin snýr 
að því hlutfalli 

makríls sem nýta þarf til mann-
eldis. Hingað til hafa reglugerðir 
kveðið á um að 70 prósent af mak-
ríl þurfi að vinna til manneldis en 
með breytingunum er kveðið á um 
50 prósent. Afganginn má nýta í 
bræðslu til mjölframleiðslu. Sam-
kvæmt upplýsingum úr atvinnu-
vegaráðuneytinu var breytingin 
ekki tilkomin vegna viðskiptabanns 
Rússa en gæti hugsanlega nýst 
sjávarútvegsfyrirtækjum þar sem 

mikil óvissa ríkir með sölu botn-
fisks á Rússlandsmarkað.

Settur hefur verið á laggirn-
ar samráðshópur stjórnvalda og 
hagsmunaaðila á Rússlandsmark-
aði vegna viðskiptabanns Rússa. 
Fyrsti fundur var haldinn í gær 
en fundinn sátu fulltrúar stjórn-
valda og fulltrúar Samtaka fyrir-
tækja í sjávarútvegi. Í dag mun 
hópurinn funda með Landssam-
bandi smábátaeigenda og Lands-
samtökum fiskeldisstöðva.

Jens segir fyrsta fundinn hafa 
verið til að stilla saman strengi, 
afla upplýsinga og meta skaðann 
sem viðskiptabannið hefur valdið.
 stefanrafn@frettabladid.is

Loðnumarkaðurinn 
þurrkast næstum út
Formaður Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi segir að um 40 til 50 prósenta lækkun 
hljótist af því að leita á aðra markaði og í bræðslu með fisk sem annars hefði farið 
til Rússlands. Um 80 prósent af frosinni loðnu fóru á Rússlandsmarkað.

JENS GARÐAR 
HELGASON 

af frosinni 
loðnu fóru á 

Rússlandsmarkað.
80%

Þingflokkar stjórnarflokkanna 
hafa enn ekki fundað um stöðu 
mála vegna viðskiptabanns Rússa.

Ljóst er á fréttaflutningi undan-
farinna daga að nokkur áherslu-
munur er í röðum stjórnarflokk-
anna vegna málsins.

„Þetta mál hlýtur að vera á vett-
vangi ríkisstjórnarinnar,“ segir 
Ragnheiður Ríkharðsdóttir þing-
flokksformaður Sjálfstæðisflokks-
ins. 

Hún segir að bæði Bjarni 
Benediktsson, formaður flokks-
ins, og Jón Gunnarsson, formaður 
atvinnuveganefndar, hafi lýst efa-
semdum um þvingunaraðgerðir 
Vesturlanda gegn Rússum. 

„Við hljótum að þurfa að ræða 
þessa stöðu. En ég held að enginn í 
Sjálfstæðisflokknum sé andsnúinn 
því að fordæma aðgerðir Rússa 
gagnvart Úkraínu.“ 

Ragnheiður segir að þingflokk-
urinn haldi stóran fund í næstu 
viku. Hún gerir ráð fyrir að málið 
verði á dagskrá þá. 

Þórunn Egilsdóttir, þing-
flokksformaður Framsókn-
arflokksins, tekur í svipaðan 
streng.

„Við hittumst fljótlega,“ 
segir hún. „Menn eru nátt-
úrulega að vinna í þessum 

málum á fullu og það er samtal á 
milli manna. Við finnum örugg-
lega niðurstöðu í þessu eins og 
öðru,“ segir hún aðspurð um þann 
áherslumun sem upp hefur komið 
á milli þingmanna stjórnarflokk-
anna.  - srs

Þingflokkar stjórnarflokkanna hafa enn ekki fundað um viðskiptabannið:

Málið enn á vettvangi stjórnar 

ÞÓRUNN 
EGILSDÓTTIR

RAGNHEIÐUR 
RÍKHARÐSDÓTTIR

LOÐNA  Reiknað er með um 40 til 50 prósenta lækkun á afurðaverði.  FRÉTTABLAÐIÐ/HARI
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Allt úrval fæst í Smáralind, Kringlunni og Skeifu, minna úrval í öðrum verslunum. Skólatöskur fást ekki á Eiðistorgi.
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Blýantar

199kr
Tússpenni

199kr
Blý

129kr

ALLT

Merki- 
fánar

99kr

Límstifti

39kr

ennii

Strokleður

15kr

M
fá

Verð nú

7.999
fullt verð

16.899

Fagbókin

589kr

Milliblöð 
númeruð A-4

10 í pakka

89kr
Yddari með 

margföldunar-
töflu

199kr

Yfir-
strikunar-
pennar

349kr

á Eiðistorgi.

Pennaveski
verð frá

399kr
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Aðalfundur Klakka ehf.
26. ágúst 2015
Aðalfundur Klakka ehf. verður haldinn miðvikudaginn 26. ágúst 2015 
að Ármúla 1, 3. hæð, 108 Reykjavík, og hefst fundurinn kl. 9:00.

Dagskrá:
 1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2014. 
 2. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2014 ásamt skýrslu endurskoðenda  
   lagður fram til staðfestingar. Ákvörðun um greiðslu arðs og 
   ráðstöfun hagnaðar ársins.
 3. Tillaga um lækkun hlutafjár félagsins um kr. 303.327.655 til jöfnunar  
   á uppsöfnuðu tapi.
 4. Tillaga um breytingu á samþykktum félagsins:
    a. Stjórn félagsins leggur til að fjárhæð í a-lið 1. mgr. 13. gr.  
     verði breytt til samræmis við núverandi hámarksfjárhæð  
     breytanlegra lána samkvæmt nauðasamningi félagsins frá  
     árinu 2010. Jafnframt verði hækkuð samsvarandi heimild  
     stjórnar í 2. mgr. 13. gr. til útgáfu nýrra hluta í tengslum við  
     umbreytingu slíkra breytanlegra lána í hlutafé. 
 5. Kosning stjórnar.
 6. Kosning endurskoðunarfélags.
 7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
 8. Tillaga stjórnar um að samþykkja starfskjarastefnu Klakka ehf.
 9. Önnur mál.

Tillögur frá hluthöfum sem bera á upp á aðalfundi skulu vera komnar í 
hendur stjórnarinnar eigi síðar en sjö dögum fyrir aðalfund.

Framboð til stjórnar félagsins skal berast skriflega til stjórnar eigi síðar 
en fimm dögum fyrir aðalfund. 

Fundargögn verða afhent á aðalfundardegi frá kl. 8:30 á fundarstað.

Reykjavík, 18. ágúst 2015.
Stjórn Klakka ehf.

Klakki ehf. 
Ármúli 1
108 Reykjavík
Sími 550 8600
www.klakki.is

KÍNA Tala látinna eftir sprenging-
arnar í Tianjin á miðvikudag var í 
gær komin upp í 114. Sjötíu manns 
að auki var enn saknað og nærri 60 
manns liggja alvarlega slasaðir á 
sjúkrahúsum.

Um það bil 17 þúsund íbúð-
ir eyðilögðust í sprengingunum, 
með þeim afleiðingum að sex þús-
und manns hið minnsta hafa misst 
heimili sitt.

Hópar fólks hafa komið saman í 
miðborginni til að krefjast skaða-
bóta. Fólkið vísar til þess að eld-
fim og stórhættuleg efni hafi verið 
geymd við höfnina með ólöglegum 
hætti, bæði í allt of miklu magni 
og allt of nálægt íbúðarhúsum.

Stjórnvöld hafa staðfest að 700 
tonn af natríumblásýrusalti hafi 
verið geymd á hafnarsvæðinu, þar 
sem sprengingarnar urðu. Þetta er 
miklu meira magn en heimilt var 
að geyma þarna.

Efnið er baneitrað og gefur frá 
sér blásýru ef það brennur eða 
leysist upp í vatni.

Efnið hefur greinst í hættulegu 
magni í afrennslisvatni. Mæling-
arnar vekja ótta, en borgaryfirvöld 
sögðust í gær ætla að safna saman 
og eyða strax fyrir kvöldið öllu 
natríumblásýrusalti sem fyndist á 
svæðinu í allt að þriggja kílómetra 
fjarlægð frá sprengistaðnum.

Borgaryfirvöld hafa verið 
harðlega gagnrýnd fyrir að hafa 
heimilað geymslu á þetta miklu 
magni af baneitruðu efni í næsta 
nágrenni við íbúðahverfi.

Aldrei þessu vant hafa stjórn-
völd leyft gagnrýnisröddum að 
heyrast opinberlega. Að minnsta 
kosti upp að vissu marki.

Tianjin er fimmtán milljóna 
manna stórborg og hafnarsvæð-
ið þar hefur mikið vægi í efna-
hagslífi landsins. Þangað  koma 
til dæmis um 40 prósent af öllum 
þeim bifreiðum, sem fluttar eru 
inn til Kína.

 gudsteinn@frettabladid.is

Þúsundir íbúa hafa 
misst heimili sín
Eldar loga enn á hafnarsvæðinu í Tianjin, þar sem gríðarlegar sprengingar urðu 
meira en 100 manns að bana í síðustu viku. Íbúar efndu til mótmæla og krefjast 
skaðabóta. Natríumblásýrusalt hefur fundist í afrennslisvatni í borginni.

NÁÐU Í EIGUR SÍNAR  Íbúar á hættusvæði í Tianjin hafa fengið að fara í fylgd með 
hermönnum heim til sín til að ná í eigur sínar.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

HOLA  Gríðarmikil hola myndaðist þar sem sprengingarnar urðu í vörugeymslu á 
hafnarsvæðinu í Tianjin á miðvikudag. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Natríumblásýrusalt er eitrað duft, hvítt á lit og leysist upp í vatni. 
Mönnum er bráður bani búinn ef þeir anda þessu dufti að sér eða láta 
það ofan í sig. Ef það brennur eða leysist upp í vatni breytist það í blásýru. 
Það er notað í iðnaði og við námuvinnslu.

➜ Natríumblásýrusalt

SJÁVARÚTVEGUR Íslenski sjávar-
klasinn kynnti hugmyndir sínar 
um fullvinnslu sjávarafurða á 
fundi  á Grænlandi nýlega. Á 
fundinum var rætt um hvernig 
mætti efla samstarf milli Græn-
lands og Íslands í sjávarútvegi.

„Það er áhugi fyrir því að 
stofna fyrirtæki um fullvinnslu 
eins og þurrkun, niðursuðu, 
vöruhönnun og fleira,“ segir Þór 
Sigfússon, framkvæmdastjóri 
Íslenska sjávarklasans.

„Við viljum sjá grænlenskt 
og íslenskt athafnafólk, fólk úr 

sjávarútvegi og vinnslu, hönn-
uði, fjárfesta og markaðsfólk 
stofna ný fyrirtæki á Grænlandi 
og hefja þróun og framleiðslu á 
vörum úr hafinu sem t.d. eru sér-
staklega ætlaðar fyrir vaxandi 
hóp ferðamanna á Grænlandi 
eða fyrirtæki sem einbeita sér að 
fullvinnslu afurða sem nú fara að 
mestu til spillis. Tækifærin eru 
víða,“ segir Þór.  - shá

Fullvinnsla afurða vekur áhuga Grænlendinga og samstarf rætt við íslensk fyrirtæki:

Stefnt á samstarf á Grænlandi

Á FUNDI  Þór Sigfússon, frá Sjávarklas-
anum og Asii Chemnitz Narup, borgar-

stjóri í Nuuk. 

FRAKKLAND Til boða er leitað í rekst ur hót els til sextíu ára í þrem ur bygg-
ing um hall ar inn ar í Versöl um í Frakklandi. Frá þessu greinir The Local.

Bygg ing arn ar þrjár, Grand Contrôle, Pe tit Contrôle og Pavillon, eru 
komn ar á tíma varðandi viðhald en talið er að það kosti á bil inu 4-7 millj-
ón ir evra að gera þær upp. Höllin er í eigu franska ríkisins og lýkur 
útboðinu þann 14. september næstkomandi. Margir hafa sýnt útboðinu 
áhuga og er hótelkeðjan AccorHotels þar á lista. - ngy

Vilja byggja hótel í þremur byggingum í Versölum:

Leita tilboða í rekstur hótels

GULLNA HLIÐIÐ Ekkert skortir á glæsileikann í og við Versali. NORDICPHOTOS/AFP 

SAMFÉLAG Leikskólastjóri, sem 
varð fyrir skaða eftir að hafa lent 
í veggjalús í sumarbústað sem 
hún leigði í gegnum Kennarasam-
bandið, segir að stéttarfélagið, 
sem hún hefur verið í í tugi ára, 
vilji ekki axla ábyrgð í málinu.
Síðustu páska leigði Erla Stef-
anía Magnúsdóttir sumarbústað 
á Blönduósi ásamt dóttur sinni og 
tengdasyni. Unga parið fór norður 
sólarhring á undan henni en varð 
fljótlega vart við að ekki var allt 
með felldu í húsinu. Þar var allt 

morandi í skordýrum sem reyndust 
vera veggjalýs. Eftir að hafa kannað 
málið stuttlega ákváðu þau að fara 
strax úr bústaðnum þar sem þau 
skildu allt sitt eftir, föt og innkaupa-
poka fulla af mat. Þau komu aftur í 
bæinn á náttfötunum einum saman 
sem voru svo sett í svartan rusla-
poka og þeim hent.

Erla setti sig strax í samband við 
meindýraeyði og Heilbrigðiseftir-
lit Norðurlands. Hún lagði út fyrir 
meindýraeyði vegna málsins auk 
þess sem dóttir hennar borgaði háan 

læknis- og lyfjakostnað, þar sem bit 
voru enn að koma fram tíu dögum 
síðar. Erla segir svör Kennarasam-
bandsins hafa verið á þá leið að 
tryggingar næðu ekki yfir slík atvik.

Erla hefur verið í Kennarasam-
bandinu í fjöldamörg ár og meðal 
annars setið í stjórn orlofssjóðsins. 
Hún sagði sig úr stjórninni eftir 
þessa lífsreynslu. - þþ

Allt var morandi í veggjalús í sumarbústað leigðum í gegnum KÍ:

Fengu veggjalús í sumarbústað

EFTIR VEGGJALÝS Gestir í sumar-
bústaðnum voru illa bitnir eftir 
veggjalýsnar.

23 tegundir hvala hafa sést á 
Íslandsmiðum 

frá því að skráningar þeirra hófust 
hérlendis.

SVONA ERUM VIÐ
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Aðeins  129.900 kr.

River
svefnsófi með tungu
Rúmfatageymsla í tungu. Grænt, blátt rautt og grátt,  

slitsterkt áklæði. Hægri og vinstri tunga. Stærð: 140 x 195 cm.

Fullt verð: 159.900 kr.

Aðeins  79.900 kr.

Boogie
3ja sæta sófi
Slitsterkt áklæði í mörgum litum. 

Hægri og vinstri tunga. Stærð: 186 x 77 cm, H: 85 cm.

Fullt verð: 99.900 kr.

Afgreiðslutími 
Mánudaga til föstudaga frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

Aðeins  129.900 kr.

Jackpot
horntungusófi

Slitsterkt áklæði, grátt eða antrasite. 

Hægri eða vinstri tunga.

Fullt verð: 159.900

Jackpot
tungusófi

Fyrir þínar 
bestu stundir

Boogie
hægindastóll

43.900 kr.

Slitsterkt áklæði.  
Margir litir.

Fullt verð: 54.900 kr.

Slitsterkt áklæði, grátt eða 

antrasite. Hægri og vinstri tunga.

Fullt verð: 119.900
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208 cm

Aðeins  99.900 kr.

MEIRA Á
dorma.is

ÁTTU VON Á
gestum?

KLASSÍSK
hönnun

197 cm
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Þótt mörgum þyki sem í óefni sé komið 
á húsnæðismarkaði á höfuðborgarsvæð-
inu eru þeir fáir sem átta sig á að ástand-
ið má að miklu leyti rekja til óæskilegra 
ríkisinngripa í áranna rás og heimatilbú-
ins lóðaskorts í höfuðborginni frekar en 
til markaðslögmála og gráðugra kapítal-
ista. Hugmyndin um þak á leiguverð er 
því miður enn eitt dæmið um slík pólitísk 
afskipti og ber að hafna af tveimur megin-
ástæðum.

Siðgæðisrökin
Fyrri ástæðan snýr að siðferðissjónarmið-
um því vart getur það talist eðlilegt, að 
hið opinbera grípi fram fyrir hendurnar 
á fullveðja einstaklingum í frjálsum við-
skiptum og knýi leigusalann til að leigja 
íbúð sína vel undir markaðsverði. Hvað 
leigusala og leigjanda semst um kemur 
vitaskuld engum öðrum við, a.m.k. ekki 
þannig að réttlæti ofbeldi ríkisvalds. Hér 
væri því um afar vafasama lögþvingunar-
aðgerð að ræða frá sjónarhóli almenns sið-
gæðis og mannréttinda.

Hagfræðirökin
Hin ástæðan lýtur að hagfræði. Að beygja 
verð undir vilja markaðarins mun hafa 
í för með sér skekkju, sem með tíman-
um mun valda enn alvarlegri húsnæðis-
skorti en áður. Ástæðurnar eru m.a. þær, 

að eignum er síður viðhaldið, minna er 
byggt, húsnæði sjaldnar gert upp, fólk 
dvelst of lengi í óþarflega stóru húsnæði, 
og ungt fólk, sem að öðrum kosti byggi 
lengur hjá foreldrum, flyst fyrr í húsnæði 
sem fjölskyldufólk hefði brýnni þörf fyrir. 
Því er hætt við, að lögskipað þak á leigu-
verð geri ekki einungis vanda þeirra, sem 
mest þurfa á sómasamlegu húsnæði að 
halda, stærri en áður, heldur því sem næst 
óbærilegan.

Losum um markaðinn
Til að kljást við húsnæðisvandann á 
höfuð borgarsvæðinu þarf að leita lausna 
sem byggja á lögmálum markaðarins. 
Þannig þyrfti að auka framboð lóða og 
nýbygginga í samræmi við aukna eftir-
spurn, draga úr íþyngjandi byggingar-
reglugerðum, afnema allar verðbólgu-
hvetjandi niðurgreiðslur ríkisins á 
húsnæðismarkaði eins og vaxta- og húsa-
leigubætur og lækka fasteignagjöld og 
skatta á leigutekjur til muna. Væri þetta 
gert, kæmist á jafnvægi á húsnæðismark-
aði mun fyrr en ella.

Þak á leiguverð – alls ekki
HÚSNÆÐISMÁL

Guðmundur 
Edgarsson 
málmennta-
fræðingur

➜ Hvað leigusala og leigjanda 
semst um kemur vitaskuld engum 
öðrum við, a.m.k. ekki þannig að 
réttlæti ofbeldi ríkisvalds.

G
erðardómur hefur nú kveðið upp úrskurð sinn og 
ákvarðað kjör félagsmanna í Félagi íslenskra hjúkr-
unarfræðinga og aðildarfélögum BHM. Úrskurðarins 
var beðið með nokkurri eftirvæntingu, enda til 
gerðardómsins skipað með lagasetningu á verkfallið 

sem hefur verið svo umdeild að ekki er loku fyrir það skotið að 
leitað verði til mannréttindadómstóls Evrópu um að kanna lög-
mæti laganna.

Nú þegar úrskurðurinn liggur fyrir er ekki úr vegi að rifja 
aðeins upp hvers vegna hann yfirhöfuð var upp kveðinn. Verk-
föll hjúkrunarfræðinga og félaga BHM voru boðuð í kjölfarið á 

því að kjaradeilur sigldu í strand. 
Sjaldan veldur einn þá tveir deila, 
segir máltækið, en það verður að 
segjast eins og er að samningsvilji 
ríkisins virtist ekki sérstaklega 
mikill þegar fyrir lá að kjara-
samningar væru að losna, um það 
vitna kærur vegna formgalla við 
boðun verkfalls. Það virtist frekar 

vera þannig að í lengstu lög væri dregið að semja við þær stéttir 
sem voru á leið í verkföll.

