21. SEPTEMBER

3 SÉRBLÖÐ

skoðun 16

FÖSTUDAGUR

21. SEPTEM

Kynningar

bl Góð fæðubó
blað

tarefni, börn

þurfa svefn,

hollt
hol
oll og heilsusa

BARNVÆNAR HEILSUUPPSKRIFTIR

HHAUSTFÖR
FYRIR ALLAÐUN
FY
R KONU

Rýmum fyrir nýjum vörum

R

EITT ÞAÐ BESTA FRÁ

Nýtt himne

skt ofurfæði
á markað
ELDAÐ MEÐ HOLTA
Vörumerkið
Himneskt
er alltaf að
borða ofurfæð
bæta fleiri
i er hægt að
vörum inn
uppfyll

E

ÖRÞUNNUR IPS LED HÁGÆÐA

mlegt .

WOW-GLEÐI
GLEYMIST SEM
SEINT
INNLIT HJÁ
MÖRTU MARÍ
M
U

Matarblogg eru mörg og margvísleg.
Heilsumamman.is
setur inn uppskriftir þar sem mjólkurvörur,
glúten, sykur og aukaefni eru á undanhaldi enda
er dóttir hennar
með óþol. Uppskriftirnar eru sömuleiðis
barnvænar og
fljótlegar.

SKJÁR
Háskerpu upplausn fyrir hámarks
upplifun af Bl

50% afsláttur

BER 2012

Solla segir það
vera
markmiðið með
Himneskt
vörunum að
fleiri hafi
ráð á því að
kaupa hollar,
lífrænar vörur.
MYND/VILHELM

í Fréttablaðinu
Fólk
Lífið
Heilsuvörur

HEIIL
LSUVÖRUR

2012

í línuna sína.
a ákveðna
ftirspurn
næringarþörf
Undanfarið
eftir heilsufæ
með litlu magni.
hefur verið
og lífrænu
ði „Ashwaga
fæði
lögð
Von er á nýjum
mikið á undanförhefur aukist amlega nda er oft sagt bæta líkorku, styrkja
arríkt.
vörum í
num árum.
„Það eru skemmtil
og verja líkamann ónæmiskerfið ingu, „Maca er sögð auka einbeitegir tímar fram
undan í heilsuúthald,
gegn sýkingum
Íþróttamenn
og hollustum
. höfum líka orku og frjósemi. Við
hafa notað það
því aðgengi
álum inga
verið með chia-fræ
að góðum heilsuvöru
í þeyt- eru
til að búa til
sem
auðug af fjölómett
er alltaf að
náttúrulegan
m drykk
aukast,“ segir
HOLTA
orku- sýrum
sem hressir
uðum fitu
Úlfar
Solla Finnbjörnsson
ríks se KYNNIR
bætinú tekið við
hefur
Ei
jóog þá é

• Allt Hrekkjavökuskraut
og -borðbúnaður
• Allir búningar
• Valdar sumarvörur

áhersla á ofurfæð
i en með því
ofurfæðislínun
þ að
slínuna
a á næstu vikum.
vi

&ĂǆĂĨĞŶŝϭϭͻƐşŵŝϱϯϰϬϱϯϰ
KƉŝĝĂůůĂĚĂŐĂ

Föstudagur
21. september 2012
222. tölublað 12. árgangur
Sími: 512 5000

DA M
GB E
L A ST
Ð LE S
Á
ÍS NA
LA
ND
I

*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Ekki kominn hálfleikur
Dagbjört Bjarnadóttir
oddviti segir samhug ríkja
í Skútustaðahreppi í kjölfar
óveðursins á dögunum.
föstudagsviðtal 12

Virðingarvottur
Kvikmyndin Djúpið eftir
Baltasar Kormák fær fjórar
stjörnur hjá gagnrýnanda
Fréttablaðsins.
popp 32