Eftir að í verkfall var komið var ljóst að mikið bar á milli 
deiluaðila, svo mikið að á stundum virtist sem viðræðurnar væru 
bara formsatriði áður en gripið væri til lagasetningar. Bjarna 
Benediktssyni fjármálaráðherra varð enda tíðrætt um ósann-
gjarnar kröfur og að ekki kæmi til greina að verða við þeim. Í 
umræðum um lögin sem sett voru á verkföllin í júní sagði Bjarni:

„Það samkomulag verður hins vegar að vera innan þess ramma 
sem okkur er settur almennt af öðrum samningum sem ríkið er að 
gera og getur gert og samið er um á almennum markaði og að öðru 
leyti væri hægt að horfa til þess hvaða áherslur stjórnvöld geta 
komið með inn í þá málaflokka sem hér eru undir sérstaklega.“

Þarna var Bjarni enn bjartsýnn á að samkomulag næðist, enda 
þyrftu hjúkrunarfræðingar og aðildarfélagar BHM ekki annað 
en að sætta sig við þær hækkanir sem orðið hefðu í samningum á 
almennum markaði.

Tilboð ríkisins sem hjúkrunarfræðingar höfnuðu hljóðaði upp 
á 19% hækkun launa. Hjúkrunarfræðingar sögðu það ekki nóg og 
því fór sem fór; Alþingi samþykkti frumvarp ríkisstjórnarinnar 
um verkföll.

Gerðardómur hefur nú talað og úrskurður hans kveður á 
um 25% hækkun launa hjúkrunarfræðinga. Hjúkrunarfræðingar 
eru tiltölulega sáttir og formaður þeirra talar um eins góðan 
úrskurð og hægt hefði verið að vonast til miðað við aðstæður.

Sex prósentustig skilja að síðasta tilboð ríkisins og úrskurð 
gerðardóms. Varla er hægt annað en að velta því fyrir sér hvað 
hefði gerst ef fjármálaráðherra, Bjarni Benediktsson, hefði boðið 
þessi sex aukaprósent. Hefði starfsemi Landspítalans ekki öll 
gengið úr skorðum? Hefðu hundruð uppsagna ekki litið dagsins 
ljós? Hefðu mýmargar fjölskyldur ekki tekið sig til og flutt 
búferlum til Noregs í leit að betri launum?

Þessum spurningum verður seint svarað, en það er þó morgun-
ljóst að úrskurður gerðardóms er langt fyrir ofan þær almennu 
hækkanir á vinnumarkaðnum sem Bjarni Benediktsson fjármála-
ráðherra taldi enn að gætu verið viðmið við samningagerðina, í 
miðjum umræðum um lög á verkföllin. Gerðardómurinn er því 
áfellisdómur yfir fjármálaráðherra.

Áfellisdómur

Kolbeinn
Óttarson Proppé

kop@frettabladid.is

Utanríkisstefnan felldi stjórnir
Hér áður fyrr var það gjarnan utan-
ríkisstefna sem einkenndi meginstefnu 
flokkanna. Sjálfstæðisflokkurinn var 
iðulega helsti talsmaður vestrænnar 
samvinnu á meðan aðrir flokkar settu 
aðra utanríkisstefnu á oddinn. Utan-
ríkisstefna var svo sterkur þáttur í ís-
lenskum stjórnmálum að dæmi eru um 
að hún hafi orðið ríkisstjórnum að falli. 
Það kann þó að vera að utanríkisstefna 
Íslands hafi á árunum eftir kalda 
stríðið dvínað 
að nokkru 
leyti sem 
sterkur skil-
greiningarþátt-
ur í stjórnmálalífi 
fólks ef umræða um 
Evrópusambandið er 
undanskilin.

Gömlu línurnar horfnar
Í fyrsta sinn í langan tíma ristir djúpt 
í öryggis- og varnarmálum. Með við-
skiptabanni Rússa er kominn nýr tónn 
í umræðuna. Þegar á hólminn er komið 
er ljóst að gömlu átakalínurnar eru ekki 
lengur til staðar. Þingmenn Sjálfstæðis-
flokksins virðast ekki jafn einhuga um 
vestræna samstöðu og áður. Þrír þing-
menn flokksins, þau Brynjar Níelsson, 
Ásmundur Friðriksson og Valgerður 
Gunnarsdóttir, hafa lýst sig andsnúin 

þvingunaraðgerðum Vesturlanda 
gegn Rússlandi en fleiri þing-

menn telja að Ísland eigi enn 
að styðja þvinganirnar. Einn 

þeirra, Sigríður Á. Andersen, 
sagði í kvöldfréttum RÚV í gær 
að það væri óhugsandi að 
Sjálfstæðisflokkurinn léti 
af stuðningi sínum.

Munnsöfnuður valdsins
Vigdís Hauksdóttir tók djúpt í árinni 
um helgina og kallaði Láru Hönnu 
Einarsdóttur, pistlahöfund, viðrini á 
Facebook-síðu sinni vegna pistils sem 
Lára skrifaði fyrir tveimur árum. Vigdís 
varði afstöðu sína í Reykjavík síðdegis í 
gær en hún sagðist vilja taka hressi-
lega til orða vegna pistils Láru. „Það er 
hreint dæmalaust hvað fólk er farið að 
leyfa sér að skrifa í nafni þess að það 
sé samfélagsrýnar. Maður verður bara 
þreyttur á þessu,“ sagði hún. Skiljanlega 

þreytast stjórnmálamenn yfir því 
að margoft sé gerð atreið að þeim. 
En þeir eiga þó vitaskuld að vera 
yfir formælingar spjallborða hafnir. 
Almenningur má ekki eiga von á 

því að verða fórnarlömb óvægins 
munnsafnaðar úr æðstu emb-
ættum.  stefanrafn@frettabladid.is



 

Ég tek ofan fyrir Björg-
vin Guðmundssyni, 
fyrrverandi borgarfull-
trúa og starfsmanni í 
utanríkisþjónustunni. 
Björgvin er kominn á 
níræðisaldur en lætur 
ekki deigan síga, þegar 
kemur að málefnum 
eldri borgara. Skrif-
ar grein eftir grein í 
Fréttablaðið um kjör og 
hagsmuni fullorðinna 
og vekur athygli á þeirri stað-
reynd að hlutur hins opinbera 
og framlag ríkisins hafa dreg-
ist aftur úr öðrum kjarabótum 
á árunum eftir hrun. Björgvin 
heldur því fram að þær upphæð-
ir skipti milljörðum króna. Ekki 
bara vegna launahækkana á 
vinnumarkaðnum, heldur áhrifa 
hrunsins á fjárhagsstöðu aldr-
aðra, þar sem lífeyrir var skert-
ur og hefur ekki verið bættur 
síðan. Sem skyldi.

Fyrr í sumar var gengið frá 
launamálum langflestra vinn-
andi manna og kvenna með 
hækkunum á grunnlaunum. Líf-
eyrisgreiðslur til eldri borgara 
standa hins vegar í stað og svör-
in frá ráðamönnum eru þau, að 
hendur þeirra séu bundnar við 
afgreiðslu fjárlaga, og ekkert sé 
hægt að gera fyrr en um næstu 
áramót, þegar fjárlög næsta árs 
liggja fyrir. Gefið er út að lífeyr-
ir Almannatrygginga hækki þá 
um 8,9% (með vísan til neyslu-
vísitölu) sem er auðvitað langt 
undir þeim launahækkunum, 
sem vinnumarkaðurinn hefur 
samið um.

Ef einhver ágreiningur er 
varðandi málflutning Björg-
vins Guðmundssonar, sem talar 
í nafni Félags eldri borgara, þá 

skora ég á fjármálaráðuneyt-
ið og ríkisstjórnina að skjóta 
saman nefnd beggja aðila (ríkis-
ins og FEB) sem reikni það skil-
merkilega og heiðarlega út, hvort 
eða hvernig kjör eldri borgara 
hafa þróast frá hruni. Heiðarleg 
úttekt á stöðunni eins og hún er.

Ég skora líka á einstaklinga úr 
hópi fólks sem er komið á lífeyr-
isaldur að láta í sér heyra og taka 
undir þær kröfur, sem Björgvin 
hefur í eins manns hljóði borið 
fram af kjarki og rökum. Út um 
víðan völl samfélagsins er að 
finna eldra fólk, sem lifir við 
skort og fátækt. Auðvitað eru 
líka margir sem hafa komið ár 
sinni vel fyrir borð enda snýst 
þessi umræða ekki um hækkanir 
á lífeyri á alla línuna, heldur er 
hér um að ræða velferð, lífsskil-
yrði og mannúð gagnvart öldr-
uðum einstaklingum, sem eiga 
varla til hnífs og skeiðar. Stjórn-
völd hrósa sér fyrir bættan hag 
landsmanna og víst er það rétt 
að okkur hefur tekist að rétta úr 
kútnum og fjárhagsstaða hins 
opinbera fer batnandi. Ætti þá 
ekki að vera metnaður og vilji 
til að rétta því fólki hjálparhönd, 
sem þarf mest á því að halda? 
Þetta snýst ekki um ölmusu held-
ur um sóma og réttlæti.

Snýst ekki um ölmusu
Í Hafnarfirði starfar nú í 
fyrsta skipti í langan tíma 
faglega ráðinn bæjarstjóri. 
Ráðning hans byggir á því 
mati okkar, sem nú förum 
með ábyrgð, að fagleg fram-
kvæmdastjórn í æðsta emb-
ætti þriðja stærsta sveit-
arfélags Íslands sé löngu 
tímabær ráðstöfun. Ekki síst 
eftir kjörtímabil þar sem 
þrír einstaklingar vermdu 
bæjarstjórastólinn á fjórum 
árum á grunni gamaldags 
pólitískra hrossakaupa.

Gunnar Helgi Kristinsson, pró-
fessor í stjórnmálafræði, lýsir í bók 
sinni „Hin mörgu andlit lýðræðis“ 
að íbúar telji að þar sem sé póli-
tískur bæjarstjóri komist ólík sjón-
armið síður að í umræðunni. Einnig 
telji þeir að fyrirgreiðsla, kunnings-
skapur og frændsemi séu umfangs-
meiri en í þeim sveitarfélögum þar 
sem er ópólitískur bæjarstjóri.

Ráðning bæjarstjóra út fyrir 
raðir framboðslista, á grunni opins 
auglýsingaferlis, hlýtur því að telj-
ast ábyrgt skref í rétta átt.

Laun bæjarstjóra í fullu starfi
Minnihluti bæjarstjórnar Hafn-
arfjarðar hefur tekið þá sérkenni-
legu afstöðu, sem sett var fram í 
fjölmiðlum um liðna helgi annað 
árið í röð, að faglega ráðinn bæj-
arstjóri skuli þiggja lægri heildar-
laun en væri hann oddviti stjórn-
málaflokks. Í júlí í fyrra taldi 
minnihlutinn eðlilegan launamun 
á þessum tveimur ráðningarform-
um nema 31,5%, en þetta árið er 
framsett tala 27,7%.

Til grundvallar gagnrýni minni-
hlutans liggur sú afstaða að ekki 
skuli greiða faglega ráðnum bæjar-
stjóra fyrir störf með bæjarráði og 
bæjarstjórn. Minnihlutinn í bæjar-

stjórn virðist vilja að þau 
u.þ.b. 30% heildarlauna síð-
asta bæjarstjóra sem tengd 
voru við ráð og nefndir 
falli brott og að fagmaður 
ráðinn á grundvelli þekk-
ingar og reynslu sinni þeim 
störfum án greiðslu.

Ekki skal ég dæma um 
hvort þetta byggir á því 
að fyrri bæjarstjórar hafi 
sinnt 130% starfi, eða að 
faglega ráðin staða sé 70%, 
ég læt málshefjendur um 
þá túlkun.

Sé hins vegar litið á kjör bæjar-
stjóra sem heildarlaun, að starfið 
sé jafn umfangsmikið á þessu kjör-
tímabili og þeim fyrri, er rétt mat 
á breytingu heildarlauna 15% á 
þeim samanburðartíma sem minni-
hlutinn hefur valið, fyrri helmingi 
áranna 2014 og 2015. Séu hins vegar 
endanleg heildarlaun fyrri bæjar-
stjóra borin saman við heildarlaun 
þess sem nú starfar, er munurinn 
milli þeirra launaseðla 12,2%.

Jafnframt má geta þess að aftur-
virk breyting varð á launum æðstu 
stjórnenda Hafnarfjarðarbæjar á 
síðasta ári, með gildistöku frá maí 
2014. Sú breyting byggði á nýgerð-
um kjarasamningum stéttarfélaga 
og losaði 6%. Ákvörðun um þetta 
var tekin eftir að nýr bæjarstjóri 
kom til starfa, en var þó ekki látin 
gilda um launakjör hans eins og þau 
voru ákvörðuð við ráðningu. Hækk-
unin náði hins vegar til launa – og 
þar með biðlauna – fráfarandi bæj-
arstjóra og jafnframt annarra kjör-
inna fulltrúa.

Á síðasta kjörtímabili fluttist 
embætti bæjarstjóra milli þriggja 
einstaklinga. Eftir afsögn bæjar-
stjóra Samfylkingar sem hugðist 
sitja áfram eftir kosningar þrátt 
fyrir að ná ekki kjöri til bæjar-

stjórnar, tók við oddviti flokksins 
og kláraði fyrri helming kjörtíma-
bilsins. Þá urðu helmingaskipti og 
við tók sá bæjarfulltrúi sem hlotið 
hafði minnstan stuðning íbúa í lýð-
ræðislegum kosningum, oddviti og 
eini bæjarfulltrúi VG.

Hvorugur seinni bæjarstjóranna 
tveggja bjó að fyrri reynslu í emb-
ætti. Það tekur tíma að setja sig inn 
í störf og má því segja að kjörtíma-
bilið hafi verið starfsþjálfun tveggja 
bæjarstjóra sem í dag eru horfnir 
til annarra starfa. Hvort fjármun-
um bæjarbúa hafi verið vel var í það 
verkefni skal hér ósagt látið.

Öll laun hækkuð nema bæjarstjóra
Meðal snúinna verkefna sem 
sveitarfélögin um land allt glíma 
við um þessar mundir er að mæta 
umtalsvert auknum launakostn-
aði í kjölfar kjarasamninga ársins 
2014. Bæjarstjórn Hafnarfjarðar 
lítur almennt á þann aukna kostn-
að sem jákvæða fjárfestingu í 
mannauði, þrátt fyrir að talsverða 
útsjónarsemi þurfi til að finna 
fjármagn til að mæta henni.

Í hálfsársuppgjöri bæjarins sem 
birt var í síðustu viku kemur fram 
að leiðréttingar vegna kjarasamn-
inga síðasta árs standa enn yfir. 
Hvað Hafnarfjörð varðar hljóðar 
breyting á starfsmatskerfi stórs 
hluta starfsmanna upp á 200 millj-
ónir. Þar er um varanlega launa-
breytingu að ræða, sem að hluta til 
er afturvirk.

Hvað sem fólki kann að finnast 
um launakjör framkvæmdastjóra 
Hafnarfjarðarkaupstaðar, er raun-
veruleikinn sá að frá vori 2014 hafa 
allir starfsmenn bæjarins, kjörnir 
fulltrúar og æðstu embættismenn 
fengið launahækkun af einhverju 
tagi, nema bæjarstjórinn, sem hefur 
haft óbreytt föst laun frá fyrsta degi.

Árvissar deilur um laun bæjarstjóra
BÆJARSTJÓRN-
ARMÁL

Guðlaug 
Kristjánsdóttir 
forseti bæjarstjórn-
ar í Hafnarfi rði 

LÍFEYRISMÁL

Ellert B. Schram
ellilífeyrisþegi

➜ Út um víðan völl 
samfélagsins er að 
fi nna eldra fólk, sem 
lifi r við skort og fátækt. 
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Jafnrétti í kvikmyndum og 
við framleiðslu þeirra er 
mikilvægt eins og á öðrum 
sviðum samfélagsins. Það 
kemur ekki af sjálfu sér og 
því er öll umræða og upp-
lýsingar um jafnréttismál 
af hinu góða.

Núverandi ríkisstjórn 
skar niður fjárfestingar-
áætlun síðustu ríkisstjórn-
ar með þeim afleiðing-
um að Kvikmyndasjóður 
minnkaði á síðasta ári um 
39% frá því sem hann var árið 
áður. Allir geta ímyndað sér hvern-
ig fyrir varalaus niðurskurður af 
þessari stærðargráðu kæmi niður – 
á hvaða atvinnugrein sem er.

Þegar áhrif þessara aðgerða 
komu fram fóru konur í kvik-
myndagerð að viðra þær áhyggjur 
að þær nytu ekki jafnréttis á við 
karla þegar kæmi að úthlutun fjár 
úr Kvikmyndasjóði. Hrukku marg-
ir upp við þau orð því enginn áhugi 
er á því innan greinarinnar að mis-
muna konum.

Til að kanna hvort rétt væri 
lagðist Kvikmyndamiðstöð yfir 

umsóknir og úthlutanir síð-
ustu ára og niðurstaðan var 
að það væri kynjahalli – en 
hann væri konum í vil.

Það eru góðar fréttir að 
við úthlutun opinbers fjár 
til kvikmyndagerðar sé 
síður en svo hallað á konur.

Meirihluti úthlutana fer 
engu að síður til verkefna 
sem karlar standa á bak 
við, einfaldlega vegna þess 
að þeir og þeirra umsóknir 
eru fleiri.

Félagsmenn í Samtökum kvik-
myndaleikstjóra eru 77% karlar 
á móti 23% konum. Samkvæmt 
umsóknum um starfslaun lista-
manna er hlutfallið hjá tónskáldum 
74% karla á móti 26% kvenna. Hjá 
rithöfundum er þetta hlutfall 55% 
karla á móti 45% kvenna. Meðal 
myndlistarmanna eru karlar 40% á 
móti 60% kvenna og hjá hönnuðum 
eru karlar 17% á móti 83% kvenna.

Ef yfirvöld menningarmála vilja 
jafna fjölda karla og kvenna í skap-
andi greinum er því mikið verk 
framundan.

Annað atriði sem mjög hefur 

verið til umræðu er að karlar séu 
oftar viðfang íslenskra kvikmynda 
en konur. Að þar sé kynjahalli sem 
þurfi að leiðrétta.

Þetta sjónarmið á fullan rétt 
á sér. Raunar er það svo að karl-
ar gera líka kvikmyndir þar sem 
konur eru í forgrunni og konur 
gera kvikmyndir um karla. En það 
er eitthvað skakkt í samfélagi þar 
sem annað kynið er miklu sjaldnar 
aðalpersónur kvikmynda. Þar ríkir 
ekki jafnrétti.

Hugmyndin sem helst hefur 
verið til umræðu, og er ætlað að 
ráða bót á þessu vandamáli, geng-
ur undir nafninu Kynjakvóti í 
kvikmyndagerð og er sú að helm-
ingur þess fjár sem úthlutað sé 
til kvikmynda renni til kven-
kyns umsækjenda. Með öðrum 
orðum verði verkefni ekki fyrst 
og fremst metin út frá gæðum, 
heldur verði líka tekið tillit til 
kyns umsækjenda við afgreiðslu 
umsókna.

Eins og Jón Steinar benti á kemur 
þessi leið ekki til greina (þótt hún 
sé rædd opinberlega eins og ekk-
ert sé sjálfsagðara) því hún er 

klárt brot á jafnréttisreglu stjórn-
arskrár. Hver þau lög eða reglu-
gerð sem sett væru í þessa veru 
falla því dauð.

En hvaða leiðir eru þá færar 
til auka jafnrétti í kvikmynda-
gerð og fá fleiri kvikmyndir um 
konur?

Eitt af því sem við getum gert 
er að hvetja stúlkur til að leggja 
fyrir sig kvikmyndagerð og 
skrifa handrit. Í dag eru strák-
ar í miklum meirihluta þeirra 
sem mennta sig í faginu og svo 
hefur verið alla tíð. En til þess 
að laða fleiri konur að þarf kvik-
myndagerð á Íslandi að komast af 
því stigi að fagfólk sé í stöðugri 
óvissu um framtíðina. Það stend-
ur upp á stjórnmálamenn að sú 
rússibanareið sem Kvikmynda-
sjóður hefur verið í undanfarin 
ár hætti.

Annað sem við getum gert er að 
standa okkur betur sjálf. Umræð-
an undanfarið hjálpar örugglega 
til þess. Baltasar mun til dæmis 
aldrei aftur ráða eingöngu karl-
menn til að skrifa og leikstýra 
sjónvarpsseríu. Það er gott – en 

hann er ekki einn. Við þurfum öll 
að vera meðvitaðri um jafnrétti.

Gott ráð er líka að skipta um 
nöfn á söguhetjum handritanna. 
Leikkonan Geena Davis sem 
hér var á dögunum hefur verið 
óþreytandi að benda framleiðend-
um í Ameríku á þessa leið. Það er 
engin ástæða fyrir því að sögu-
hetjur flestra kvikmynda eru 
karlmenn – önnur en gamall vani.

Svo gæti Kvikmyndasjóður 
vel haft þá stefnu að aðalpersón-
ur íslenskra kvikmynda verði að 
jöfnu karlar og konur – burtséð 
frá kyni umsækjanda.

Það er ekkert því til fyrir-
stöðu að við komum á jafnrétti í 
íslenskum kvikmyndum. Það er í 
okkar höndum.

Jafnrétti í kvikmyndum
MENNING

Björn B. 
Björnsson
kvikmynda-
gerðarmaður

Sparnaður er með félags-
samtökum og fagmönnum 
á jafningjagrunni. Ráða 
þarf batafulltrúa á geðdeild 
SAk á Akureyri eins og er í 
Reykjavík enda stórt svæði. 
Batafulltrúi getur m.a. bent 
á úrræði og verið milliliður 
gagnvart kvörtunum og 
hvað mætti betur fara fyrir 
þau sem þurfa á þjónustu 
að halda. Þar á meðal eru 
aðstandendur sem verða 
oft út undan í kerfinu og 
vita ekki hvernig á að bregðast við.

Hvað lyf varðar þá var ég á mikl-
um lyfjum en er á litlu í dag með 
að nýta mér m.a. Hugarafl. Hugsan-
lega verð ég lyfjalaus einhvern tím-
ann en það er ekki markmið í sjálfu 
sér. Sama má segja að hjá okkur í 
Grófinni hafi menn getað minnkað 
við sig lyf eftir að hafa tekið skrefið 
og nýtt sér hjálpina. Mikilvægt er 
að hafa lækni með í ráðum þegar 

lyf eru minnkuð og nýta sér 
hjálpina með félagssamtök-
um um leið.

Meiri fræðslu og forvarn-
ir þarf í samfélaginu til að 
auka skilning og draga úr 
fordómum gagnvart þeim 
sem glíma við geðraskanir. 
Stuðla þarf að bættri nálg-
un í geðheilbrigðiskerfinu 
þar sem hugmyndir vald-
eflingar um notendasýn og 
bataferli á jafningjagrunni 
fái aukið vægi.

Það eru mörg félög að gera góða 
hluti á höfuðborgarsvæðinu og 
landsbyggðinni sem hafa hjálpað 
mörgum að stíga skrefið í átt að 
bata og bættum lífsgæðum. Með 
meiri samvinnu félagssamtaka, 
kerfisins og stjórnvalda er m.a. 
hægt að minnka álag á geðdeild-
um og koma í veg fyrir að fólk 
einangri sig sem getur haft alvar-
legar afleiðingar. Kalla líka eftir 

meiri samvinnu félaga á lands-
vísu; þótt þau séu með mismun-
andi úrræði þá ættu þau að geta 
unnið saman að ýmsum stórum 
verkefnum og hafa áhrif sem ein 
stór heild.

Við þurfum að komast úr gömlu 
hjólförunum og vinna betur 
saman. Enda er hluti af valdefling-
unni að komast úr gömlu hjólför-
unum. Fjölmiðlar geta spilað stórt 
hlutverk með enn betri samvinnu 
við félagssamtök með að sýna það 
jákvæða sem er gert. Margt er 
hægt að gera með jákvæðni og 
opinn huga að leiðarljósi fyrir fólk-
ið sem þarf á þessu að halda.

Þetta blessaða kerfi okkar 
í geðheilbrigðisþjónustu

HEILBRIGÐISMÁL

Eymundur L. 
Eymundsson 
ráðgjafi  og notandi í 
bata af geðröskunum

Ein fyrsta spurning ungs 
fólks í Bandaríkjunum, 
sem er að flytja að heim-
an og hugsa um að stofna 
sitt eigið heimili, er þessi: 
Hvernig get ég eignast 
þak yfir höfuðið? Á Íslandi 
skilst mér að spurningin 
snúist um leigumarkað-
inn. Í þessari grein ætla ég 
að fjalla um hvað er gert í 
Flórída til þess að aðstoða 
ungt fólk og lágtekjufólk til þess 
að eignast þak yfir höfuðið, eða það 
sem almennt er kallað „Ameríski 
draumurinn“.

Í Flórída og Bandaríkjunum er 
almennt talið að það sé þjóðhagslega 
hagkvæmt að sem flestir eigi 
húsnæðið, sem þeir búa í og að það 
skili sér í auknum þjóðartekjum og 
betri hverfum. Það hefur sýnt sig að 
leiguhúsnæði drabbast frekar niður 
og skaðar útlit hverfanna.

Byrjum á að skoða húsnæðislánin 
(FHA Loan) sem eru fyrir þá sem 
eru að kaupa sér lögheimili. Í dag 
geta menn fengið allt að 96,5% af 
kaupverði eignarinnar lánað. Það 
má rita kaupsamninginn þannig að 
seljandi greiði allt að 3% af kaup-
verði upp í lántökugjöld og kostnað 
við kaupin, þar með talið fasteigna-
tryggingar fyrsta árið. Ættingjum 
er einnig heimilt að styðja við bakið 
á kaupendum og gefa þeim önnur 
3% af kaupverði. Það eina sem 
kaupendur þurfa að sýna fram á er 

að þeir borgi reikningana 
sína og séu borgunarmenn 
fyrir afborgunum af láninu 
ásamt því að eiga um það bil 
133.000 krónur í reiðufé.

Ekki eru allir svo vel sett-
ir að þeir hafi nægjanlegar 
tekjur til að geta greitt af 
láni af góðri eign eða hafa 
fjölskyldu sem getur aðstoð-
að. Þess vegna hafa stjórn-
völd í Flórída og sambands-

ríkið (The Federal Government) 
útbúið fjöldann allan af sjóðum sem 
aðstoða fólk við kaup á fasteignum. 
Þessir sjóðir veita annaðhvort beina 
fjárstyrki eða lána fé til útborgun-
ar og eru þessi lán sett á annan veð-
rétt á eftir húsnæðisstjórnarláninu. 
Lánin á öðrum veðrétti geta verið 
víkjandi, vilji menn búa í húsinu í 
10 ár eða að menn hefji afborganir 
af þeim eftir 10 ár. Einnig geta þau 
verið kúlulán sem gjaldfalla eftir 
10 ár.

Í Flórída í dag eru um 15 mismun-
andi stuðningsleiðir sem fjölskyld-
ur geta sótt í allt frá því að veita 
10.640.000 kr. í styrk til þess að 
veita auka skattaafslátt sem nemur 
266.000 kr. á ári.

Aðstoðin sem fólk fær miðast við 
árstekjur og hversu margir eru í 
fjölskyldunni. Þannig er heimilis-
haldið flokkað í 3 flokka; mjög lágar 
tekjur = 50% af meðaltekjum, lágar 
tekjur = 80% af meðaltekjum eða 
miðlungstekjur = 120% af meðal-

tekjum. Meðaltekjur í mið Florida 
í dag eru $58,300 eða 7.753.900 kr. 
á ári. (Hér er miðað við gengi doll-
ars 133 ISK.) Tökum dæmi um 
algengasta stuðningskerfið, fjög-
urra manna fjölskyldu sem er með 
mjög lágar tekjur eða 3.876.950 kr. 
Hún getur fengið 3.990.000 kr. í 
styrk til fasteignakaupa. Sama fjöl-
skyldustærð með lágar tekjur eða 
6.204.450 kr. getur fengið 2.660.000 
kr. í styrk og fjölskylda með miðl-
ungstekjur getur fengið 1.330.000 
kr. í styrk. Til þess að fá styrkinn 
þarf fjölskyldan að sýna fram á að 
hún greiði reikningana sína skilvís-
lega og eigi 133.000 kr. í reiðufé eða 
1,75% af heildarverði kaupanna, 
hvor talan sem er hærri. Í sérstök-
um tilfellum hefur fasteignasölum 
tekist að fá styrki frá tveimur sjóð-
um til þess að láta söluna ganga upp.

Til þess að fjármagna þessa 
stuðnings- og styrkjasjóði er 
notaður hluti af stimpilgjöldum sem 
verða til við sölu fasteigna ásamt 
því að Flórídaríki og sambandsríkið 
veita styrki til verkefnisins.

Ameríski draumurinn
HÚSNÆÐISMÁL

Pétur Sigurðsson
fasteignasali í Flórída

➜ Með öðrum orðum verði 
verkefni ekki fyrst og fremst 
metin út frá gæðum, heldur 
verði líka tekið tillit til kyns 
umsækjenda við afgreiðslu 
umsókna.

➜ Mikilvægt er að hafa 
lækni með í ráðum þegar 
lyf eru minnkuð og nýta sér 
hjálpina með félagssam-
tökum um leið.

➜ Í Flórída og Bandaríkjun-
um er almennt talið að það 
sé þjóðhagslega hagkvæmt 
að sem fl estir eigi húsnæðið, 
sem þeir búa í og að það 
skili sér í auknum þjóðar-
tekjum og betri hverfum.

Þann 18. júlí birti Jón 
Gnarr grein undir titl-
inum „Heimspeki er líf-
stíll!“. Þar mælir hann 
fyrir auknum umsvifum 
heimspekinnar í samfé-
laginu, en nýtir tæki-
færið líka til þess að atast 
aðeins í íslenskri heim-
speki og íslenskum heim-
spekingum. Hann gerir 
þar athugasemd annars 
vegar við framboðið á 
heimspeki á íslensku, og 
telur það helstu ástæðu 
þess hversu fá rit hafi rekið á 
fjörur hans og hins vegar fullyrð-
ir hann að Íslendingar hafi fáa 
eða jafnvel enga frambærilega 
heimspekinga.

Íslensk rit og rit á íslensku
Þvert á það sem Jón kann að trúa, 
þá hygg ég að leitun sé að jafn 
fámennri þjóð sem heldur úti eins 
viðamiklu rannsóknar- og þýðing-
arstarfi og við Íslendingar.

Þó aðeins sé litið til síðustu 
ára hafa íslenskir heimspek-
ingar skrifað rit á íslensku um 
hin ýmsu málefni. Heljarverk 
um sögu siðfræðinnar, rit um 
hversdagsheimspeki, vísinda-
heimspeki, rökfræði, náttúru-
heimspeki og listheimspeki, svo 
fátt eitt sé nefnt. Þá hefur komið 
út efni á íslensku sérsniðið að 
grunn- og framhaldsskólum, að 
ónefndum hinum ýmsu greina-
söfnum. Hið íslenska bókmennta-
félag hefur líka staðið í stór-
felldri útgáfu á heimspekiritum, 
en Lærdómsrit bókmenntafélags-
ins telja nú á níunda tug og stór 
hluti þeirra eru heimspekirit.

Þar að auki gefur Félag áhuga-
manna um heimspeki út ár hvert 
ritrýnt tímarit um heimspeki, 
Hug, en 26. árgangur Hugs kom 
út síðastliðið vor. Hugur er ómet-
anlegur sjóður af bæði þýdd-
um og frumrituðum greinum á 
íslensku.

Framboðið er því ekki amalegt 
og Jón hefði til dæmis geta beðið 
með að lesa Nietzsche á ensku 
þar sem að þrjú helstu rita hans 
eru til í afbragðsgóðum íslensk-
um þýðingum: Svo mælti Zara-
þústra, Af sifjafræði siðferðisins 
og Handan góðs og ills.

Frambærilegir heimspekingar
Af skorti á frambærileika 
íslenskra heimspekinga veit ég 
ekki alveg hvað ég á segja. Hér 
yrði maður að velta því fyrir 
sér hvað heimspekingur þarf að 
hafa til brunns að bera til þess 

að teljast frambærilegur, en það 
væri til lítils gagns hér. Freist-
andi væri að telja hreinlega upp 
þá íslensku heimspekinga – bæði 
konur og karla, unga og aldna – 
sem mér þykja frambærilegir, 
en ég læt það vera. Ég get í það 
minnsta ábyrgst að nóg er til af 
þeim.

Hitt er svo annað mál hvort 
Íslendinga skorti það sem á ensku 
hefur verið nefnt public intel-
lectuals en við höfum ekkert 
gott orð yfir, fólk eins og Sim-
one de Beauvoir, Noam Chomsky 
eða Slavoj Žižek. Hugsanlega 
er þetta það sem Jón á við með 
frambærileika. Hér er með sönnu 
sagt ekki um auðugan garð að 
gresja, enda ekki verið til siðs 
hérlendis að fræðimenn séu að 
skipta sér mikið af opinberum 
málefnum. Fáir íslenskir fræði-
menn hafa staldrað við í sviðs-
ljósinu í lengri tíma – nema ef 
vera skyldi Hannes Hólmsteinn 
Gissurarson. Hugsast getur að 
þetta hafi eitthvað með ríkjandi 
hugmyndafræði að gera, sem sést 
kannski á því að þegar glitta fór 
í sprungur í glansmynd nýfrjáls-
hyggjunnar í bankahruninu 2008 
að þá þótti skyndilega fínt að fá 
heimspekinga í sjónvarpsviðtal. 
Enda er ég ekki frá því að ég hafi 
séð íslenskan heimspeking í sjón-
varpinu oftar á árunum 2008-
2010 en ég hef gert samanlagt 
bæði fyrr og síðar. En nú er búið 
að spartla upp í glansmyndina og 
það virðist ekki vera rými fyrir 
spurningar í samfélagi þar sem 
allir hafa svörin.

Aukinn sýnileiki heimspekinn-
ar og heimspekilegrar hugsunar í 
hinu opinbera rými væri jákvæð 
þróun, en ástæður núverandi 
skorts er ekki – að ég tel – að 
rekja til lítils framboðs á heim-
speki á íslensku, né til frambæri-
leika íslenskra heimspekinga. 
Ástæðuna hljótum við að reka 
eitthvert annað, t.a.m. til tíðar-
andans.

Að verða fyrir
heimspeki

HEIMSPEKI

Gústav Adolf B. 
Sigurbjörnsson
Formaður Félags 
áhugamanna um 
heimspeki

➜ Hið íslenska 
bókmenntafélag 
hefur líka staðið í 
stórfelldri útgáfu á 
heimspekiritum, en 
Lærdómsrit bók-
menntafélagsins telja 
nú á níunda tug og 
stór hluti þeirra eru 
heimspekirit.
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Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Blaðberinn 
bíður þín

Þrátt fyrir að mikið hafi 
áunnist í rekstri Hafnar-
fjarðarbæjar eftir efna-
hagshrun er mikilvægt 
að tryggja áframhald-
andi aðhald og alltaf 
er svigrúm til að gera 
betur. Um það held ég 
að allir geti verið sam-
mála og fulltrúar allra 
flokka í bæjarstjórn séu 
meðvitaðir um. Okkur 
greinir aftur á móti á um 
forgangsröðun, aðferðir 
og leiðir. Stjórnunarað-
ferðir nýs bæjarstjóra og 
framkoma núverandi meirihluta 
gagnvart starfsfólki bæjarins er 
meðal þess sem við í minnihlut-
anum getum ekki sætt okkur við 
eða tekið þátt í.

28% launahækkun bæjarstjóra
Á sama tíma og gengið er fram 
af mikilli hörku gagnvart starfs-
fólki og allar mögulegar leiðir 
farnar í þeim tilgangi að skerða 
starfskjör þess hefur launa-
kostnaður vegna embættis bæj-
arstjóra hækkað um tæplega 
28% á milli ára, eða sem nemur 
um fimm milljónum króna á 
ársgrundvelli. Það er meira en 
margt af starfsfólki Hafnar-
fjarðarbæjar hefur í árslaun, 
fyrir störf sem eru svo sannar-
lega ekkert síður merkileg eða 
mikilvæg.

Bifreiðahlunnindi bæjarstjór-
ans hafa reyndar hækkað enn 
meira en launin eða um 86% á 
einu ári. Það eitt og sér er næg 
ástæða til að krefja meirihluta 
bæjarstjórnar skýringa.

Hroki og virðingarleysi
Okkar upplifun er sú að innleidd 
hafi verið stefna og aðferða-
fræði í mannauðsmálum sem 
einkennist af hroka og virðing-
arleysi gagnvart þeim sem eiga 
að sinna þjónustu við bæjarbúa.

Í því samhengi er 
ástæða til að benda á 
að flestir þeirra starfs-
manna sem hafa misst 
vinnuna eiga langan og 
farsælan starfsferil að 
baki í þjónustu við bæj-
arbúa. Meðalstarfsaldur 
þeirra er 16 ár og stór 
hluti á aðeins nokkur ár í 
áætluð starfslok.

Auk þess virðist full-
komlega óljóst hvort 
þessar aðgerðir muni 
skila raunverulegum 
sparnaði þegar upp er 

staðið en kostnaðurinn við upp-

sagnirnar og samninga þeim 
tengda hleypur á tugum milljóna 
króna. Nú þegar hafa líka verið 
auglýstar nokkrar nýjar stöður 
lausar til umsóknar sem vænt-
anlega mun hafa einhver útgjöld 
í för með sér. Það er heldur ekki 
ósennilegt að hluti þess starfs-
fólks sem hefur verið sagt upp 
leiti réttar síns hjá dómstólum 
og því verður ekki spurt fyrr en 
að leikslokum um endanlegan 
kostnað bæjarins.

Nóg komið
Meirihluti bæjarstjórnar getur 
ekki skammtað einum manni 

tugprósenta launahækkun á 
sama tíma og það er verið að 
svipta fólk atvinnu og krefj-
ast þess af öðru starfsfólki að 
það taki á sig launalækkanir. 
Í hugum flestra segir þetta 
sig sjálft og því óskiljanlegt 
að meirihluti Bjartrar fram-
tíðar og Sjálfstæðisflokks skuli 
ekki sjá að þetta gengur ekki 
upp. Hafnarfjörður er nefni-
lega samfélag en ekki Excel-
skjal og starfsfólk bæjarins 
er manneskjur en ekki tölur á 
blaði.

Samfélag eða Excel-skjal
SVEITAR-
STJÓRNARMÁL

Gunnar Axel 
Axelsson
bæjarfulltrúi og 
oddviti Samfylkingar-
innar í Hafnarfi rði

➜ Á sama tíma og gengið 
er fram af mikilli hörku 
gagnvart starfsfólki og allar 
mögulegar leiðir farnar í 
þeim tilgangi að skerða 
starfskjör þess hefur launa-
kostnaður vegna embættis 
bæjarstjóra hækkað um 
tæplega 28% á milli ára, eða 
sem nemur um fi mm millj-
ónum króna á ársgrundvelli.
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Bróðir okkar, mágur og frændi,

GUNNAR SIGHVATSSON
Gunni frændi,
Frostafold 32, 

Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju 
miðvikudaginn 19. ágúst kl. 13.00.

Sigrún Sighvatsdóttir Jón Gústafsson
Ólöf Sighvatsdóttir Þorvaldur Bragason
Gísli Sighvatsson Kristjana G. Jónsdóttir
Ástrós Sighvatsdóttir

og systkinabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

JÓHANNA MARGRÉT HELGADÓTTIR
Hjallabraut 33, Hafnarfirði,

lést miðvikudaginn 29. júlí á 
Landspítalanum. Útför hefur farið fram í 
kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Ingigerður Hjaltadóttir Róbert Downey
Einar Hjaltason Helene H. Pedersen
Vilhjálmur, Hafdís, Hugrún.

Yndislegi sonur okkar og bróðir okkar,

ARON ANDRI HALL ARNARSSON
Þorláksgeisla 94,

Reykjavík,

lést á heimili sínu mánudaginn 10. ágúst. 
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju 
fimmtudaginn 20. ágúst kl. 13.00.

Sigurrós Guðbjörg Gísladóttir
Arnar Már Hall Guðmundsson
Arna Rós Hall Arnarsdóttir
Amilía Salka Hall Arnarsdóttir 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

EMILÍA JÓHANNA BALDVINSDÓTTIR
Víghólastíg 13,

Kópavogi,

andaðist á Landspítalanum 10. ágúst 
síðastliðinn. Útförin hefur farið fram í kyrrþey 
að ósk hins látna.

Jón Baldvin Pálsson Kristín Sigurðardóttir
Þorsteinn Pálsson
Guðjón Heiðar Pálsson Guðrún Björk Emilsdóttir
Hlynur Guðjónsson Lulu Yee

barnabörn og barnabarnabörn.