Tölvukerfi grunnskólanna
er gamalt og úr sér gengið
Grunnskólar borgarinnar eru með allt að tólf ára gamlan tölvubúnað. Hefur áhrif á kennslu. Ástandið
ekki viðunandi, segir skólastjóri. Upplýsingatæknistjóri tekur undir en segir nýjar tölvur á leiðinni.
MENNTAMÁL „Ástandið í tölvukerf-

um grunnskólanna er ekki viðunandi. Það þarf að endurnýja tölvur
í skólum eins og á öðrum vinnustöðum með reglulegu millibili,“
segir Hreiðar Sigtryggson, skólastjóri í Langholtsskóla.
Tölvukerfi grunnskóla Reykjavíkurborgar er að mörgu leyti úr
sér gengið. Yngstu tölvurnar í skólunum eru fimm ára gamlar en þær
elstu frá því um 2000. Fyrir þremur árum var stýrikerfið í þeim
uppfært og fyrir vikið tekur óratíma, jafnvel allt að tuttugu mínútur, að ræsa þær eða fyrir nemendur að skrá sig inn. Eins og gefur að
skilja hefur þetta áhrif á kennsluna þar sem aðeins hálfur tíminn
fer í námið en hinn helmingurinn
í að tölvan ræsi sig.

Tólf tilraunaverkefni
Eitt af því sem hefur verið í skoðun hjá upplýsingatæknisviði borgarinnar er
hin nýja snjalltækni, spjaldtölvurnar, sem hafa verið að ryðja sér til rúms að
undanförnu. Hjörtur Grétarsson upplýsingatæknistjóri segir tólf tilraunaverkefni vera í gangi, þar á meðal í grunnskólum, leikskólum, hjá heilbrigðiseftirlitinu og skipulagssviði svo eitthvað sé nefnt.
„Í haust munum við svo meta hvernig þessi verkefni hafa tekist og hvort
hægt verði að nýta þessa nýju tækni,“ segir Hjörtur.

„Staðan í tölvumálum skólanna
hefur verið mjög erfið og það þarf
kannski að veita aðeins meira fjármagn í þau. En þetta er væntanlega afleiðing af hruninu, þessi
liður var skorinn niður eins og svo
margt annað,“ segir Hreiðar.
Hreiðar segir þó ákveðna viðleitni vera hjá borginni til að bæta

ástandið í skólunum. Á næstu
vikum fái þeir úthlutað nýjum
tölvum en það dugi ekki til. Langholtsskóli fái til dæmis sextán tölvur en þurfi um áttatíu vélar.
Hjörtur Grétarsson, upplýsingatæknistjóri Reykjavíkurborgar,
segir borgina hafa keypt mikið af
tölvubúnaði fyrir grunnskólana

rétt fyrir hrun. Lítið hafi hins
vegar verið keypt síðan þá.
„Ástandið er ekki gott en ég er
að vonast til að það muni batna
núna í september og október,“
segir Hjörtur. Hann segir töluvert verða keypt af tölvubúnaði
fyrir grunnskólana á næstu vikum
eða mánuðum og svo aftur í byrjun
næsta árs.
Hann segist vera ánægður með
nýja íslenska stýrikerfið, Windows
7, sem var sett upp í tölvunum
fyrir þremur árum þótt það hægi
á tölvunum. Borgin hafi meðal
annars fengið verðlaun frá Félagi
íslenskukennara fyrir.
„En ég vona að með þeim tölvubúnaði sem við erum að kaupa nú
verði tölvumálin komin í sæmilegt
horf,“ segir Hjörtur.
- kh

Latibær á Bandaríkjamarkaði:

Á 100 milljón
heimilum

Spennandi fallbarátta
Fram og Selfoss eru jöfn að
stigum þegar tvær umferðir
eru eftir af tímabilinu í
Pepsi-deild karla.
sport 36