Minn ástkæri eiginmaður, faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,

JÓN MAGNÚS JÓHANNSSON
lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni, 
laugardaginn 15. ágúst í faðmi 
fjölskyldunnar. Útför verður auglýst síðar. 
Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Minningarsjóð Sóltúns.

Erna Hallbera Ólafsdóttir
Einar Jónsson Kristín Þ. Magnúsdóttir
G. Jóhann Jónsson Elna T. L. Þorbjörnsdóttir
Guðrún Jónsdóttir 
Guðný Jónsdóttir Sigurður Jón Jónsson
María Jónsdóttir Börkur Gunnarsson
Bjarki Páll Jónsson Sóley Ragnarsdóttir 
afabörn.

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

ÓSKAR ÁRNI MAR
fv. framkvæmdastjóri, 
Sóltúni 5, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 
sunnudaginn 16. ágúst síðastliðinn.

Vilborg Guðrún Sigurðardóttir
Jóhanna S. Óskarsdóttir Hlöðver Bergmundsson
Sigurður Mar Óskarsson Guðný R. Hólmgeirsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
fósturfaðir, tengdafaðir, afi og langafi,

ÓLAFUR HANNES HANNESSON
prentari,

Snælandi 4, 
Reykjavík,

andaðist á heimili sínu 6. ágúst. Útförin fer 
fram frá Bústaðakirkju fimmtudaginn 20. ágúst.  
Athöfnin hefst kl. 15.00.

Þorbjörg Valgeirsdóttir
Ólöf Kristín Ólafsdóttir
Ása Ólafsdóttir Ólafur Örn Ólafsson
Jóna Guðrún Ólafsdóttir Óttar Guðmundsson
Garðar Hilmarsson Sigríður Benediktsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

MERKISATBURÐIR
1906 Sambandsflokkurinn er stofnaður í Færeyjum.

1945 Svavar Guðnason listmálari sýnir verk sín í Listamannaskál-
anum og er þetta fyrsta sýning á Íslandi þar sem öll verkin eru 
abstrakt.

1954 Minnismerki um Skúla Magnússon landfógeta er afhjúpað í 
gamla kirkjugarðinum við Aðalstræti í Reykjavík. Guðmundur Ein-
arsson frá Miðdal er höfundur verksins, sem Verslunarmannafélag 
Reykjavíkur gaf.

1957 Á frjálsíþróttamóti í Reykjavík eru sett tvö Íslandsmet, sem 
bæði stóðu lengi. Hilmar Þorbjörnsson hleypur 100 metra á 10,3 
sekúndum og Pétur Rögnvaldsson hleypur 110 metra grindahlaup á 
14,6 sekúndum.

1961 Grasagarður Reykjavíkur er formlega opnaður.

1962 Nýtt dagblað, Mynd, dagblað, óháð, ofar flokkum, hefur göngu 
sína í Reykjavík. Það kemur út til 28. september sama ár.

1966 Tekin er fyrsta skóflustunga að myndlistarhúsi á Miklatúni. 
Það gerir Jóhannes S. Kjarval og er húsið síðar nefnt Kjarvalsstaðir 
honum til heiðurs.

1986 Haldið er upp á 200 ára kaupstaðarafmæli Reykjavíkur. Talið 
er að 70-80 þúsund manns hafi verið í miðbænum þegar mest er. 
Þar er í boði stærsta terta, sem sögur fara af á Íslandi, 200 metra 
löng. Íslenska ríkið gefur Reykjavíkurborg Viðeyjarstofu og Viðeyjar-
kirkju í afmælisgjöf. Flugeldasýning er rétt fyrir miðnættið.

1988 Endurbótum lýkur á Viðeyjarstofu og Viðeyjarkirkju.

1990 Listaverkið Sólfar eftir Jón Gunnar Árnason er afhjúpað við 
Sæbraut í Reykjavík.

1992 Maður grunaður um fíkniefnasölu er handtekinn í Mosfellsbæ 
og finnast 1,2 kílógrömm af kókaíni í bíl hans. Í aðgerð lögreglunnar 
verður lögreglumaður fyrir mjög alvarlegu slysi.

2001 Leikhópurinn Vesturport er stofnaður með uppsetningu á leik-
ritinu Diskópakk (Disco Pigs) eftir Enda Walsh á horni Vesturgötu og 
Norðurstígs í gamla Vesturbænum.

2003 Norðurlandasamningur um almannatryggingar er undirritaður. 

TÍMAMÓT

„Aðalkveikjan að þessari bók er fyrst 
og fremst löngun mín til þess að bjóða 
upp á stuttar textamyndir, siðferðis-
sögur úr samtímanum, sem fela í sér 
spurningar og vangaveltur er hafa ekki 
verið mjög áberandi í umræðunni,“ 
segir séra Bolli Pétur Bollason, sókn-
arprestur í Laufásprestakalli. 

Hann sendi frá sér bók-
ina Kveikjur fyrir skömmu.
Um er að ræða fjörutíu frumsamdar 
kveikjur, frásagnir með dæmisag-
nablæ. Þar má finna umfjöll-
un um fátækt, einelti, líf-
færagjafir, fóstureyðingar, 
fordóma, ofbeldi, trúnaðar-
brot, náungaábyrgð, sorg, ein-
manaleika, samtal kynslóða, 
andríkar hugmyndir, náttúru-
vernd, trú, von, kærleika, tím-
ann og endalokin. 

„Þessar stuttu sögur nefn-
ast einu orði Kveikjur vegna 
þess að þeim er ætlað að 
kveikja frekari hugmyndir og 
umræður um siðferðisleg álita-

mál, þjóðfélagsmein, lífsins tilgang, 
Guð. Kveikjurnar innihalda ögrandi 
viðfangsefni sem skilja eftir margvís-
lega þanka og því gott og mikilvægt 
að fullorðnir ræði þær við ungmenni,“ 
segir Bolli Pétur.

Kveikjurnar eru eins fjölbreyttar og 
þær eru margar en Bolli Pétur nýtir 
reynslu sína úr starfi sem úr leik við 
kveikjusmíðina. „Þetta er skáldskapur 
en reynsla mín kemur vissulega þarna 

fram í ýmsum myndum.“ 
Bolli Pétur var eitt ár að 
vinna bókina sem gefin 
er út af Bókaútgáfunni 
Hólum ehf. Ljósmynd 
eftir Völund Jónsson 
blaðaljósmyndara prýð-
ir hverja sögu og þar er 
um gott verkefni fyrir 
lesandann að ræða, 
þ.e. að tengja saman 
kveikju og mynd í huga 
sem í samræðu.

Í lok hverrar kveikju 
eru svo tvær spurning-

ar sem geta komið hugflæði og sam-
tali af stað, svokallaðir ísbrjótar. „Ég 
vil skapa umræðugrundvöll um kveikj-
urnar. Kennarar hafa m.a. sýnt bókinni 
áhuga og er vilji fyrir því að hún sé 
kennd og nýtt í lífsleiknifræðslu, ég 
hef trú á þessu efni í slíka fræðslu,“ 
segir Bolli. 

„Það er ljóst að margar þessara 
kveikja eru krefjandi, innihalda við-
kvæm efnistök, og svo eru þarna 
kveikjur sem strjúka jafnframt á 
vanga og vekja vonir, bjartsýni og trú. 
Þær kalla á samtal og ekki hvað síst 
við yngra fólk en bókin höfðar engu að 
síður til allra aldurshópa, og ég legg 
áherslu á að þarna sé um kjörið efni 
fyrir unga og aldna til að ræða sín á 
milli,“ útskýrir hann.

Bolli hefur fengið jákvæð viðbrögð 
og umsagnir m.a. frá Gerði Krist-
nýju rithöfundi og Gunnlaugi A. Jóns-
syni guðfræðiprófessor og ýmsir aðrir 
segja bókina eiga fullt erindi og þjóna 
vel sínum tilgangi. 
 gunnarleo@frettabladid.is

Kveikjur sem innihalda 
ögrandi viðfangsefni
Bolli Pétur Bollason, sóknarprestur í Laufásprestakalli, sendir frá sér bók sem inniheldur 
fj örutíu frumsamdar kveikjur, frásagnir með dæmisagnablæ.

GEFUR ÚT BÓK  Séra Bolli Pétur Bollason nýtir reynslu sína í starfi og lífi við smíði bókarinnar sem kallast Kveikjur.  MYND/SVAVAR ALFREÐ JÓNSSON 
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Skipuleggjum einnig námsferðir til Englands fyrir hópa og einstaklinga

Enskuskóli Erlu Ara - Let’s speak English
Enskunámskeið í Hafnarfirði fyrir byrjendur og lengra komna

Á hverri önn sækja um 200 nemendur enskunám í skólanum,  
langflest konur á aldrinum 35 ára og eldri.

• 10 getustig með áherslu á tal
• Öllu lesefni fylgja hljóðdiskar
• Styrkt af starfsmenntasjóðum

Skráning stendur yfir í síma 891 7576  
og erlaara@gmail.com

www.enskafyriralla.is

ÚTSÖLUSTAÐIR
Flest apótek, 
heilsubúðir og 
Fjarðarkaup.

Eftir stífar æfingar í ræktinni, að ekki 
sé nú talað um Reykjavíkurmara-
þonhlaupið, finna mjög margir fyrir 

eymslum, bólgum, stirðleika og harðsperr-
um. „Til að lina verkina og koma í veg fyrir 
harðsperrur ásamt því að auka blóðflæði 
og náttúrulegan lækningamátt líkamans 
eru Sore No More hita- og kæligelin al-
gjör snilld,“ segir Sigrún Kjartansdóttir 
hjá Gengur vel. „Samhliða starfi mínu hjá 
Gengur vel kenni ég ZUMBA-FITNESS í 
World Class. Auk þess kenni ég morgun-
tíma um breyttan lífsstíl. Ég verð oft mjög 
þreytt og stíf í kálfum og lærum eftir tíma 
en næ því algjörlega úr mér með Sore No 
More.“

FRÁBÆRT FYRIR HLAUPARA
Sigrún hefur einnig mikla reynslu af hlaup-
um og hefur hlaupið nokkur heil- og hálf-
maraþon. „Mjög margir eru að glíma við 
alls konar bólgur og eymsli 
hér og þar í líkamanum og 
mæli ég þá alltaf með Sore 
No More því það virkar 
strax. Það er náttúrulegt 
og án allra kemískra auka-
efna og hentar því fólki á 
öllum aldri. Svo er frábært 
að nota það á gagnaugun 
við höfuðverk, á efri vörina 
við kvefi og á bringuna við 
hósta þegar haustflensurnar 
fara að hrella okkur,“ segir 
Sigrún.

NOTAÐ AF FRUMBYGGJUM
Í þúsundir ára hafa frumbyggjar Mexíkó 
notað plöntukjarna til þess að lina og 
lækna verki og þjáningar. Með þeirra þekk-
ingu og nútímatækni tókst framleiðendum 
Sore No More að þróa blöndu sem hentar 
einstaklega vel til þess að lina líkamlega 
verki. Afurðin er Sore No More, náttúru-
legt og fljótvirkt verkjastillandi gel sem er 
án alkóhóls, kemískra íblöndunarefna, rot-

varnarefna og parabena.

NÁTTÚRULEGT GEL
Engin efni í Sore No 
More eru úr dýraríkinu 
og það er ekki prófað 
á dýrum. Fyrirtækið er 
með 30 ára reynslu í fram-
leiðslu á fyrsta flokks 
vörum sem taka tillit til 
náttúrunnar og hámarka 
gæði.

VERKJAGEL SEM 
VIRKAR STRAX
GENGUR VEL KYNNIR  Sore No More, náttúrulegt hita- og kæligel, sem er 
fljótleg verkjastillandi meðferð við vöðvaeymslum, bólgum, harðsperrum og 
þreytu eftir stífar æfingar í ræktinni.

Sigrún Kjartansdóttir 
ásamt Zumba-kenn-
urum í World Class.

„Ég verð oft 
mjög þreytt og 
stíf í kálfum 
og lærum eftir 
tíma en næ því 
algjörlega úr 
mér með Sore 
No More.”  

SALTNEYSLA
Íslendingar neyta meira af salti en mælt er með – en 
margir vita ekki af því. Á vefsíðunni www.landlaeknir.is/
skodadusaltid er að finna fjölmargar upplýsingar, stað-
reyndir og ráð sem tengjast salti og neyslu þess.



FÓLK| HEILSA

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Útsölulok
Aðeins 5 verð:

Verslið flotta “konfektmola” á frábæru verði

900 kr.
1.900 kr.

2.900 kr.

3.900 kr.
4.900 kr.

Opið virka daga kl. 11–18  laugardaga kl. 11-15 

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

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

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

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

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

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Opið 8-22

Magnús Jónsson
fv. veðurstofustjóri

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

Guðrún Helga  
Bjarnadóttir, 

 Vestmannaeyjum

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur 
og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið 
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson | Hönnun: Silja 
Ástþórsdóttir  Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434  
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

Eins mikið og við reynum að spyrna við fótum 
er það staðreynd að mörg okkar eru orðin 
þrælar skjásins. Starf margra felst í því að 

stara á tölvuskjáinn í fleiri tíma á dag auk þess sem 
flestir líta á skjá snjallsímans í tugi skipta á degi 
hverjum. Þörf okkar til þess að vera tengd við hinn 
stafræna heim hefur orðið til þess að farið er að 
greina fólk með „nomofóbíu“, sem er hræðsla við 
að vera án stafrænna raftækja.

AUGNVANDAMÁL ALGENG
Þetta mikla skjááhorf er slæmt fyrir líkamann og 
getur mögulega valdið varanlegum skaða. Sam-
kvæmt bandarískum rannsóknum þjást sjö af 
hverjum tíu á aldrinum fimmtán til 35 ára af augn-
vandamálum sem talin eru tengjast notkun tölva 
og snjallsíma. Þessi vandamál eru meðal annars 
augnþurrkur, höfuðverkur og óskýr sjón. Staran á 
skjáinn er þó ekki vandamálið í sjálfu sér. „Það að 
nota augun skaðar þau ekki,“ segir Lisa Park, augn-
læknir við Langone-læknastöðina í New York. „En 
þegar við störum á skjáinn þá blikkum við gjarnan 
síður sem veldur því að augun verða þurr og fólk 
klæjar í þau.“

Bláa ljósið frá tölvuskjám og snjallsímum er 
einnig áhyggjuefni. Birtan sendir skilaboð til 
heilans um að stöðva framleiðslu melatóníns, 
efnisins sem lætur okkur finna til syfju. Auk þess 
benda rannsóknir til þess að ljósið geti haft skaðleg 
áhrif á sjónhimnuna til lengri tíma.

Þar sem erfitt er fyrir marga að hætta að stara á 
skjáinn allan daginn fundu blaðamenn vefsíðunnar 
Greatist nokkur ókeypis öpp og forrit sem gott er 
að nota til að minnka líkur á að vandamálin sem 
skjáglápið veldur komi til.

F.LUX
Þeir sem geta ekki slitið sig frá Facebook áður 
en þeir fara að sofa þurfa appið f.lux. Það breytir 
birtustigi skjásins eftir því hvað klukkan er – birtan 
er skær á morgnana og með rauðgullinn blæ á 
kvöldin. f.lux er fyrir Mac, Windows, Linux, iPhone 
og iPad. Fyrir þá sem eru með Android-stýrikerfi er 
Twilight-appið sambærilegt.

EYECARE
Þessi viðbót við Chrome-vafrann er góð leið til að 
minna á 20-20-20 regluna. Forritið minnir þig á tutt-
ugu mínútna fresti að horfa á eitthvað sem er í tutt-
ugu feta fjarlægð í tuttugu sekúndur. Auk þess er 
hægt að sníða forritið þannig að það stingi upp á 
æfingum fyrir augun í hverri pásu. (Chrome)

TIME OUT
Fyrir þau okkar sem eru hlekkjuð við skrifborðið 
alla daga eru reglulegar pásur nauðsynlegar. 
Notið því Time Out. Appið gerir það að verkum 
að skjárinn dofnar og verður svartur í tíu mínútur 
á hverjum klukkutíma og í tíu sekúndur á hverjum 
tíu mínútum. Það er meira að segja hægt að láta 
appið spila róandi tónlist í pásunum. Vinnufíklar, 
hafið ekki áhyggjur, það er hægt að sleppa pásum 
ef þið hafið ekki tíma fyrir þær. (Mac, iPhone, 
iPad)

ERGONOMICS
Svo þegar augun eru komin í gott stand má ekki 
gleyma restinni af líkamanum. Seta við skrifborð 
alla daga tekur sinn toll en Ergonomics getur hjálp-
að. Appið býður upp á teygjuæfingar sem hægt er 
að gera við skrifborðið og ráð um stillingar tölvu-
búnaðar. (iOS)

ÖPP FYRIR AUGUN
AUGNHEILSA  Stanslaust gláp á tölvuskjái og snjallsíma gerir líkamanum ekki 
gott eins og fram hefur komið. Augun hafa ekki gott af glápinu heldur.

EKKI GOTT Allt skjáglápið sem nútímafólk stundar er slæmt fyrir augun og líkamann allan. 

Eftir freistingar sumarfrísins 
huga nú margir að bættu 
mataræði. Oft er þó erfitt 

að halda sig við hollustuna og 
því nauðsynlegt að leyfa sér smá 
munað stundum. Þessar hafra-
kökur eru ótrúlega einfaldar 
enda innihalda þær aðeins fjögur 
hráefni. Þær eru auk þess í holl-
ari kantinum þar sem enginn 
viðbættur sykur er í þeim, sæt-
leikinn kemur úr bönunum og 
þurrkuðum ávöxtum. Notið þá 
ávexti sem ykkur þykja bestir, 
til dæmis er gott að nota rús-
ínur, bláber, kirsuber, apríkósur 
eða döðlur. Það sama á við um 
hneturnar, notið ykkar uppáhald 
og prófið ykkur áfram þar til þið 
finnið ykkar bestu blöndu.

HRÁEFNI
1 bolli haframjöl
1 banani
½ bolli þurrkaðir ávextir að eigin 
vali, saxaðir
½ bolli ósaltaðar hnetur að eigin vali

AÐFERÐ
Hitið ofninn í 180°C. Malið 
hafrana í matvinnsluvél þar til 
þeir eru orðnir eins og hveiti. 
Stappið banana með gaffli. 
Bætið höfrunum við og blandið 
vel. Bætið ávöxtum og hnetum 
við og blandið allt saman. Notið 
matskeið til að búa til fallegar 
kökur sem settar eru á bök-
unarplötu með bökunarpappír 
undir. Bakið í um það bil tíu 
mínútur.

EINFALDAR OG GÓÐAR
Þessar smákökur eru bæði einfaldar og góðar. Gott er að grípa til þeirra þegar 
hungrið sverfur að en þær eru í hollari kantinum.

Vinsamlegast láttu vita í gjaldfrjálst númer 
800 1177 eða á dreifing@postdreifing.is

Hjálpaðu okkur að bæta þjónustuna. 
Blaðið á að berast þér fyrir kl. 7:15 virka morgna 

og 8:15 á laugardögum

FÉKKSTU EKKI BLAÐIÐ Í MORGUN? 
KOM ÞAÐ OF SEINT?





FÓLK|

EKKI LENGUR ÞREYTT
EKKI VERÐA ÚRVINDA  Þreyta er viðvarandi ástand margra. Með ýmsum ein-
földum, og að sumra mati sjálfsögðum, aðferðum er hægt að bæta svefn og 
lífstaktinn þannig að þreyta yfir hádaginn heyri brátt sögunni til.

ÓHOLL-
USTA Líkaminn 

eyðir jafn mikilli og 
stundum meiri orku 
í að melta ruslfæði en 
gæðafæðu en ruslið gefur ekkert til baka. 

JÁRN-
SKORTUR Veld-
ur þreytu. 
Hægt er að 
auka járninn-
töku með því 
einfaldlega að 
borða meira græn-
meti.

OFÞORNUN Ef líkaminn er of þurr þarf hjartað að hafa meira 
fyrir því að vinna. Passaðu samt að drekka ekki of mikið, lítri eða 
svo er alveg nóg.

HREYFINGARLEYSI Regluleg þjálfun styrkir líkamann og eykur 
súrefnisflæðið auk þess sem þú sefur betur eftir ræktina sem 
þýðir að þú er úthvíldari daginn eftir. 

ÓREIÐA Ekki vanmeta hvað það er miklu erfiðara að vera til í 
drasli en þegar allt er röð og reglu.

NÆTURSOPI Áfengi slævir 
þig tímabundið en svo 
fer líkaminn á fullt við 
að losna við það og það 
getur þýtt að þú glað-
vaknar á óheppilegum 
tímum.

SKJÁBJARMI Ekki taka tölvuna eða símann með í rúmið. 
Skjábirta örvar heilann svo þú gætir átt erfitt með að sofna og 
svefninn gæti svo að sama skapi orðið órólegur.

KOFFEIN Koffein er örvandi efni og margir hafa reynt á eigin skinni 
hversu skeinuhætt það getur verið góðum nætursvefni. Koffein hefur 
líka vatnslosandi áhrif og gæti því valdið því að þú ert alltaf að vakna.

SEGÐU NEI Stundum verður að draga mörk og segja sannleik-
ann þegar fólk herjar á þig með þarfir sínar.

MORGUNORKA Morgunmaturinn er bensínið fyrir daginn og ef 
þú nærð ekki að koma þér í gang á morgnana ertu alltaf einum 
takti á eftir.

VIÐ SPILUM ÞAÐ SEM OKKUR SÝNIST
TÓNLIST FRÁ 1990 TIL DAGSINS Í DAG

STÖÐ TIL AÐ
VERA Í STUÐI MEÐ!

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*

Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu frábært
sjónvarpsefni á fáránlega góðu verði.

Allt það besta hjá 365

*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365
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Toyota Auris Skyview Wagon Sol 
9/2013 ek. 23þús. sjálfsk. fallegur bíll 
Ásett verð 3.950.000.-

Subaru Outback Lux 1/2013 ekinn 
aðeins 6þús. Ásett verð 5.390.000.-

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

VW Tiguan sport _ style. Árgerð 2012, 
ekinn 87 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.150.000. Rnr.232346. skoðar skipti 
-Bílamarkaðurinn S: 567-1800 opið 
-10-18 í dag

HYUNDAI I30 classic ii dísel. Árgerð 
2013, ekinn 57 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 2.690.000. tilboð 2.350.000 kr 
Rnr.107426.

CITROEN C4 sx comfort. Árgerð 
2006, ekinn 118 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 790.000. Rnr.107215.
Bílamarkaðurinn S: 567-1800 opið 
-10-18 í dag

LÍTIÐ EKINN
NISSAN X-trail. Árg. 2008, ek. 75 
Þ.KM, bensín, sjálfsk.. V. 2.490.000. 
Rnr.232392. Bílamarkaðurinn S: 567-
1800 opið -10-18 í dag

LÍTIÐ EKINN
HONDA Cr-v. Árg. 2005, ek. 76 
Þ.KM, bensín, sjálfsk.. V. 2.050.000. 
Rnr.107494. Bílamarkaðurinn S: 567-
1800 opið -10-18 í dag

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

ISUZU D max at d-max. Árgerð 2007, 
ekinn 186 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.290.000. Rnr.110190.

TOYOTA Land cruiser 150 VX. 
nýskráður 12/2010, ekinn 65 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.490.000. 
Rnr.110284.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

Rafmagnsfjallareiðhjólin vinsælu fást 
hjá okkur. Þægileg 26” reiðhjól sem 
henta vel fyrir íslenskar aðstæður. 
Verð 188.900.- kr. Einnig til 28” 
borgarhjól.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

KIA Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 56 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
4.690.000. Rnr.240527. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

RENAULT Megane sport tourer. 
Árgerð 2011, ekinn 102 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.250.000. 
Rnr.141605.

MERCEDES-BENZ GLK 250 CDI 
4matic amg style. Árgerð 2012, ekinn 
25 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
6.990.000. Rnr.161547.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Land Rover Discovery 4 S Árgerð 
2012. Ekinn 55þ.km. 7 manna. 
Sóllúga o.m.fl.. Mjög gott eintak. Er 
á staðnum. Verð 10.490þ.kr. Raðnr 
157442. Sjá á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar til sölu

VW golf 99. 5 gíra. 18 152km verð 
350þ. Tilboð 6162597

Mersedes Bens E284 4matic. Árg 
2001 ek. 166.000km. Skoðaður 2016. 
Ný dekk. Sími og leiðsögukerfi. Verð 
650þúsund. Uppl 6909038

 500-999 þús.

YARIS T-SPORT
Toyota Yaris T-Sport 11/2003 ek.152 þús, 
5 dyra, 105 hö, álfelgur,heilsársdekk, ofl. 
ný skoðaður 16, smurbók, sprækur og 
snyrtilegur bíll í toppstandi, verð 790 þús, 
möguleiki á 100% vísaláni s.841 8955

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA
 0-500 ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 500 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‘01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vespur

 Vinnuvélar

SLÁTTUVÉLA OG 
REIÐHJÓLAÞJÓNUSTAN

Til sölu Sláttutraktor 17,5hp 6 gíra 
Briggs&Stratton mótor 107cm 
sláttubreidd. V. 349.000,- S. 821 0040. 
Vagnhöfða 6

 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.

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

GRÖFUÞJÓNUSTA 
AUBERTS.

Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, kranabílar, 
vörubílar, gámaleiga, hlöðum 

grjótkanta og útvegum holtagrjót 
og allt fyllingarefni, jöfnum 
lóðir, gröfum grunna. Einnig 

endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

 Bókhald

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

 Málarar

INNIMÁLUN
Get bætt við mig verkum innandyra 
í vetur. Vönduð vinnubrögð, fag og 
snyrtimennska í fyrirrúmi. Ágúst S.G 
Málarameistari S: 699-4464 og 695-
4464. asgmalun@gmail.com

 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

ALHLIÐA VERKTAKAR
Uppsetning gifsveggja. Stór sem smá 
verkefni koma til greina. Uppl. í s. 
846 7622

 Spádómar

908 1888
Spásími Daddýar- 14-22 virka daga.

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

 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.

 Verslun

ÚTSALA - ÚTSALA
25% afsláttur af öllum vörum á 
meðan birgðir endast. Allar vinsælustu 
unaðsvörurnar. Fá sent eða sækja 
Netgíró, greiðslukort, millifærsla www.
hush.is

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

 Ökukennsla

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

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

VEIÐIVÖTNIN KALLA!
6 tommu í litla sjó, tvöfalt flot, þungt 
blý, 4 tommu net snjóöldu og fleiri 
vötn, tvöfalt flot, þungt blý. Heimavík. 
S. 892 8655

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

 Atvinnuhúsnæði

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

 Geymsluhúsnæði

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

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR 
 WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

DEVITOS PIZZA
Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu. 

Dagvinna og næturvinna. 
Um helgar.

Uppl. í s. 511 2244

BAKARÍ BREIÐHOLTI
Starfskraftur óskast í bakarí 
vinnutími 12-17 virka daga 

og aðra hverja helgi. Íslensku 
kunnátta skilyrði og ekki yngri 

enn 20 ára. Framtíðarstarf.
Uppl. sendist á : 

sveinsbakari@sveinsbakari.is

GINGER
óskar eftir hressu fólki í 

hlutastörf frá 10:30 - 14:30 alla 
virka daga, einnig er í boði kvöld 

og helgarvinna. 

Ef þú ert 18 ára eða eldri, 
reyklaus og með góða íslensku 
kunnáttu og langar að vinna í 

skemmtilegu umhverfi sendu þá 
ferilskrá á brynja@ginger.is eða 
kíktu við í Ginger Síðumúla 17, 

milli kl. 14-16 virka daga.

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/

NONNABITI -BÆJARLIND
Hressa og duglega starfskrafta 

vantar til starfa á Nonnabita, fullt 
starf/hlutastarf.

Upplýsingar í s. 699 1095 eða 
senda umsókn á 

elmar@nonnabiti.is

BÍLAÞVOTTASTÖÐIN 
LINDIN, BÆJARLIND 2.

Óskar eftir starfsmanni í fullt starf. 
Viðkomandi þarf að vera harðduglegur, 
stundvís, vandvirkur og með góða 
þjónustulund. Hreint sakavottorð, 
bílpróf og íslenskukunnátta eru 
skilyrði. Umsókn og ferilskrá sendist á 
robert@bilalindin.is

Pylsuhúsið Ingólfstorgi óskar 
eftir starfsfólki í eftirfarandi 
stöður. Dagvinnu alla virka 
daga frá 10-18. Kvöld ,helgar og 
næturvaktir. Aldurstakmark 18 ár og 
Íslenskukunnátta er skilyrði. Umsóknir 
sendist à helgi@hlollabatar.is eða á 
staðnum milli kl 10-18

Bæjarbakarí í Hafnarfirði óskar eftir 
að ráða fólk í ýmis störf í afgreiðslu. 
Íslenskukunnátta skilyrði. Umsóknir 
sendar á bakari@bakari.is Uppl. í s. 
555 0480

Kaffihúsið Konsúll við Ingólfstorg 
óskar eftir starfsfólki í eftirfarandi 
stöður Dagvaktir frá 9-17 alla virka 
daga og kvöld og helgarvaktir. 
Vinsamlegast sendið umsóknir á 
kolbrunbergmann@gmail.com

ÓLATUR ÓSKAST.
Bindir & stál ehf. óskar eftir að 
ráða röskan og samviskusaman 
starfsmann til fjölbreyttra starfa 
svo sem útkeyrslu, framleiðslu 
á íhlutum til mannvirkjagerðar, 

viðgerðum á smáverkfærum 
afgreiðslu á vörum til 

viðskiptavina ofl. Viðkomandi 
þarf ekki að vera lærður á 

bossann en má vera það sé hann 
ósérhlífinn og óhræddur við að 

óhreinka sig við störf sín. 

Stundvísi, reglusemi og heilbrigð 
skynsemi er nauðsynleg í þessu 

starfi auk þess sem krafa er gerð 
um að viðkomandi hafi fullt 

vald á íslenskri tungu. Einhver 
tölvukunnátta kemur sér vel en 

tölvufíkn illa. Framtíðarstarf fyrir 
réttan aðila fyrir laun í samræmi 

við verðmæti vinnuframlags.
Umsóknir sendist á bindir@

simnet.is merkt Atvinnuumsókn 
ásamt upplýsingum um fyrri 
störf og umsagnaraðila.fyrir 

20. ágúst 2015. Ráðning verður 
sem fyrst og helst ekki síðar 
en 1. september 2015. Öllum 

umsóknum verður svarað þegar 
ráðning liggur fyrir.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Karlmaður vill kynnast karlmanni með 
verulega nánin (skyndi)kynni í huga. 
Rauða Torgið, 905-2000 eða 535-9920. 
augl.nr. 8249

Karlmaður vill leika við karlmann. 
Rauða Torgið, 905-2000 eða 535-9920. 
augl.nr. 8423

Konur sem leita tilbreytingar eða 
skyndikynna auglýsa frítt á símatorgi 
Rauða Torgsins. Kynntu þér málið. 
RaudaTorgid.is.

Loftskiptiblásari
fyrir loftlaus eða
undirþrýst rými.

Barkar í boði.

Bjargvætturinn

VIFTUR
Viftur-rör-tengi-hlífar

  Allt á einum stað! 

Ekki múkk!
Hljóðlátari en hvísl 
á bókasafni. Silenta

rörarblásar.
Tilboð frá 29.990

Hljóðlátar

afsláttur af tengjum
með kaupum á viftum

Viftur
Úrval af 

iðnaðarviftum og 
blásurum á lager.
Skoðaðu úrvalið.

Tilboð

íshúsið 30
ára reynsla

1983 - 2013

viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

10%

Þú færð hljóðlátu viftuna hjá Íshúsinu

Tilboð frá 34.990

7SMÁAUGLÝSINGARÞRIÐJUDAGUR 18. ágúst 2015

atvinna

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Bókhaldstarf
Íslenskir endurskoðendur Bíldshöfða slf. óska eftir að ráða starfs-

mann í bókhalds- og launavinnslur.  Um er að ræða 100% starf.   
Reynsla af DK bókhaldskerfi er kostur, en ekki skilyrði.  

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf sendist á 
netfangið starf@endurskodandi.is fyrir 25. ágúst nk.



ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

OPIN HÚS Í DAG
Lindargata 57.  2ja herb. útsýnisíbúð – 67 ára og eldri.

Kaplaskjólsvegur 33A. Glæsilegt raðhús.

48,1 fm eldri borgara íbúð á 6. hæð í góðu lyftuhúsi í þessu eftirsótta 
fjöleignarhúsi. Íbúðin er norðanmegin í húsinu og er fyrir 67 ára og 
eldri. Svalir út af stofu, stórkostlegt útsýni yfir sundin og að Esjunni. 
Öll þjónusta og félagsþjónusta í húsinu. Húsvörður og vakt allan 
sólarhringinn. Svalir út af stigagangi í suður fyrir framan íbúð. Tvær 
lyftur í stigagangi. Verð 25,9 millj. Íbúð merkt 0605. Verið velkomin.

Glæsilegt og mikið endurnýjað 153,6 fm. pallabyggt raðhús á þessum 
vinsæla og eftirsótta stað í Vesturbænum. Allar innréttingar eru 
sérsmíðaðar ásamt innihurðum. Húsið var hannað að innan af Rut 
Káradóttur og er búið að endurnýja (2012) m.a. eldhús, baðherbergi, 
sólbekki, milliveggi og innihurðir ásamt því að öll gólf voru flotuð og 
loft tekin niður með innfelldri lýsingu. Arinn í stofu. Glæsileg afgirt 
verönd til suðausturs. Frábær staðsetning í göngufæri við skóla, 
sundlaug o.fl. Verð 65,9 millj. Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45 

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

570 4800
Grensásvegi 13

Árni Stefánsson 
Viðskiptafræðingur

Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali

Stofnuð 1982

Stofnuð 1982

Stofnuð 1982

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

LINDARGATA 31 - FALLEG EIGN
OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30. 
Vorum að fá glæsilega 4ra herb. 136 fm íbúð á efstu hæð (3) í fallegu 
lyftuhúsi við Lindargötu 31 ásamt stæði í bílageymslu. Eignin er einstak-
lega vönduð og vel skipulögð. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Stór og björt 
stofa, borðstofa og sjónvarpsherbergi. Suðursvalir. Fallegar og vandaðar 
innréttingar í eldhúsi og baðherbergi.  Verð 62,9 millj.

BORGARTÚN 30 - GLÆSI EIGN
OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00 
Glæsileg 148 fm íbúð á 6. hæð (efstu) í  lyftuhúsi miðsvæðis í Reykjavík 
ásamt stæði í bílageymslu. Gengið beint inn í íbúð úr lyftu. Tvö rúmgóð 
herbergi og stór og björt stofa, sólstofa, útg. á suðursvalir. Tvö flísalögð 
baðherbergi. Eldhús með glæsilegum innréttingum. Gegnheilt parket og 
náttúruflísar á gólfum. Verð 54,9  millj.

ESKIVELLIR 9A - 3 - 4RA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00 
Mjög góð 3-4ra herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Góð stofa með stórum 
vestursvölum. Falleg innrétting í eldhúsi. Tvö góð svefnherbergi og her-
bergi skráð sem geymsla með góðum gluggum. Flísalagt baðherbergi með 
hornbaðkari. Þvottahús innan íbúðar. Verð 27,9  millj.

Bókhaldstarf
Íslenskir endurskoðendur Bíldshöfða slf. óska eftir að ráða starfs-

mann í bókhalds- og launavinnslur.  Um er að ræða 100% starf.   
Reynsla af DK bókhaldskerfi er kostur, en ekki skilyrði.  

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf sendist á 
netfangið starf@endurskodandi.is fyrir 25. ágúst nk.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

Helgi Jónsson
sölufulltrúi

sími: 780 2700
helgi@miklaborg.is

29,9 millj.Verð:

Mjög falleg og vel skipulögð 112,2 fm 

4ra herbergja endaíbúð á 2 hæð ásamt 

herbergi í jarðhæð með aðgangi að 

baðherbergi, upplagt í leigu.

Hraunbær 60
110 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG 
þriðjudaginn 18.ágúst kl.17:15-17:45

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

OPIÐ HÚS 
þriðjudaginn 18.ágúst kl.17:30-18:00

110 millj.Verð:

Glæsileg „penthouse“ íbúð að stærð 188,5

Þakherbergi með útgengi á pall

Sjávarútsýni / Stæði í bílakjallara

Vandað efnisval og glæsileg hönnun

Lyftuhús / húsvörður / öryggismyndavélar

Penthouse íbúð
Vatnsstígur 19

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

Páll Þórólfsson
sölufulltrúi

sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

22,9 millj.Verð:

Fallega, mikið endurnýju og 
vel skipulögð 56,6 fermetra 
3ja herbergja íbúð auk sér 
geymslu í risi 
Sameiginlegt þvottaherbergi 
er í risi hússins

Rauðarárstígur 36

OPIÐ HÚS Í DAG 
þriðjudaginn 18.ágúst kl.17:00-17:30

atvinna
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atvinna

Tæknifulltrúi á umhverfis-, 
skipulags-, og byggingarsviði.

Sveitarfélagið Garður og Sandgerðisbær auglýsa eftir 
áhugasömum og framsæknum einstaklingi til að sinna 
starfi tæknifulltrúa.  Um er að ræða 100% starf.
Tæknifulltrúi starfar með sviðsstjóra umhverfis-, skipu-
lags- og byggingarmála að fjölbreyttum verkefnum á 
sviði umhverfis-, tækni-, skipulags-, og byggingarmála 
sveitarfélaganna.  

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tæknimenntun sem nýtist við starfið
• Góð þekking á þeim málaflokkum sem starfið nær til
• Víðtæk tölvuþekking
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfileikar og frumkvæði við lausn verkefna 

Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst.  Æskilegt er 
að viðkomandi geti hafið störf frá og með 15. septem-
ber. Launakjör eru samkvæmt samningum stéttarfélaga 
við sveitarfélögin Einungis er tekið á móti rafrænum 
umsóknum á netfangið gardur@svgardur.is. Umsókn 
um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá ásamt 
kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni umsækjanda í 
starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Ben Einarsson, 
sviðsstjóri umhverfis-, skipulags-, og byggingarmála í 
tölvupósti á jonben@svgardur.is  eða í síma 847-2503
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VEÐUR&MYNDASÖGUR
Veðurspá
Þriðjudagur
Að mestu hæg 
austlæg átt í dag 
og víða bjart 
fyrir norðan, 
en rigning um 
sunnanvert 
landið með 
austan 
strekkingi við 
suðurströndina. 
Þykknar upp 
norðvestan til 
í kvöld með 
smávegis 
rigningu. 
Hiti 9 til 16 
stig, hlýjast á 
Norðausturlandi.

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8
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119
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19

2 3 4 5

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU

PONDUS  Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvítur á leik

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 tölu-
blaði Fréttablaðsins.

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

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

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

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

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

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

Ótrúlegur liðleiki!

Guð 
minn 
góður! Ég gefst 

upp.

Ertu viss um 
að þú viljir 
ekki popp, 

pabbi?

Fannstu það 
í alvöru undir 
púðunum á 
sófanum?

Já, en það er ekki vont 
sko! Dimman undir 

púðunum heldur popp-
inu stökku.

Annaðhvort 
það eða þá 
að ég er að 
borða sand.

Ég held að ég fái 
mér bara epli.

Unglingur 
á 

heimilinu

Ótrúlegasta
 sýning 
jarðar

Sjáðu hvað þau geta beygt sig!

LÁRÉTT
2. áfangi, 6. spil, 8. þvottur, 9. 
yfirbreiðsla, 11. íþróttafélag, 12. raup, 
14. aurasál, 16. býli, 17. struns, 18. 
hljóma, 20. bókstafur, 21. nudda.

LÓÐRÉTT
1. loga, 3. pot, 4. skerðing, 5. drulla, 7. 
sök, 10. knæpa, 13. líða vel, 15. skakki, 
16. bæn, 19. til.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. lota, 6. ás, 8. tau, 9. lak, 
11. kr, 12. skrum, 14. nánös, 16. bæ, 
17. ark, 18. óma, 20. ká, 21. niða.

LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. ot, 4. takmörk, 
5. aur, 7. saknæmi, 10. krá, 13. una, 
15. skái, 16. bón, 19. að.