SJÓNVARP „Þetta er algjörlega frábært,“ segir Guðmundur Magnason hjá Latabæ. Þátturinn er
kominn inn á nánast hvert einasta
heimili í Bandaríkjunum, rúmlega
hundrað milljón heimila, í gegnum
sjónvarpsrisann NBC.
Þættirnir eru sýndir á stöðinni
NBC Kids á hverjum laugardagsmorgni. Þeir eru einnig sýndir
tvisvar á dag á barnastöðinni Sprout, sem
nær til um fjörutíu
milljóna heimila, og
á spænskumælandi
stöðinni Telemundo tvisvar í viku.
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RIGNING sunnansunnan og vestanlands
en nokkuð bjart norðaustan til fyrri
hluta dags. Strekkingsvindur allra vestast og með austurströndinni, annars
hægari. Hiti á bilinu 5 til 12 stig.
VEÐUR 4
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síðu 42

SOGSLÍNAN Þessi nærri sextíu ára háspennumöstur þjóna enn hlutverki sínu en bíða þess að hverfa innan tíðar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ljótur
Lj
jótur að utan

Forstjóri Landsnets segir 53 ára gamalli Sogslínu á Hellisheiði fljótlega skipt út:

– ljúfur að innan

Segir ryðrauðu möstrin örugg
ORKUMÁL „Þetta er bara útlitslegt,“ segir Þórður

Guðmundsson, forstjóri Landsnets, um miklar
ryðmyndanir á háspennumöstrum á Hellisheiði.
Engin ástæða sé að óttast að styrkur mastranna
sé ekki nægur.
Möstrin sem um ræðir voru reist árið 1953
og eru hluti Sogslínu frá Írafossvirkjun. Þórður
segir að til hafi staðið í nokkur ár að rífa línuna
niður. „Hún verður rifin strax og við förum af

stað með svokallað suðvesturverkefni,“ segir
Þórður. Aðspurður kveður hann ekkert staðfest
liggja fyrir um aukna ryðmyndum í möstrum
vegna brennisteinsgufu frá Hellisheiðarvirkjun.
„Í sjálfu sér hefur brennisteinsmengun áhrif á
útfellingar og það er fylgst með þessu. En það er
það stuttur tími liðinn að það hefur ekkert sýnt
sig enn þá sem við þurfum að hafa áhyggjur af.“
- gar
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Innanríkisráðherra fundaði með fulltrúum Eimskips, Faxaflóahafna og lögreglu:

Ráðherra vill leysa laumufarþegafaraldur
LÖGREGLUMÁL Innanríkisráðuneyt-

Ásgeir, eru sætabrauðsbakarar ekkert súrir með þessar
vinsældir?
„Nei, ég held að þeir séu hvergi
deigir.“
Súrdeigsbrauð njóta sívaxandi vinsælda.
Bakarinn Ásgeir Sandholt segir að hann
selji nú eingöngu súrdeigsbrauð.

ið hefur óskað eftir því að siglingaverndarráð komi saman til
að fara heildstætt yfir mál sem
tengjast ítrekuðum tilraunum
erlendra manna til að brjótast
inn á hafnarsvæði Eimskips og
um borð í skip þess.
„Innanríkisráðherra átti á
mánudag samráðsfund með
fu l lt r úu m E i msk ipa fél a gs
Íslands hf., Siglingastofnunar
Íslands, ríkislögreglustjóra, lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu og Faxaflóahafna,“ segir í
tilkynningu frá innanríkisráðu-

neytinu sem kveður tilefni fundarins hafa verið að ræða ábendingar í bréfi Eimskipafélagsins
um háttalag fyrrnefndra útlendinga.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu fyrr í þessum mánuði óttast Eimskip að bandarísk stjórnvöld kunni að grípa til þess að
banna siglingar frá Íslandi til
Bandaríkjanna komist laumufarþegar héðan alla leið vestur um
haf. Um er ræða hælisleitendur
sem hingað hafa komið en vilja
komast til Ameríku.
„Ljóst er að um er að ræða