Torfi Leósson (2.171) hafði hvítt á 
móti Árna H. Kristjánssyni (1.895) á 
Íslandsmóti skákfélaga sl. vor.

53. d5! cxd5 54. c6! bxc6 55. b7 og 
svartur gafst upp. Laglegt gegnum-
brot. Skáklífið er að fara í fullan gang 
eftir sumarið. 

www.skak.is: Davíð sigurvegari 
Stórmóts TR.

18. ágúst 2015  ÞRIÐJUDAGUR
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Innritaðir eru nemendur á aldrinum 8-10 ára  
sem eru teknir beint í hljóðfæranám,  
án undangengins forskólanáms. 
 
Hægt er að komast að á eftirfarandi hljóðfæri:
 
•     Strengjahljóðfæri, þ.e. fiðlu og selló
•     Einnig á píanó og harmóníku
•     Einnig er til takmarkað pláss á þverflautu, klarinett og saxófón
•     Teknir eru nemendur á biðlista fyrir Forskóla l ( 6 ára) og
       Forskóla ll (7 ára)

Innritun nýrra nemenda fyrir skólaárið 2015-2016  
stendur yfir núna og lýkur 10. september.

MENNING

TÓNLIST ★★★★★ 

Händel: Óratórían Salómon á 
Kirkjulistahátíð.

Miðað við þá ímynd sem maður 
hefur af Salómon konungi, þá ætti 
sá sem leikur hann að vera djúp-
raddaður og valdsmannslegur. 
Hann var í beinu sambandi við 
Guð almáttugan, vissi allt og gat 
allt. Svo átti hann sjö hundruð 
konur og þrjú hundruð hjákonur. Ef 
marka má goðsagnir (t.d. í Þúsund 
og einni nótt), þá hafði hann yfir 
að ráða heilum her af illum öndum 
sem voru þrælar hans.

En í óratóríunni Salómon eftir 
Händel, sem flutt var í fyrsta sinn 
á Íslandi á hátíðartónleikum á 
Kirkjulistahátíð í Hallgrímskirkju 
er konungurinn ekki svona. Enginn 
strigabassi syngur hlutverk hans, 
heldur kontratenór. Kontratenór er 
maður sem syngur í falsettu. Svip-
að þessum í gamla daga sem voru 
ekki með nein eistu, karlmaður sem 
syngur eins og kona.

Þetta kemur á óvart. Fólk myndi 
jú hrökkva við ef Ólafur Ragnar 
Grímsson ávarpaði þjóðina í fals-
ettu. En með þessu var Händel 
væntanlega að undirstrika göfg-
ina sem einkenndi Salómon. Hann 
var innblásinn af Almættinu, vald 
hans var undir Guði komið. Hann 
var einhvers konar upphafin vera, 
handan við testósteron og allt ver-
aldlegt. Óratorían er lofgjörð til 
hans og Drottins í næstum því fjóra 
tíma.

Nú kann einhver að geispa. En ég 
fullvissa lesandur mína um að ég 
var glaðvakandi alla tónleikana á 
enda. Fyrir það fyrsta var tónlistin 
hrífandi fögur. Hún var fjölbreytt 

og spennandi. Þarna voru fallegar 
aríur og stórfengleg kóratriði. Svo 
var flutningurinn framúrskarandi.

Fyrir þá sem ekki vita er óra-
tóría tónverk þar sem helgitexti er 
settur í tónrænan búning frásagnar 
og hugleiðingar. Tónlistin á margt 
sameiginlegt með óperum, í henni 
eru aríur, söngles og kóratriði. Það 
er oft mikið drama í frásögninni. 
Þetta drama skilaði sér fullkom-
lega í kraftmikilli stjórn Harðar 
Áskelssonar. Fjölmörg kóratriði 
voru meistaralega vel útfærð af 
Mótettukór Hallgrímskirkju. Þau 
voru svo flott að maður fékk gæsa-
húð hvað eftir annað. Kórinn var 
svo sannarlega í banastuði.

Einsöngvararnir voru magnað-
ir. Robin Blaze kontratenór var í 
hlutverki Salómons. Söngur hans 
var hreinn og öruggur, túlkunin 
hástemmd og full af andakt. Þóra 
Einarsdóttir var líka frábær, satt 
best að segja held ég að hún hafi 
aldrei sungið svona vel. Sigríður 
Ósk Kristjánsdóttir var jafnframt 
óaðfinnanleg, það var unaður að 
hlusta á hana syngja.

Tveir „alvöru“ karlmenn voru 
meðal einsöngvara. Annar þeirra 
var Benedikt Kristjánsson tenór. 
Ég hef fylgst með honum síðan 
hann var að taka sín fyrstu skref 
á tónlistarbrautinni. Hann hefur 
tekið sífelldum framförum og nú er 
svo komið að hann er orðinn fram-
úrskarandi söngvari. Nýja stjarnan 
í íslensku tónlistarlífi, Oddur Arn-
þór Jónsson, sem stal senunni í Don 
Carlo í fyrra, klikkaði ekki heldur. 
Söngur hans var kröftugur og lit-
ríkur.

Alþjóðlega barokksveitin í Den 
Haag spilaði með söngvurunum og 
var pottþétt á sínu. Þar var spilað 

á barokkútgáfur nútímahljóðfæra, 
þau voru tær og áferðarfögur. Sér-
staka athygli vakti þeorbuleikur 
Thomas Dunford, sem var litríkur 
og ljúfur áheyrnar. Þeorba er risa-
stór lúta, einskonar gítar.

Það er þrekvirki að koma svona 
löngu tónverki til skila til áheyr-
enda án þess að þeir sofni. Þarna 
var tónlistin hreinasta opinberun. 
Maður naut hvers tóns og öðlaðist 
innsýn í veröld Gamla testament-
isins, hún birtist manni ljóslifandi. 
Mikill er máttur listarinnar! Tón-
listarlífið í Hallgrímskirkju stend-
ur svo sannarlega í blóma.

 Jónas Sen

NIÐURSTAÐA:  algerlega dásamlegir 
tónleikar með hrífandi söng og glæsi-
legum hljóðfæraleik.

Salómon var opinberun

„Helmingur sýninga vetrarins er 
íslensk verk og það skiptir okkur 
ákaflega miklu máli. Við frumsýn-
um bæði ný íslensk verk sem sér-
staklega eru samin fyrir Þjóðleik-
húsið og ný erlend verk sem hafa 
unnið stóra sigra á undanförn-
um árum. Við erum með klassísk 
verk sem teljast til fremstu verka 
heimsbókmenntanna. Þannig að 
markmiðið er vissulega að vera 
með fjölbreytt leikár þar sem 

allir geta fund-
ið eitthvað við 
sitt hæfi. Það 
verða fimm 
frumsýning-
ar á Stóra 
sviðinu, þrjár 
frumsýningar 
í Kassanum, 
uppistand og 
spuni í Kjall-

aranum og svo mætti áfram telja. 
Það verður að minnsta kosti ákaf-
lega mikið um að vera hjá okkur í 
vetur. Auk þess vil ég nefna að við 
ætlum að gera hlutina þannig að 
meirihluti listrænna stjórnenda í 
ár eru konur.“

Ari segir jafnframt að hugað 
sé að börnum í þriðjungi leiksýn-
inga vetrarins og hann telur að 
það skipti ákaflega miklu máli að 
Þjóðleikhúsið standi vel að því að 
bjóða upp á vandað leikhús fyrir 
börn. „Það verður fjöldi skemmti-
legra barnasýninga í ár, auk þess 
sem fyrsta frumsýning vetrarins 
á Stóra sviðinu verður fjölskyldu-
sýningin Í hjarta Hróa hattar. En á 
meðal þess sem við ætlum að gera 
er að fara í sérstakt samstarf við 
Brúðuheima og Bernd Ogrodnik 
með sýninguna Umhverfis jörð-

ina á 80 dögum og verður farið 
með þá sýningu í leikferð um allt 
land. Það er líka mikilvægur hluti 
af starfsemi Þjóðleikhússins að 
leitast við að sinna landinu öllu og 
það er ákveðið framtíðarmarkmið 
að frumsýna verk úti á landi þegar 
fram líða stundir.“

Í leikhúsheiminum er á stund-
um haft á orði að þegar vel geng-
ur í öðru af stóru leikhúsum borg-
arinnar þá sé lægð hjá hinu. Ari 
segir að það hafi vissulega verið 
talsvert mikil athygli á Borgar-
leikhúsinu á undanförnum árum 
en engu að síður sýni aðsóknar-
tölur að það gangi líka vel í Þjóð-
leikhúsinu. „Þetta er allt gott. Því 
þetta tvennt getur nefnilega auð-
veldlega farið vel saman. Aðsókn-
in hjá okkur hefur vaxið frá ári 
til árs allt frá 2010 og ég er á því 
að ef tekið er mið af eiginlegri 
getu hússins; stærðarlega, tækni-
lega o.s.frv. þá séum við í raun að 
hámarka möguleika þess um þess-
ar mundir og vonandi verður þann-
ig áfram um ókomna tíð.

Leikhúsáhuginn hér er svo mik-
ill og við Íslendingar erum gríðar-
lega duglegir að fara í leikhús. Um 
þriðjungur þjóðarinnar kemur til 
okkar í Þjóðleikhúsið í á hverju 
ári og það er vissulega eitthvað 
sem við erum oft öfunduð af úti í 
hinum stóra heimi.

Þetta þarf hins vegar ekkert 
að koma á óvart vegna þess að 
íslenskt leikhús er með miklum 
blóma um þessar mundir. Lítum 
t.d. til þess að Baltasar Kormák-
ur er um þessar mundir að verða 
sífellt stærra nafn í íslenskum 
kvikmyndaheimi. Hann er íslensk-
ur leikhúslistamaður alinn upp í 
Þjóðleikhúsinu. Eins má nefna 
Gísla Örn Garðarsson, þar er 
annar íslenskur leikhúsmaður á 
ferð, búinn að frumsýna um víða 

veröld og svo mætti áfram telja. 
Íslenskt leikhús er í fremstu röð. 
Þess njóta íslenskir leikhúsáhorf-
endur og íslenskt leikhús nýtur 
líka góðs af þessum mikla áhuga.“

Ari segir að það Þjóðleikhús-
ið hafi vissulega mikilvægu hlut-
verki að gegna í íslensku samfé-
lagi. „Ég er á því að Þjóðleikhúsið 
verði að vera óhrætt við að tala um 
það sem skiptir máli. Það á ekki 
að vera bundið af einhverri flokks-
pólitík eða slíku en það verður 
að vekja athygli og efna til sam-
ræðu um það sem skiptir máli. 
Þjóðleikhúsið á að vera talsmað-
ur minni máttar og fjalla um mál-
efni þeirra. Ég hef áhuga á því að 

fjalla um vanda þeirra sem eiga 
um sárt að binda vegna áfengis- 
og vímuefnaneyslu, geðsjúkdóma, 
ofbeldis o.s.frv. Í vor ætlum við til 
að mynda að frumsýna Djöflaeyj-
una, nýjan söngleik sem byggður 
er á þessari frábæru bók Einars 
Kárasonar, í samstarfi við Baltas-
ar Kormák. Þar er einmitt að vera 
að fjalla um þessi samfélagslegu 
málefni; vímuvandann, ofbeldið, 
fátæktina o.s.frv. Við viljum vera 
með Þjóðleikhús sem er virkt afl 
í þjóðmálaumræðunni og vonandi 
mun okkur takast það á komandi 
vetri. Ég hef að minnsta kosti fulla 
trú á því og hlakka mikið til vetr-
arins.

Við setningu hússins sagði 
ég við allt mitt góða fólk að það 
samfélag sem heitir Þjóðleik-
húsið hefur miklum skyldum að 
gegna gagnvart íslensku þjóðinni 
við að efla samkennd hennar í 
þeirri fullvissu að slíkt sé grund-
vallarforsenda fyrir tilvist þjóð-
arinnar. Þetta er ekki síst mikil-
vægt vegna þeirrar staðreyndar 
að við erum ekki síður andleg-
ar verur en líkamlegar. Við öðl-
umst ekki lífsfyllingu við líf frá 
degi til dags. Við þurfum sam-
kennd, merkingu og skilning. Við 
þurfum samhengi í líf okkar. Við 
þörfnumst vonar og þess að eiga 
okkur framtíð.“

Við þurfum samkennd og merkingu
Leikár Þjóðleikhússins hófst í gær með formlegum hætti og er það fyrsta árið undir stjórn Ara Matthíassonar, nýs þjóðleikhússtjóra. Ari 
segist vera fullur tilhlökkunar fyrir leikárinu enda verði dagskrá vetrarins glæsileg í alla staði.

STARFSFÓLK ÞJÓÐLEIKHÚSSINS  Þessi hópur horfir glaðbeittur mót nýju leikári 2015-2016.

ARI MATTHÍASSON

Magnús 
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

STJÓRNANDI OG EINSÖNGVARAR 
 Hörður, Sigríður Ósk, Þóra og Robin 
Blaze.

ATHUGIÐ AÐ FRAMBOÐ Á SKÓLAVIST ER
MJÖG TAKMARKAÐ.

Skrifstofa skólans á Lindargötu 51 er opin frá kl. 13:00-16:00 virka daga. 
Síminn er 562-8477. 

Það skal tekið fram að nauðsynlegt er fyrst að skrá nemendur í skólann  
með því að hafa samband við skrifstofuna. Til að tryggja endanlega að 
innritunin sé frágengin er nauðsynlegt að innrita nemandann einnig í 
Rafræna Reykjavík á heimasíðunni www.rafraen.reykjavik.is á sama 
tíma og setja Tónmenntaskólann í 1. val.

Skólastjóri
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INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 18. SUN. 13 - 17.

INTERSPORT AKUREYRI   /   SÍMI 460 4891  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. 

INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

ASICS NIMBUS  17  
Hlaupaskór með hlutlausri styrkingu. Litur. Hvítir 
m/ bleiku, hvítir m/ svörtu. Dömu- og herrastærðir.

ASICS NIMBUS 17
Hl kó ð hl tl i t ki Lit H íti

ASICS KAYANO 21
Innanfótarstyrktir hlaupaskór með 
dempun í hæl og tábergi. Dömu- og 
herrastærðir.

22.390
Fullt verð: 31.990

maraþon 
TILBOÐ

20.990
Fullt verð: 29.990

maraþon 
TILBOÐ

ATH.
tilboðið gildir 

aðeins á þessum 
litum

ATH.
tilboðið gildir 

aðeins á þessum 
litum

AS
Inna
dem
herr

aa

Ýsa eða þorskur, magn eftir 
fjölda matargesta
1 box paprikusmurostur (250 g)
1 box sveppir (250 g)
1 púrrulaukur
2,5 dl rjómi + 0,5 dl mjólk (eða 3 dl 
matreiðslurjómi)
1 grænmetisteningur
Smá cayenne-pipar (farið varlega því 
hann er sterkur! Nota u.þ.b 1/8 úr 
teskeið)
Krydd lífsins frá Pottagöldrum (eða 
önnur krydd eftir smekk)
Rifinn ostur

Hitið ofninn í 175°C.

Skerið sveppi og púrrulauk. Hitið 
olíu á pönnu og steikið sveppina og 
púrrulaukinn. Kryddið með Kryddi 
lífsins (eða öðrum kryddum) og hellið 
rjóma yfir. Hrærið smurostinn saman 
við í skömmtum og bætið svo græn-
metisteningi út í. Leyfið sósunni 
að sjóða við vægan hita á meðan 
fiskurinn er undirbúinn.

Skolið og þerrið fiskinn og leggið í 
eldfast mót. Kryddið með pipar og 

salti og hellið síðan sósunni yfir. 
Setjið rifinn ost yfir og eldið í 20 
mínútur, eða þar til osturinn hefur 
fengið fallegan lit.

Uppskrift fengin af ljufmeti.is.

Ofnbakaður fi skur í paprikusósu
➜ Það er gott að byrja vikuna á 

góðum fisk í bragðgóðri sósu sem 
kitlar bragðlaukana. Þessi réttur 

er auðveldur í matreiðslu og ætti 
að gleðja alla í fjölskyldunni.

Ragnar Árni Ágústsson hefur lengi starfað 
við tónlist á hliðarlínunni en núna á föstu-
daginn skríður hann úr skelinni og gefur út 
sitt fyrsta lag og tónlistarmyndband undir 
eigin nafni.

Myndbandið var tekið upp við Gróttu á 
Seltjarnarnesi en það verður frumsýnt í 
læknaminjasafninu þar í bæ. Þá fá gestir að 
upplifa myndbandið á meðan horft er yfir 
tökustaðinn. Ragnar samdi einnig á dögun-
um tónlistina fyrir franska mynd sem heitir 
Fort Buchana og hefur vakið mikla lukku 
og hefur meðal annars verið sýnd á MoMA 
í New York.

Hingað til hefur Ragnar verið tengdur við 
saxófóninn en hann hefur spilað með mörg-
um hljómsveitum í gegnum tíðina. Hann 
hefur verið seinustu þrjú ár að læra læknis-
fræði í Ungverjalandi en eftir að hann flutti 
út hefur hann einbeitt sér mun meira að því 
að semja eigin tónlist.

„Með því að hafa frumsýningarpartíið 

á þessum stað er ég að tengja saman tvo 
heima. Læknisfræðin í læknaminjasafninu 
og tónlistin þar sem horft verður yfir töku-
staðinn. Svo er ég af Seltjarnarnesi svo það 
skiptir líka máli fyrir mig.“

Lagið sem um ræðir heitir Leiðin og er 
samið af Ragnari en Friðfinnur Sigurðsson 
útfærði það. Myndbandinu er leikstýrt af 
Frosta Rúnarssyni sem gerði meðal annars 
heimildarmyndirnar um Grafík og Hjálma. 
Karen Jóhannsdóttir vann við framleiðslu 
myndbandsins.

„Lagið er einlægt og rólegt. Ég er búinn 
að vera að læra svo mikið af tónlist frá því 
ég man eftir mér þannig að ég náði að taka 
hluti í burtu þegar ég samdi lagið. Ég samdi 
þetta minna frá huganum og meira frá hjart-
anu.“ - gj

Frumsýnir myndbandið þar sem horft  er yfi r tökustaðinn
Ragnar Árni gefur út sitt fyrsta lag undir eigin nafni. Hann heldur partí vegna frumsýningar tónlistarmyndbandsins á föstudaginn í 
Læknaminjasafninu á Seltjarnarnesi. Hann hefur oft  verið kenndur við saxófóninn en nú er hann með breyttar áherslur í tónlistinni.

VIÐ GRÓTTU  Tónlistarmyndbandið var tekið upp á 
Seltjarnarnesi, í heimabæ Ragnars.  MYND/SAGA SIG

LÍFIÐ
18. ágúst 2015  ÞRIÐJUDAGUR





VACATION 5:50, 8, 10:35
THE GIFT 5:40, 8, 10:10
FRUMMAÐURINN 2D 5:50
TRAINWRECK 8

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR AVENGERS 
OG GUARDIANS OF THE GALAXY

EMPIRETOTAL FILM

VARIETY

HITFIX

THE HOLLYWOOD REPORTER

VARIETY

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

“BRJÁLÆÐISLEGA FYNDIÐ 
FRAMHALD”

yyyyldu d í frí!

JAMES OSTER - JOBLO

“VACATION ER FYNDNASTA 
MYND ÁRSINS”

DAVE KARGER - FANDANGO

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

ÞRIÐJ
UDAGS

TILBO
Ð

ÞRIÐJ
UDAGS
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Ð

ÞRIÐJ
UDAGS

TILBO
Ð

ÞRIÐJ
UDAGS
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Ð

Tískuslys frá 2007 sem 
munu aldrei gerast aft ur
Það eru átta ár liðin frá 2007 og því gaman að líta um öxl og sjá hvað stjörnurnar hafa breyst mikið bæði í útliti 
og hvað klæðaburð varðar. Líkurnar á að nokkrar þeirra muni klæðast þessum fötum aft ur eru hverfandi.

CALVIN HARRIS  Skoski plötusnúðurinn 
hefur breyst töluvert frá því hann var 
að byrja að koma fram árið 2007. Í dag 
hefði hann aldrei látið sjá sig með þetta 
hár í þessari hettupeysu.   MYNDIR/GETTY

TAYLOR SWIFT  Dagarnir sem Taylor gengur um í sérmerktum kúrekastígvélum eru 
vonandi taldir. Þrátt fyrir að hún hafi verið mikið krútt árið 2007 þá er hún búin að 
þróa með sér flottan stíl í dag. 