þröngan hóp einstaklinga sem
reynir ítrekað að brjótast inn á
hafnarsvæðið í þeim tilgangi að
komast um borð í skip vestur um
haf. Niðurstaða fundarins varð
sú að mikilvægt væri að þeir aðilar sem að málunum koma hafi
náið samstarf um það hvernig
leysa mætti þann vanda sem hér
er við að etja,“ segir innanríkisráðuneytið. Kveðst ráðuneytið
munu hafa samráð við hlutaðeigandi og Útlendingastofnun til að
ákveða næstu skref þegar tillögur siglingaráðs liggja fyrir.
- gar

Aðsókn í leikhús er
svipuð og fyrir hrun
INDVERJAR MÓTMÆLA Stjórnin ætlar í
engu að sinna kröfunum.
NORDICPHOTOS/AFP

Allsherjarverkfall á Indlandi:

Vilja ekki útlenskar búðir
INDLAND, AP Indverjar efndu til
allsherjarverkfalls í gær til að
mótmæla tveimur ákvörðunum
stjórnvalda.
Önnur er sú að heimila erlendum verslunarkeðjum að opna
útibú á Indlandi, en hin er sú að
eldsneytisstyrkir verði lækkaðir.
Mótmælendum tókst að stöðva
lestarsamgöngur víða um land
og mörgum verslunum og skólum var lokað. Stjórnin ætlar þó
að halda ótrauð áfram áformum sínum og segist hafa til þess
nægan stuðning.
- gb

Fyrrum leiðtogi Bandidos:

Nýtt stríð ekki í
uppsiglingu
DANMÖRK Fyrrum leiðtogi Bandidos í Evrópu, Jim Tinndahn,
sagði í gær í viðtali við fréttavef
Politiken að stríð milli vélhjólagengja, eins og áður var háð,
væri ekki í uppsiglingu.
Hann sagði að komið hefði
nýlega til átaka þar sem nýliðar
og stuðningsaðilar hefðu ekki
haft stjórn á sér. Rúmlega hundrað félagar Bandidos voru handteknir í aðgerðum dönsku lögreglunnar í fyrradag. Lögregla
óskaði eftir gæsluvarðhaldsúrskurði yfir átta þeirra.
- ibs

Alls voru settar upp 264 leiksýningar á landinu á síðasta leikári. Gestir voru um
417 þúsund, sem er svipað og leikárið þar á undan. Áhugaleikfélög settu upp
572 sýningar á síðasta leikári. Aðstaða þeirra hefur versnað í höfuðborginni.
MENNING Landinn vill sitt leik-

hús og efnahagshrunið hefur ekki
sett stórt strik í reikninginn hvað
aðsókn að leiksýningum varðar.
Þegar tölur frá Hagstofu Íslands
eru skoðaðar sést að aðsóknin
dróst verulega saman leikárið
2008/9, en náði sér á strik strax
árið eftir.
Alls voru 3.378 sýningar á 264
uppfærslum á síðasta leikári.
Áhugaleikfélög blómstra, en 89
uppfærslur voru á vegum þeirra
sem drógu að sér tæplega 39 þúsund gesti.
Ásta Gísladóttir, formaður
áhugaleikfélagsins Hugleiks, segir
að hrunið hafi ekki haft teljandi
áhrif á aðsókn þar á bæ. Aðstaðan
sé hins vegar vandamál.
„Aðstaða áhugaleikhúsa og lítilla leikhópa til að setja upp sýningar í Reykjavík hefur snarminnkað. Við notuðum Tjarnarbíó
mjög mikið, en eftir að Reykjavíkurborg tók það í gegn og þar var
settur upp sjálfstæður rekstur er
leigan á því fjárhag okkar ofviða.
Þá var Möguleikhúsið selt undir
aðra starfsemi. Möguleikarnir á
að setja upp stórar sýningar hafa
því minnkað.“
Ásta segir að stórar og mannmargar sýningar dragi að fleiri
gesti. Þá séu sýningar í þekktum
rýmum meira áberandi og það
dragi frekar gesti að.
„Við höfum þurft að sníða okkur
stakk eftir vexti og setja upp verk
sem eru minni um sig, í minni
rýmum og þá fyrir færri áhorfendur. Þegar við höfum sett upp
mannmargar og fjörugar sýningar
hefur fleira fólk komið, en þegar
við setjum upp minni sýningar

Smurostar
við öll tækifæri

ms.is

Misþyrmingar á föngum:

Kosningasigur
vart í sjónmáli
GEORGÍA, AP Mikhaíl Sjakasvili
Georgíuforseti getur vart lengur reiknað með sigri í kosningum í byrjun næsta mánaðar.
Almenningur er honum og
stjórninni ævareiður vegna misþyrminga á föngum í fangelsi í
höfuðborginni Tiblisi.
Myndband af misþyrmingunum, sem birtist í sjónvarpi fyrr
í vikunni, hefur orðið tilefni
mótmælafunda dag eftir dag, og
hafa mótmælin orðið fjölmennari með hverjum deginum.
Á myndbandinu sáust fangaverðir meðal annars berja fanga
og misþyrma þeim kynferðislega með kylfum og kústsköftum.
Sjakasvili forseti hefur brugðist við með því að reka ráðherra
og fangaverði. Tólf fangaverðir
hafa verið handteknir.
- gb

Sýknaður fyrir sjö vikum:

Brynjar situr
enn í fangelsi

SÖNGVASEIÐUR Ein vinsæl sýning getur snaraukið aðsókn í leikhús það leikárið.
Leikhúsgestir á síðasta leikári voru um 417 þúsund talsins.

Aðsókn á allar leiksýningar*

DÓMSMÁL Brynjar Mettinisson

Uppfærslur
Sýningar
2006/7
249
2.874
2007/8
230
3.299
2008/9
247
2.240
2009/10
236
2.352
2010/11
264
3.378
*Leikhús, atvinnuleikhópar og áhugaleikfélög alls

MAGNÚS GEIR
ÞÓRÐARSON

ÁSTA
GÍSLADÓTTIR

með færri leikurum er aðsóknin í
takt við það.“
Magnús Geir Þórðarson, leik-

Gestir
441.560
410.692
354.914
416.171
416.769
Heimild: Hagstofa Íslands

hússtjóri Borgarleikhússins, segir
að hrunið hafi ekki haft neikvæð
áhrif á aðsóknina. „Það kom því
engin dýfa hjá okkur. Þvert á móti
jókst aðsóknin árið 2008 og síðan
hefur hún aukist skref fyrir skref.
Síðustu leikár eru þau aðsóknarmestu í sögu leikhússins.“
Magnús segir að mestu máli
skipti að tekist hafi að auka sölu
áskriftarkorta til muna. „Korthöfum fjölgaði úr 500 í rúmlega ellefu
þúsund hjá okkur og það skýrir að
einhverju leyti betri aðsókn.“
kolbeinn@frettabladid.is

situr enn í fangelsi í Bangkok í
Taílandi, þrátt
fyrir að hafa
verið sýknaður af ákæru
um fíkniefnabrot fyrir
rúmum sjö
vikum. Dómnum var ekki
áfrýjað.
Samkvæmt BRYNJAR
METTINISSON
upplýsingum
Fréttablaðsins getur skrifræðið ytra verið
þungt í vöfum og fangelsismálayfirvöld bíða enn eftir formlegri
staðfestingu frá lögreglunni
á því að leysa beri Brynjar úr
haldi. Hugsanlegt er talið að það
geti dregist fram að mánaðamótum.
- sh

Fálkar ítrekað skotnir þrátt fyrir að vera alfriðaðir samkvæmt lögum:

Enn særa menn og drepa fálka
NÁTTÚRA Náttúrustofu Vesturlands

...gera líﬁð léttara

LAUMUFARÞEGAR Í SUNDAHÖFN Hælisleitendur sem bíða afgreiðslu sinna
mála hérlendis hafa margreynt að
lauma sér í Ameríkuskip Eimskipafélagsins.
MYND/EIMSKIP

barst á dögunum fálki sem fannst
í Helgafellssveit á Snæfellsnesi.
Hann drapst í búri sínu eftir
umönnun í nokkurn tíma og í ljós
kom að á hann hafði verið skotið
úr haglabyssu og drapst hann af
sárum sínum.
Um var að ræða ungan karlfugl í sæmilegum holdum og ekki
grútarblautan. Við fyrstu skoðun
sáust blæðingar í koki og auga,
auk þess sem blóðblettir voru á
fiðrinu.
Fálkinn var settur í búr og
gefið að éta og drekka. Hann
hresstist heldur og virtist vera að
styrkjast en þann 16. september
var hann dauður í búrinu.
Hræið var sent til nánari skoðunar á Náttúrufræðistofnun
Íslands. Þar var fálkinn gegnum-

lýstur og komu þá í ljós 9 högl
sem dreifð voru um skrokkinn,
þar af eitt í höfðinu. Ljóst er því
að skotið hefur verið á hann með
haglabyssu og drógu áverkarnir
hann til dauða.
Fálkastofninn er fremur lítill,
aðeins 300-400 pör, og er algengastur í Þingeyjarsýslum. Fálkar
eru alfriðaðir samkvæmt lögum
um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum og reglugerð um fuglaveiðar
og nýtingu hlunninda af villtum
fuglum.
Engu að síður fann Náttúrufræðistofnun högl í um fjórðungi
þeirra fálka sem henni bárust á
árunum 2005-2009, eins og fram
kom í frétt á heimasíðu stofnunarinnar í sumar.
- shá

SÁR EFTIR BYSSUSKOT Þessi fálki barst

Fjölskyldu- og húsdýragarðinum sár eftir
byssuskot.
MYND/FOHDG

AFMÆLISTILBOÐ!
RÚMFATALAGERINN ER 25 ÁRA
TILBOÐIN GILDA TIL 26.09.2012

ALLIR SKRIFBORÐSSTÓLAR

25%

ÖLL BARNASÆNGURVER

25%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

ALLIR
DÚNKODDAR

25

ÁRA

25%

ALLIR
BORÐDÚKAR

25%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

AVERY
TEYGJULÖK

ALLIR
SOKKAR

25%

25%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

ÖLL
PÍFULÖK

NETFANGALEIKUR

SKRÁÐU ÞIG Á PÓSTLISTANN Á
WWW.RUMFATALAGERINN.IS
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ

25%

50.000 KR.
GJAFABRÉF
DREGIÐ MÁNAÐARLEGA

AFSLÁTTUR

www.rumfatalagerinn.is

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

123,28

123,86

Sterlingspund

199,58

200,56

Evra

159,64

160,54

Dönsk króna

21,415

21,541

Norsk króna

21,491

21,617

Sænsk króna

18,774

18,884

Japanskt jen

1,5751

1,5843

SDR
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GENGIÐ 20.09.2012

190,03

191,17

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
221,0238
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

WEN KVEÐUR EVRÓPU Forsætisráðherra

Kína í Brussel í síðasta sinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Leiðtogafundur í Brussel:

Kínverjar vilja
kaupa vopn
BELGÍA, AP Wen Jibao, forsætis-

ráðherra Kína, óskar eftir því að
Evrópusambandið aflétti vopnasölubanni til Kína. Hann lagði
nokkra áherslu á þetta á fundi
með leiðtogum Evrópusambandsins í Brussel í gær.
Hann óskaði einnig eftir því að
Evrópusambandið viðurkenndi
Kína sem fullgilt markaðshagkerfi.
Þetta verður væntanlega í síðasta sinn sem Wen hittir leiðtoga
Evrópusambandsins, því búist er
við að hann láti af embættinu á
landsþingi kínverska Kommúnistaflokksins í næsta mánuði. - gb