KANYE WEST Gul golla, blár pólóbolur 
og bleikt G-Shock úr? Þetta er ekki sami 
Kanye og við þekkjum í dag sem gengur 
bara í dökkum litum frá þekktustu 
tískuhúsunum. 

MILEY CYRUS Þegar Miley lék Hannah Montana tók hún skrítnar ákvarðanir 
hvað varðar klæðaburð. Sem betur fer klæðir hún sig eins og hún vill í dag enda 
einstakur persónuleiki.

VICTORIA BECKHAM Það væri 
forvitnilegt að vita hvað Victoriu 
Beckham finnst um þetta dress í dag. 
Þetta ljósa hár, þröngi sebrakjóllinn og 
neonbleiki brjóstahaldarinn eru ekki 
alveg í takt við fatamerkið hennar í dag. 





SPORT 18. ágúst 2015  ÞRIÐJUDAGUR

Mörkin:  1-0 Atli Viðar Björnsson (11.), 2-0 Bjarni 
Þór Viðarsson (23.), 3-0 Atli Guðnason (49.), 4-0 
Emil Pálsson (67.).

FH (4-4-2): Róbert Örn Óskarsson 6 - Jonathan 
Hendrickx 7 (76. Jón Ragnar Jónsson -), Pétur 
Viðarsson 6, Davíð Þór Viðarsson 6, Böðvar Böðv-
arsson 7 - Jeremy Serwy 6, Bjarni Þór Viðarsson 6, 
Emil Pálsson 7, Þórarinn Ingi Valdimarsson 6 (82. 
Kristján Flóki Finnbogason -) - *Atli Guðnason 8, 
Atli Viðar Björnsson 7 (76. Steven Lennon -).

STJARNAN (4-3-3): Gunnar Nielsen 4 - Jóhann 
Laxdal 5, Daníel Laxdal 4, Hörður Árnason 3, 
Pablo Punyed 4 - Þorri Geir Rúnarsson 4, Heiðar 
Ægisson 3, Guðjón Baldvinsson 3 (84. Kári Péturs-
son -) - Þórhallur Kári Knútsson 4 (57. Arnar Már 
Björgvinsson 5), Ólafur Karl Finsen 6 (65. Halldór 
Orri Björnsson 4), Jeppe Hansen 3. 

Skot (á mark): 15-8 (8-4) Horn: 5-3

Varin skot: Róbert 3 - Gunnar 4

4-0
Kaplakriki 
Áhorf.: 2.097

 Erlendur 
Eiríksson (7)

Mörkin:  0-1 Halldór Smári Sigurðsson sjálfsmark 
(88.), 1-1 Ívar Örn Jónsson (víti, 90+4).

VÍKINGUR (4-3-3): Thomas Nielsen 7 - Dofri 
Snorrason 7, Igor Taskovic 6, Halldór Smári 
Sigurðsson 5, Davíð Örn Atlason 6 - Ívar Örn 
Jónsson 5, Viktor Bjarki Arnarsson 5 (41. Finnur 
Ólafsson 6), *Rolf Toft 7 - Arnþór Ingi Kristinsson 
5(83. Andri Rúnar Bjarnason -), Hallgrímur Mar 
Steingrímsson 4 (65. Agnar Darri Sverrisson 5), 
Vladimir Tufegdzic 5.

LEIKNIR (4-3-3): Eyjólfur Tómasson 6 - Charley 
Fomen 6, Óttar Bjarni Guðmundsson 6, Halldór 
Kristinn Halldórsson 7, Gestur Ingi Harðarson 6 
- Brynjar Þór Hlöðversson 6 (81. Sindri Björnsson 
-), Atli Arnarson 5, Hilmar Árni Halldórsson 
6 - Kristján Páll Jónsson 4 (65. Ólafur Hrannar 
Kristjánsson 5), Elvar Páll Sigurðsson 4, Danny 
Schreurs 3 (65. Kolbeinn Kárason 5).

Skot (á mark): 14-9 (5-3) Horn: 2-6

Varin skot: Thomas 3 - Eyjólfur 3

1-1
Víkingsvöllur 
Áhorf.: 1.030

 Þóroddur 
Hjaltalín (6)

Mörkin:  0-1 Hólmar Örn Rúnarsson (6.), 1-1 
Ingimundur Níels Óskarsson (12.), 1-2 Martin 
Hummervoll (14.), 2-2 Albert Brynjar Ingason 
(19.), 3-2 Albert Brynjar (21.), 3-3 Magnús Þórir 
Matthíasson (víti, 76.).

FYLKIR (4-3-3): Ólafur Íshólm Ólafsson 5 - Andri 
Þór Jónsson 5, Tonci Radovinkovic 6, Ásgeir 
Eyþórsson 5,  Tómas Joð Þorsteinsson 6 - Ásgeir 
Börkur Ásgeirsson 6, Jóhannes Karl Guðjóns-
son 7, Ásgeir Örn Arnþórsson 6 - Andrés Már 
Jóhannesson 6, Ingimundur Níels Óskarsson 6 
(73. Kolbeinn Birgir Finnsson -), *Albert Brynjar 
Ingason 8. 

KEFLAVÍK (4-3-3): Sindri Kristinn Ólafsson 7 - 
Guðjón Árni Antoníusson 5, Paul Junior Bignot 
6, Unnar Már Unnarsson 6, Samuel Jimenez 
Hernandez 5 - Magnús Þórir Matthíasson 6 (76. 
Hörður Sveinsson -), Abdel-Farid Zato-Arouna 
5 (60. Sigurbergur Elísson 5), Hólmar Örn 
Rúnarsson 6 - Jóhann Birnir Guðmundsson 5 
(69.  Leonard Sigurðsson 5), Chukwudi Chijindu 6, 
Martin Hummervoll 7.

Skot (á mark): 9-5 (7-3) Horn: 10-5

Varin skot: Ólafur 0 - Sindri 4

3-3
Fylkisvöllur 
Áhorf.: 810

 Vilhjálmur 
Þórarinsson (8)

Mörkin:  1-0 Jonathan Glenn (46.), 1-1 Albert Haf-
steinsson (84.), 2-1 Glenn (88.), 3-1 Glenn (90+2).

BREIÐABLIK (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson 
7 - Arnór Sveinn Aðalsteinsson 7, Elfar Freyr 
Helgason 7, Damir Muminovic 7, Kristinn Jónsson 
8 - Oliver Sigurjónsson 8, Guðjón Pétur Lýðsson 7 
(88. Davíð Kristján Ólafsson -), Arnþór Ari Atlason 
5 (67. Andri Rafn Yeoman 6) - Ellert Hreinsson 6 
(69. Atli Sigurjónsson 6), Höskuldur Gunnlaugsson 
6, *Jonathan Glenn 9.

ÍA (3-5-2): Árni Snær Ólafsson 5 - Gylfi Veigar 
Gylfason 4 (46. Ásgeir Marteinsson 7), Ármann 
Smári Björnsson 6, Arnór Snær Guðmundsson 6 - 
Þórður Þ. Þórðarson 4, Ingimar Elí Hlynsson 6 (81. 
Ólafur Valur Valdimarsson -), Arnar Már Guðjóns-
son 7, Albert Hafsteinsson 7 (86. Hallur Flosason 
-), Darren Lough 5 - Garðar B. Gunnlaugsson 5, 
Jón Vilhelm Ákason 5. 

Skot (á mark): 11-4 (5-3) Horn: 8-5

Varin skot: Gunnleifur 1 - Árni Snær 2

3-1
Kópavogsvöllur 
Áhorf.: 1.725

 Valdimar 
Pálsson (6)

PEPSI-DEILDIN 2015 
STAÐAN
FH  16  11  3  2  37-19 3 6
Breiðablik  16  9  5  2  26-10  32
KR  15 9  3 3  25-13  30
Valur  15  7  3  5  24-18  24
Fjölnir  15  7  3  5  22-20  24
Fylkir  16  5  6  5  18-23  21
Stjarnan  16  5  5  6  18-21  20
Víkingur  16  4  6  6  24-24  18
ÍA 16  4  5  7  20-26  17
Leiknir 16  3  5  8  15-22  14
ÍBV  15  4  2  9  17-26  14
Keflavík  16  1  4  11  17-41  7

MARKAHÆSTU MENN
Jonathan Glenn, Breiðablik - 9 mörk
Patrick Pedersen, Valur - 8 mörk
Þórir Guðjónsson, Fjölnir - 7 mörk
Atli Viðar Björnsson, FH - 7 mörk
Jeppe Hansen, Stjarnan - 6 mörk 

NÆSTU LEIKIR
Fimmtudagur 20. ágúst: 18.00 Fjölnir - Valur, 
18.00 ÍBV - KR.

HANDBOLTI „Það er búið að leggja 
mjög mikla vinnu í þetta lið, við 
erum búnir að vera saman í tæpa 
tvo mánuði og þeir eru búnir að 
leggja á sig mikla vinnu sem er að 
skila sér núna,“ sagði Einar Guð-
mundsson, þjálfari íslenska U-19 
árs landsliðsins, sigurreifur eftir 
32-27 sigur á Brasilíu á heims-
meistaramótinu í handknattleik.

Strákarnir hans Einars tryggðu 
sér með sigrinum sæti í undanúr-
slitum þar sem þeir mæta Slóven-
íu á morgun en íslenska liðið hefur 
enn ekki tapað leik á mótinu.

„Ég er búinn að vera með þetta 
lið núna í fjögur ár og við höfum 
markvisst unnið að sömu þátt-
um aftur og aftur. Þetta er orðið 
mjög skipulagt hjá liðinu, það er 
lítið um sveiflur í leik liðsins og 
við erum mjög öruggir á okkar 
hraða.“

Erfiður riðill
Ísland lenti í riðli með sterkum 
liðum á borð við Noreg, Spán og 
Þýskalandi en fyrir vikið fékk 
Ísland auðveldari mótherja í 16- 
og 8-liða úrslitunum.

„Við vorum í erfiðasta riðlinum 
og við vissum að þar yrðu fjórir, 
jafnvel fimm leikir mjög jafnir. 
Okkur tókst að vinna þá alla og 
fyrir vikið fengum við örlítið auð-
veldari mótherja í Suður-Kóreu og 
Brasilíu. Sem betur fer er þetta 
mjög agaður hópur og þeir fram-
kvæma allt það sem ég bið þá um 
eins og sést á frammistöðunni,“ 
sagði Einar en liðið hefur átt góðu 
gengi að fagna undanfarna mán-
uði.

„Strákarnir eru búnir að vinna 
tuttugu leiki í röð sem sýnir 
hversu gott leikskipulag við erum 
með. Við vitum að við munum ekki 
eiga stórkostlegan leik einn dag og 
afspyrnu slakan leik daginn eftir. 
Frammistaða liðsins er alltaf stöð-
ug.“

Einar var óánægður með kæru-
leysið í leik íslenska liðsins í gær 
en Brasilía náði að jafna metin í 
seinni hálfleik eftir að hafa verið 
átta mörkum undir.

Erum góðir í hraðaupphlaupum
„Þetta var kæruleysi af okkar 
hálfu. Við nýttum okkur þessar 
nýju reglur að leika með sjö úti-
leikmenn sem gekk vel framan 
af gegn 3-3 vörninni þeirra en í 
seinni hálfleik kom meira kæru-
leysi í sendingar og skotin. Það 
hleypti þeim aftur í leikinn en þá 
settum við aftur í gír og sigldum 
þessu örugglega heim.“

Glæsilegur lokakafli íslenska 
liðsins í gær gerði á endan-
um útslagið en þetta er í 
annað skiptið sem góður 
lokakafli íslenska liðs-
ins gerir gæfumuninn.
„Við erum með mjög gott 
hraðaupphlaupslið sem 
sést eflaust best á því 
að Óðinn Ríkharðs-
son er markahæst-
ur á mótinu og hann 
er ekki vítaskytta. 
Vegna þess vitum 
við að við eigum 
alltaf tækifæri á að 
taka rispur eins 
og þessar. Við 
nýtum okkur 
mistök ann-
arra liða 
og erum 
sérstak-
lega 
dug-
legir 
í að 

refsa séum við manni fleiri,“ 
sagði Einar sem vildi klára 
leik inn í  fyrri  há lf leik .
„Vörnin var frá-
bær í leiknum, 
við settum þá 
í  va nd ræði 
trekk í trekk. 
Ég hefði viljað 
klára þennan 
leik í fyrri 
hálf-
leik. 

Hefðum við nýtt 
dauðafærin 
okkar þá hefð-
um við farið 
inn í hálfleikinn 
með tíu marka 
forskot en ekki 
fimm.“

Fá vonandi stærri 
hlutverk í vetur

Einar sagðist hafa verið 
vonsvikinn yfir því hversu 

lítil hlutverk leikmenn hans 
fengu hjá liðum sínum í Olís-deild-
inni síðasta vetur.

„Ég var hálf svekktur yfir því 
hvað þeir fengu lítið af tækifær-
um í vetur, að mínu mati gátu 
þeir fengið mun fleiri mínútur og 
ennþá stærra hlutverk. Þeir sátu 
mikið á bekknum að mínu mati 

þótt sumir væru meiddir. Kannski 
var ég eigingjarn, ég vil náttúru-
lega að þeir standi í stykkinu,“ 
sagði Einar sem vonaðist til þess 
að frammistaða leikmannanna á 
mótinu yrði til þess að þeir fengju 
aukin tækifæri.

„Þeir eru búnir að fá gríðarlega 
reynslu í sumar. Við erum búnir 
að spila sextán landsleiki í sumar 
og eigum tvo eftir sem skilar sér 
vonandi í því að þeir komi inn með 
gríðarlegt sjálfstraust og reynsl-
unni ríkari.“

Tilbúnir í kynslóðaskiptin
Einar var þjálfari U-19 ára liðs-
ins sem nældi í silfur á sama 
móti fyrir sex árum en á mótinu 
skutust leikmenn á borð við Aron 
Pálmarsson og Ólaf Guðmundsson 
fram á sjónarsviðið.

„Ég var með þá í sex ár og af 
þeim eru tíu leikmenn komnir í 
atvinnumennsku. Ég held að við 
eigum eftir að sjá annað eins í 
þessum hópi. Þessir hópar eru 
svolítið mismunandi, bestu leik-
mennirnir komu eiginlega allir 
úr Selfossi og FH en í ár er ég 
með leikmenn úr 12 liðum,“ sagði 
Einar sem fagnaði fjölbreytileik-
anum.

„Það er mjög óvenjulegt, vissu-
lega jákvætt að mörgu leyti en 
það tók tíma hjá sumum af þess-
um strákum að byggja upp sigur-
hefð. Þeir voru margir að vinna 
sinn fyrsta titil á European-Open 
æfingamótinu í sumar í Svíþjóð.“

Einar hefur fulla trú á því að 
þessir leikmenn geti tekið við kefl-
inu þegar kynslóðaskipti verða í 
handboltalandsliðinu.

„Þeir verða alveg klárlega til-
búnir til þess að gera það. Aginn 
og vinnusemin í þessum strákum 
er algjörlega til fyrirmyndar og 
það skiptir mjög miklu máli. Þetta 
eru algjörir fyrirmyndardrengir.“
 kristinnpall@365.is

Framkvæma allt sem ég segi
Þjálfari U-19 ára landsliðsins í handbolta segist vera stoltur af strákunum sem hafa slegið í gegn í Rússlandi. 
Hann segir sína menn tilbúna til þess að taka að sér stór hlutverk hjá íslenska landsliðinu í framtíðinni.

FÓTBOLTI Fjórir leikir fóru fram í 16. 
umferð Pepsi-deildar karla í gær. FH-
ingar rústuðu Stjörnunni í Kaplakrika 
en þessi lið mættust sem kunnugt 
er í lokaumferðinni í fyrra þar sem 
Garðbæingar tryggðu sér Íslands-
meistaratitilinn.

Jonathan Glenn skoraði þrennu 
þegar Breiðablik komst upp í 2. sæti 
deildarinnar með 3-1 sigri á ÍA. Glenn 
er nú orðinn markahæstur í deildinni 
með níu mörk. Víkingur og Leiknir 
gerðu 1-1 jafntefli í fallslag í Víkinni 
og Fylkir og Keflavík gerðu sömu-
leiðis jafntefli, 3-3, í Árbænum.

FH rúllaði yfi r 
Stjörnuna

MIKLIR YFIRBURÐIR  Stjörnumenn sáu aldrei til sólar gegn öflugum FH-ingum í Kaplakrika í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



Sendum frítt

SÍÐUSTU DAGAR ÚTSÖLU
15-60% afsláttur

úr vefverslun
lindesign.is

Reykjavík
& Akureyri

af allri smávöru

30% afsláttur
af öllum barnafötum

30-50% afsláttur
af öllum barnavörum

40% afsláttur
af öllum dúnsængum

100% dúnn
100% bómull

15-50% af
svuntum og

15-60% afsláttur
af rúmfötum

Hettupeysa
2-8 ára

Áður 5.790 kr
Nú 4.053

eldhúsvörum

30% afsláttur
af öllum lökum

Hreindýr rúmföt
Stærð 140x200
Áður 13.490 kr

Nú 9.443

. . ..

Prjónapoki

Áður 1.990 kr
Nú 1.393 kr

Áður 990 kr
Nú 690 kr

30-50%  afsláttur

Svefnhlíf

Hrafnaþing rúmföt
Stærð 140x200 / 50x70

Áður 13.490 kr
Nú 9.443 kr

Koddaver
Stærð 50x70

Áður 2.890 kr
Nú 2.023 kr

Hnífaparapoki
Lítill 

Áður 1.690 kr
Nú 1.183 kr

Svunta - pipar
Áður 2.990 kr
Nú 2.093 kr



Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:40
JUNK FOOD KIDS: WHO´S TO BLAME
Vandaðir breskir heimildaþættir um offitu barna í Bretlandi 
en þriðjungur allra barna í Bretlandi er í yfirvigt. Í þessum 
þáttum er vandamálið skoðað frá öllum hliðum og leitað 
verður lausnar á vandamálinu. Seinni hlutinn verður sýndur 
eftir viku.
 

 | 21:35
BALLERS
Frábærir þættir með Dwayne 
„The Rock“ Johnson í aðalhlut-
verki. Þættirnir fjalla um hóp 
amerískra fótboltaleikara og 
fjölskyldur þeirra.

 | 21:10
THE BRINK
Heimurinn er á barmi þriðju 
heimstyrjaldar og aðeins einn 
maður getur hjálpað 
bandarísku ríkisstjórninni að 
koma í veg fyrir það. 

 | 20:25
EMPIRE
Spennandi þættir um Lucious 
Lyon sem státar af mikilli 
velgengni í tónlistarheiminum 
þegar hann greinist með 
alvarlegan sjúkdóm.

 | 18:00
ÆVINTÝRI TINNA
Skemmtileg teiknimynd um 
ævintýradrenginn Tinna og 
Tobba besta vin hans.
 

 | 22:00
COLOMBIANA
Hörkuspennandi mynd um unga 
konu sem vex úr grasi sem 
ískaldur leigumorðingi eftir að 
hafa orðið vitni að því að 
foreldrar hennar voru myrtir.    

FRÁBÆR
ÞRIÐJUDAGUR

 | 20:15
ONE BORN EVERY MINUTE
Vandaðir og áhugaverðir 
þættir þar sem fylgst er með 
komu nýrra einstaklinga í 
heiminn.