BANDARÍKIN
Helmingur fengið tjón bætt
Helmingur fórnarlamba fjársvikarans
Bernards Madoff hafa nú fengið tap
sitt greitt frá lögfræðingnum Irving
Picard, sem fenginn var til þess að
endurheimta féð. Picard hefur sent
fórnarlömbum ávísanir í pósti upp
á 2,5 milljarða dala og segist hafa
endurheimt alls 9,1 milljarð dala.

LEIÐRÉTTING
Í töflu í grein Jóhannesar M. Gunnarssonar, Sameinaður Landspítali, á bls.
24 í Fréttablaðinu í gær á að standa
121.000 fermetrar en ekki 21.000
fermetrar.

Stefán Guðgeirsson rakaði af sér öll líkamshár til að villa um fyrir lögreglu:

Bandarískar auglýsingar:

Nauðgunardómur þyngdur í 5 ár

Lýsa andúð á
myndbandinu

DÓMSMÁL Hæstiréttur þyngdi í
gær nauðgunardóm yfir Stefáni Þór Guðgeirssyni, þrítugum
Reykvíkingi, úr fjórum árum í
fimm.
Stefán er dæmdur fyrir að
hafa falast eftir vændi af konu
sem hafði auglýst nuddþjónustu
í Fréttablaðinu, en svo veist að
henni með hrottalegu ofbeldi
þegar hún neitaði honum um þjónustuna, nauðgað henni og í kjölfarið rænt tölvu af heimili hennar.
Stefán er fundinn sekur um að
hafa þröngvað henni til munnmaka og samræðis, slegið hana í

STEFÁN ÞÓR GUÐGEIRSSON Dómurinn

yfir Stefáni er þyngdur en bæturnar sem
honum er gert að greiða lækkaðar um
helming.

lærið með hálskeðju sinni, sprautað yfir hana úr slökkvitæki og
hótað því að hann mundi taka af

henni vegabréfið ef hún þýddist
hann ekki. Stefán rakaði af sér
öll líkamshár til að villa um fyrir
lögreglunni við rannsóknina.
Konan fór fram á 1,8 milljónir í
bætur úr hendi Stefáns, enda hefði
hann valdið henni gífurlegu andlegu tjóni og hún hefði átt mjög
bágt. Héraðsdómur dæmdi henni
1,2 milljónir í bætur en Hæstiréttur lækkar þær hins vegar í
600 þúsund krónur. Í niðurstöðu
Hæstaréttar segir að ljóst sé að
brotið hafi valdið henni miska, en
hún hafi hins vegar ekki lagt fram
viðhlítandi gögn um líðan sína. - sh

PAKISTAN, AP Bandarísk stjórnvöld
hafa birt auglýsingar í sjónvarpi í
Pakistan þar sem þau lýsa andúð
sinni á myndbandinu, sem vakið
hefur reiði múslima víða um heim.
„Við höfnum algerlega innihaldi þess og skilaboðum,“ segir
Hillary Rodham Clinton utanríkisráðherra í auglýsingunni.
Barack Obama forseti sést einnig
fordæma myndbandið, sem augljóslega er gert í þeim tilgangi að
ögra múslimum með því að draga
upp skrípamynd af Múhameð spámanni.
- gb

Erfðabreyttur maís
sagður drepa rottur

SÖGUFRÆGT VEGGJAKROT Fáir hafa

orðið til að mótmæla yfirmáluninni.