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

©2015 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

HO´S TO BLAME
ldaþættir um offitu barna í Bretlandi

FYRRI HLUTI

DAGSKRÁ

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

20.00 Hrafnaþing 20.30 Hrafnaþing 21.00 
Gönguleiðir FÍ 21.30 Skuggaráðuneytið

07:00 Liverpool - Bournemouth
08:40 Messan
11:15 Messan
12:30 Watford - WBA
14:10 Aston Villa - Man. Utd.
15:50 Football League Show 2015/16
16:20 Valur - KR
18:10 FH - Stjarnan
20:00 Premier League Review 2015
20:55 Liverpool - Bournemouth
22:35 Messan
23:50 Tottenham - Stoke

07:30 Pepsídeildin 2015 FH - 
Stjarnan
11:45 Pepsídeildin 2015 FH - 
Stjarnan
13:35 Einvígið á Nesinu
14:30 Borgunarbikarinn 2015 Valur 
- KR
16:20 League Cup Highlights 
2014/2015
16:50 Pepsídeildin 2015 FH - 
Stjarnan
18:40 Forkeppni 
Meistaradeildarinnar 2015/2016 
Man. Utd. - Club Brügge
20:50 Forkeppni 
Meistaradeildarinnar 2015/2016 
Lazio - Bayer Leverkusen
22:40 Forkeppni 
Meistaradeildarinnar 2015/2016 
Sporting - CSKA Moskva
00:30 NBA Roundtable: Stars of the 
90's

07:00 Barnatími Stöðvar 2 
08:00 The Middle
08:25 Junior Masterchef Australia
09:15 Bold and the Beautiful
09:35 The Doctors Frábærir þættir 
þar sem fjórir framúrskarandi læknar–  
sérfræðingar á fjórum ólíkum sviðum–  
veita afar aðgengilegar og gagnlegar 
upplýsingar um þau heilsufarsmál sem 
hvað helst brenna á okkur.
10:15 Suits
11:00 Silicon Valley
11:30 The World's Strictest Parents
12:35 Nágrannar
13:00 American Idol
14:20 American Idol
15:50 Touch
16:35 Teen Titans Go
17:00 Bad Teacher
17:20 Bold and the Beautiful
17:40 Nágrannar 
18:05 The Simpsons
18:30 Fréttir Stöðvar 2
18:47 Íþróttir
18:55 Ísland í dag
19:15 Anger Management
19:40 Junk Food Kids: Who's to Blame
20:25 Empire Dramatískir og 
spennandi þættir um Lucious Lyon 
sem státar af mikilli velgengni í 
tónlistarheiminn en hann rekur sitt 
eigið útgáfufyrirtæki. Þegar hann 
greinist með alvarlegan sjúkdóm er 
honum bent á að finna sér eftirmann, 
nú lítur hann til þriggja sona sinna og 
þarf að gera upp á milli þeirra.
21:10 The Brink
21:35 Ballers
22:05 The Strain
22:50 Last Week Tonight With John 
Oliver
23:20 Covert Affairs
00:00 Mistresses 
00:45 Rita
01:30 Major Crimes
02:15 Trouble With the Curve
04:05 The Decoy Bride
05:30 The Middle

18:35 Baby Daddy
19:00 World's Strictest Parents
19:50 Suburgatory
20:15 One Born Every Minute
21:05 Justified
21:50 Last Ship
22:35 Awake
23:20 The Originals
00:05 The Mysteries of Laura 
Skemmtilegir gamanþættir með Debra 
Messing í aðalhlutverki. Þættirnir fjalla 
um einstæða móður sem sinnir starfi 
sínu sem rannsóknarlögreglukona hjá 
lögreglunni í New York. 
00:50 World's Strictest Parents
01:35 Suburgatory
02:00 One Born Every Minute
02:50 Justified Dramatískir þættir um 
lögreglumanninn Raylann Givens sem 
reynir að halda uppi lögum og reglu í 
smábæ í Kentucky með óhefðbundnum 
aðferðum.
03:35 Last Ship
04:20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

12:35 Justin Bieber's Belive
14:05 Cinderella Story: Once Upon 
a Song
15:35 10 Years
17:15 Justin Bieber's Belive
18:50 Cinderella Story: Once Upon 
a Song
20:20 10 Years Gamansöm mynd frá 
2011 með Channing Tatum, Rosario 
Dawson, Chris Pratt, Kate Mara, Ron Liv-
ingston og Justin Long í aðalhlutverkum. 
Hún fjallar um gamla skólafélaga sem 
koma saman áratug eftir útskrift og 
komast að því að þau eru ekki orðin eins 
fullorðin og þau héldu.
22:00 Colombiana
23:50 Our Idiot Brother Gamanmynd 
frá 2011 með Paul Rudd, Elizabeth 
Banks, Zooey Deschanel og Emily 
Mortimer í aðalhlutverkum. 
01:20 Kill The Irishman
03:05 Colombiana

17:50 Strákarnir
18:20 Friends
18:45 New Girl
19:10 How I Met Your Mother
19:35 Two and a Half Men
20:00 Veggfóður
20:45 Hamingjan sanna Íslensk 
þáttaröð í umsjá Ásdísar Olsen sem 
byggð er á metsölubókinni Meiri 
hamingja sem hefur slegið í gegn um 
víða veröld.
21:30 The Tunnel
22:20 Curb Your Enthusiasm
22:50 Chuck
23:35 Cold Case
00:20 Veggfóður 
01:05 Hamingjan sanna
01:45 The Tunnel Bresk/frönsk 
spennuþáttaröð sem byggð er á dönsku/
sænsku þáttaröðinni Brúin.
02:35 Curb Your Enthusiasm
03:05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

12.00 Herrahornið (e) 12.15 Matjurtir (e) 
12.30 Kíkt í skúrinn (e) 13.00 Úr smiðju Páls 
Steingrímssonar (e) 14.00 Herrahornið (e) 
14.15 Matjurtir (e) 14.30 Kíkt í skúrinn (e) 
15.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar (e) 16.00 
Herrahornið (e) 16.15 Matjurtir (e) 16.30 Kíkt í 
skúrinn (e) 17.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar 
(e) 18.00 Herrahornið (e) 18.15 Matjurtir (e) 
18.30 Kíkt í skúrinn (e) 19.00 Úr smiðju Páls 
Steingrímssonar (e) 20.00 Fólk með Sirrý (e) 
21.00 Atvinnulífið (e) 21.30 Fólk og frumkvæði 
22.00 Fólk með Sirrý (e) 23.00 Atvinnulífið (e) 
23.30 Fólk og frumkvæði (e)

08.20 PGA Championship 2015 (1:4) 15.20 
Inside the PGA Tour 2015 (30:44) 15.45 This Is 
the Presidents Cup (8:9)  16.10 Golfing World 
2015 (60:115) 17.00 PGA Championship 2015 
(2:4)

06:00 Pepsi MAX tónlist
08:00 Everybody Loves Raymond
08:20 Dr. Phil
09:00 The Talk
09:45 Pepsi MAX tónlist
13:30 Cheers
13:55 Dr. Phil
14:35 The Office
15:00 Top Chef
15:45 Emily Owens M.D
16:25 Eureka
17:05 America's Next Top Model
17:50 Dr. Phil
18:30 The Talk
19:10 Catfish 
19:55 Welcome to Sweden
20:15 Reign 
21:00 Parenthood
21:45 Nurse Jackie
22:10 Californication
22:40 Sex & the City 
23:05 Ray Donovan 
23:50 Girlfriends' Guide to Divorce
00:35 Satisfaction
01:20 Parenthood
02:05 Nurse Jackie
02:30 Californication
03:00 Sex & the City
03:25 Pepsi MAX tónlist

17.05 Sumardagar
17.20 Dótalæknir
17.43 Millý spyr
17.50 Sanjay og Craig
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Melissa og Joey Aðalhlutverk 
leika Melissa Joan Hart, Joseph 
Lawrence og Nick Robinson.
18.50 Öldin hennar
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Golfið
20.05 Svikin loforð Apple Apple 
er verðmætasta vörumerki heims og 
framleiðir vörur sem flestir sækjast 
eftir. Í þættinum er skyggnst á bak við 
tjöldin til að skoða aðstæður starfsfólks 
Apple í Kína og tengsl fyrirtækisins við 
barnaþrælkun í Indónesíu könnuð.
21.00 Hið sæta sumarlíf
21.15 Hefnd
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kóðinn Pólítísk, áströlsk 
spennuþáttaröð. Tvær unglingsstúlkur 
slasast alvarlega í bílslysi í miðri 
eyðimörk Ástralíu. Sú staðreynd að 
enginn hringir á aðstoð stúlkunum til 
bjargar vekur forvitni ungs blaðamanns. 
Hann fær bróður sinn í lið með sér til að 
komast að hinu sanna en setur þá báða 
í stórhættu í leiðinni. Aðalhlutverk: Dan 
Spielman, Ashley Zukerman og Adele 
Perovic. Leikstjóri: Shawn Seet. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi barna.
23.20 Vitnin
00.20 Fréttir
00.35 Dagskrárlok

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 Sveinsson 08:49 Tommi og 
Jenni 08:55 UKI 09:00 Ofurhundurinn Krypto 
09:22 Lína langsokkur 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 Sveinsson 12:49 Tommi 
og Jenni 12:55 UKI 13:00 Ofurhundurinn Krypto 
13:22 Lína langsokkur 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 Sveinsson 16:49 Tommi 
og Jenni 16:55 UKI 17:00 Ofurhundurinn Krypto 
17:22 Lína langsokkur 17:47 Ævintýraferðin 
18:00 Ævintýri Tinna

18. ágúst 2015  ÞRIÐJUDAGUR
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Mjódd - Salavegur - Búðakór- Akureyri - Höfn - Grindavík 

Reykjanesbær - Borgarnes - Egilsstaðir - Selfoss - Grandi

Tilboðin gilda  
18.-23.ágúst

BIC VÖRUR
25% AFSLÁTTUR

ALLT FYRIR SKÓLANN!�æ��� & ���jör



MORGUNMATURINN

Hljómsveitin Of Monsters and Men 
heldur sína fyrstu tónleika á Íslandi 
í um tvö ár, þegar sveitin kemur 
fram á tvennum tónleikum í Hörpu 
annað kvöld og á fimmtudagskvöld. 
„Það er alltaf gaman að koma heim 
og spila, það fylgir því ákveð-
in spenna sem maður finnur ekki 
fyrir annars staðar. Maður verður 
aðeins stressaðri, sem er gott. Held-
ur manni á tánum,“ segir Ragn-
ar Þórhallsson, annar söngvari og 
einn gítarleikari hljómsveitarinnar 
Of Monsters and Men, spurður út í 
tilfinninguna fyrir tónleikunum.
Ragnar og félagar hafa verið á tón-
leikaferð um allan heim undanfarna 
mánuði og hefur hún að mestu geng-
ið eins og í sögu. „Hingað til hafa 
hlutir gengið mjög vel. Við erum 
búin að tækla Norður-Ameríku ansi 
sterkt, Evrópu, Ástralíu og Japan. 
Við misstum reyndar bassaleikar-
ann okkar hann Kristján í nokkr-
ar vikur vegna salmonellu en hann 
er kominn sterkur til baka,“ segir 
Ragnar spurður út í tónleikaferð-
ina.

Fleiri textamyndbönd væntanleg
Nýjasta plata sveitarinnar, Beneath 
the Skin, hefur fengið prýðis 
dóma í erlendum miðlum og þá 
hafa textamyndbönd sveitarinn-
ar fengið mikla athygli. Hvaðan 
kemur hugmyndin að textamynd-
böndunum? „Sú hugmynd spratt 
upp að fá mismunandi fólk til 
að syngja og túlka lögin okkar á 
sinn hátt. Pælingin fléttast vel við 
textana á plötunni. Viðfangsefn-
in eru mannlegri á þessari plötu 
og það hefur verið bæði áhuga-
vert og lærdómsríkt fyrir okkur 
að fylgjast með alls konar mis-
munandi fólki á öllum aldri túlka 
okkar skilaboð,“ útskýrir Ragnar. 

Sveitin ætlar sér að gera texta-
myndbönd við öll lögin á plötunni.
Fólk á borð við Sigga Sigurjóns, 
Natalie G. Gunnarsdóttur og Atla 
Frey Demant hefur komið fram 
í textamyndböndunum en það er 
valið af meðlimum sveitarinnar. 
„Við tökum oftast eitt lag fyrir í 
einu. Hugsum um manneskjur sem 
við tengjum við lagið bæði líkam-
lega og og hvað snertir persónu-
leika. Hugsum svo hvernig þau 
gætu túlkað lagið og hvernig við 
myndum hugsanlega túlka það. Að 
lokum endum við með nokkur nöfn 
sem við tékkum á og ef þau er til þá 
erum við til.“

Óvenjulegt ástarsamband
Fyrir utan textamyndböndin hefur 
sveitin sent frá sér tvö ný tónlist-
armyndbönd við lögin Crystals og 
Empire, sem hafa einnig fengið 
mikið lof.

Meðlimir sveitarinnar koma fram 
í myndbandinu við lagið Cryst als en 
þeir koma þó ekki fram í myndband-
inu við lagið Empire sem kom út 
fyrir skömmu. „Hugmyndin var að 
gera eins konar stuttmynd og okkur 
fannst það sterkara að vera ekki í 
myndbandinu. Strax og hljómsveit 
er í myndbandi þá fer athyglin að 
dragast að henni og oft er það flott 
en oft er það líka truflandi. Í þessu 
tilfelli fannst okkur það geta verið 
truflandi,“ segir Ragnar. 

Hvaðan kemur hugmyndin að 
myndbandinu? „Við vissum að 
við vildum byggja söguþráðinn 
á óvenjulegu ástarsambandi s.s. 
einhverju sem mögulega er litið 
hornauga í okkar samfélagi. Upp-
runalega var hugmyndin að sýna 
samband eldri konu og ungs manns 
en eftir miklar vangaveltur með 
leikstjóra myndbandsins, henni 

Tabitha Denholm, þá var þetta 
lendingin. Hugmyndin var ekki 
að sjokkera fólk heldur að sýna að 
það er fegurð í öllu, líka því sem að 
bregður frá norminu.“

Skoða alltaf Ísland fyrst
Myndbandið var tekið upp í Los 
Angeles en Ragnar segir sveitina 
ávallt skoða möguleikana á Ísland 
við framleiðslu á svona hlutum. 
„Við byrjum oftast á því að kanna 
möguleikana á að gera svona hluti 
á Íslandi. Hingað til hafa öll texta-
myndböndin okkar og hitt tón-
listarmyndbandið fyrir nýju plöt-
una okkar verið tekin á Íslandi. Í 
þetta skipti hentaði það ekki mjög 
vel. Við unnum með leikstjóranum 
Tabitha Denholm. Hún hefur aðset-
ur í Los Angeles og vinnur mikið 
þaðan. Það hentaði því best að gera 
þetta verkefni þar,“ segir Ragnar.
 gunnarleo@frettabladid.is

Fylgir því meiri spenna 
að spila heima á Íslandi
Hljómsveitin Of Monsters and Men spilar á sínum fyrstu tónleikum á Íslandi í 
tvö ár. Ragnar Þórhallsson, einn meðlimur sveitarinnar, spjallar við Fréttablaðið.

LOKSINS Á ÍSLANDI  Hljómsveitin Of Monsters and Men heldur tónleika á Íslandi í fyrsta sinn í tvö ár.  NORDICPHOTOS/GETTY

Hljómsveitin The Vintage Caravan 
er á leið í tónleikaferð með sænsku 
rokkhljómsveitinni Europe, sem 
er líklega þekktust fyrir að hafa 
sent frá sér ofursmellinn The 
Final Countdown árið 1986. „Þeir 
höfðu samband við bókunarskrif-
stofuna okkar og bókarinn okkar 
lagði fram að við ættum að taka 
þennan túr með þeim. Það er erf-
itt að hafa ekki heyrt eitthvað af 
lögunum þeirra og ég veit að þetta 
verður rosalega gaman,“ segir 
Óskar Logi Ágústsson, söngvari 
og gítarleikari hljómsveitarinnar.

Sveitirnar verða saman á tónleika-
ferð í tæpar þrjár vikur og ferðast 
um Skandinavíu, Eistland, Lett-
land, Litháen og víðar. Europe 
birti á Facebook-síðu sinni færslu 
þar sem sveitin fer fögrum orðum 
um íslensku rokkarana og líkir 
þeim meðal annars við merkar 
hljómsveitir á borð við Black Sabb-
ath og Rush.

The Vintage Caravan gerir út 
frá Sønderborg í Danmörku en 
sveitin flutti þangað á síðasta ári. 
„Við vorum allt seinasta ár hérna 
úti en komum heim til að taka upp 

nýju plötuna og vorum heima í 
4-5 mánuði. Lífið er er rosa næs 
hérna úti og gerir okkur kleift 
að spila meira í Evrópu.“ Sveit-
in spilaði jafnframt á um hund-
rað tónleikum erlendis í fyrra.
Í september hefst svo fyrsta tón-
leikaferð sveitarinnar á erlendri 
grundu þar sem hún er aðalnúmer-
ið. „Við erum að fara að taka fyrsta 
headline-túrinn okkar í Bretlandi í 
september. Við verðum í rúma viku 
þar og svo erum við að spila nokkuð 
þétt út árið.“ Sveitin stefnir á útgáfu-
tónleika á Íslandi í október.  - glp

Á leið í tónleikaferð með Europe um Evrópu
Hljómsveitin The Vintage Caravan er á leið í sína fyrstu tónleikaferð á sem aðalnúmer á erlendri grundu.

NÓG FRAM UNDAN  Hljómsveitin Vin-
tage Caravan fer í sína fyrstu tónleika-
ferð erlendis sem aðalnúmerið.  
 MYND/NICHOLAS ÞÓR PETER HELGASON

TILHLÖKKUN  Ragnar Þórhallsson úr Of 
Monsters and Men hlakkar til að spila á 
Íslandi en segist vera aðeins stressaðri 
fyrir tónleikum á Íslandi en annars 
staðar.  NORDICPHOTOS/GETTY

STÖÐ 2 KYNNIR
Í SAMSTARFI VIÐ HLJÓÐX 

HÁSKÓLABÍÓ
LAUGARDAGINN 26. SEPTEMBER

MIÐASALA HAFIN Á
MIÐI.IS OG Í SÍMA 540 9800 

Hafragrautur með bláberjum. Ég 
er mikil áhugakona um hafragraut 
og eftir mikla leit fann ég hina full-
komnu blöndu fyrir mig.
Una Stefánsdóttir, tónlistarkona
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Allt sem þú þarft ...

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur á 
tölublað 18–49 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, jan.– mar. 2015 
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Fréttablaðsins staðfestir
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Við karlmenn eigum það flest-
ir til að gleyma okkur við þá 

óra að við séum eitthvert kynlífs-
lostæti og alveg ómótstæðilegir 
sem slíkir. Eina meðalið sem lífið 
hefur til að uppræta þennan mis-
skilning er að slá okkur utanund-
ir, mætti jafnvel kalla það reið-
arslag. En ég fékk einmitt eitt 
slíkt fyrir skömmu.

ÉG dvel nefnilega þessa dag-
ana í Zújar, þorpi konu minnar, 
sem er ágætt þorp fyrir utan 
þann urmul útigangshunda sem 
halda þar til. Þeir eru gjarnir á 
að flaðra upp um mann þar til 
bæjarbúar bregðast við en þá 
hrópa þeir: „Túva!“ og skella svo 
tvívegis í góm. Það bregst ekki, 
hundarnir láta umsvifalaust 
af sínum ljóta ósið og hverfa á 
braut, skömmustulegir á svip.

ÉG veit ekki til annars þorps þar 
sem íbúar eru með sína sérstöku 
aðferð við að reka af sér rakkana 
en hvergi annars staðar á byggðu 
bóli hef ég heyrt þetta „túva“ 
sem ríður húsum hér í Zújar. 
Ekki hef ég heldur heyrt heima-
mann segja hundi að hypja sig 
með öðru móti, slíkt virðist bara 
ekki hvarfla að nokkrum Zújar-
búa. Ég ákvað því að prófa þessa 
aðferð sjálfur.

ÞEGAR ég skokka verð ég venju-
lega fyrir nokkrum hundaágangi. 
Hef ég prófað að segja þeim að 
snáfa, uppá íslenskuna, en ekk-
ert gerist. Það er ekki fyrr en ég 
hrópa „túva“ og skelli í góm að ég 
fæ einhvern frið.

SVO var það eina nótt að ég gat 
ekki sofið og gleymdi ég mér 
þá við fyrrnefnda óra. Gerðist 
ég þá heitfengur mjög, svo ég 
snéri mér að konu minni sem 
var einhvers staðar milli svefns 
og vöku. Ég beitti mínum losta-
brögðum og strýk um kvenlegu 
línurnar af mikilli kostgæfni. Þá 
allt í einu hrópar hún úr svefn-
móki að hætti heimamanna: 
„Túva!“ Og svei mér þá ef hún 
skellti ekki líka í góm.

EFTIR slíkt reiðarslag er best 
að snúa sér á hina hliðina eins 
og rakki, með skottið milli lapp-
anna.

Reiðarslag 
í rúminu

BAKÞANKAR 
Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar
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