Frönsk rannsókn sýnir að erfðabreytt bandarískt korn og plöntueitur frá sama
framleiðanda valdi krabbameini í rottum. Plöntueitrið er selt í íslenskum verslunum í stórum stíl. Ekki er fylgst með innflutningi á erfðabreyttu korni.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Borgarstarfsmenn í Kaíró:

Málað yfir krot
í skjóli myrkurs

MATVÆLI Franskir vísindamenn full-

yrða að erfðabreyttur maís og einn
mest seldi illgresiseyðir heims frá
bandaríska stórfyrirtækinu Monsanto valdi alvarlegum eitrunaráhrifum. Illgresiseyðirinn er seldur í íslenskum verslunum. Franskir
ráðamenn hafa málið til skoðunar
og gefa í skyn að þeir muni beita sér
fyrir banni á erfðabreyttu korni til
Evrópusambandslanda verði sönnur
færðar á niðurstöðurnar.
Ritrýnd grein um rannsóknina
var birt í fagtímaritinu Food and
Chemical Toxicology á dögunum, en
hún var framkvæmd við Háskólann
í Caen í Frakklandi. Niðurstöðurnar eru að Roundup-illgresiseyðirinn
einn og sér valdi eitrunaráhrifum í
rottum sem og erfðabreytta kornið,
sem er ónæmt fyrir honum. Kornið og plöntueitrið er hvort tveggja
framleitt af Monsanto og notað í
gríðarlegu magni í Bandaríkjunum.
Í Evrópu er leyfður innflutningur
á erfðabreyttum maís úr kornafbrigði Monsanto en ræktun korntegundarinnar er óheimil.
Illgresiseyðirinn Roundup er víða
til sölu á Íslandi og mikið notaður.
Eins er erfðabreyttur maís og soja
flutt inn frá Bandaríkjunum í miklu
magni til blöndunar í kjarnfóður
handa íslenskum búpeningi.
Þuríður Pétursdóttir, fagsviðsstjóri hjá Matvælastofnun, segir
engar reglur á Íslandi takmarka
innflutning á vörum sem byggja á
löglegum erfðabreytingum. „Við
höfum því ekki haft eftirlit með
því hvers konar erfðabreytt korn
er flutt til landsins.“ Þuríður telur
að í raun sé allt soja sem hingað er

EGYPTALAND, AP Hópur borgar-

starfsmanna í Kaíró hófst handa
í skjóli myrkurs við að mála yfir
sögufrægt veggjakrot, sem einkenndi mótmælin á Tahrir-torgi í
byrjun síðasta árs.
Veggjakrotið náði yfir þrjár
húsalengjur út frá Tahrir-torgi
og hefur verið nánast eins og safn
um byltinguna, sem steypti stjórn
Hosni Mubarak af stóli.
Engu að síður var það ekki fjölmennur hópur sem mætti til að
mótmæla eyðingarstarfi borgarstarfsmannanna.
- gb

Ferðamenn varaðir við:
MATUR Á FÆTI Kjarnfóður sem notað er á Íslandi er blandað erfðabreyttum maís og

soja, en óvíst er hvort korn Monsanto er selt hér.

Við höfum því ekki
haft eftirlit með því
hvers konar erfðabreytt korn
er flutt til landsins.
ÞURÍÐUR PÉTURSDÓTTIR
FAGSVIÐSSTJÓRI HJÁ MATVÆLASTOFNUN

flutt erfðabreytt og maís að langstærstum hluta.
Frönsku vísindamennirnir fullyrða að rottur sem gefið var kornafbrigðið, NK603, eða korn sem hafði
komist í snertingu við plöntueitrið
hafi nær allar fengið æxli, líffæri
þeirra hafi skaðast og þær drepist
mun fyrr en rottur sem fengu annað
fóður.

19 látnir eftir
neyslu tréspíra

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Strax eftir að niðurstöðurnar
voru kynntar fjölmiðlum ákváðu
ráðherrar landbúnaðar-, umhverfis- og félagsmála í Frakklandi að
láta sérfræðinga sína rýna í niðurstöðurnar, sem munu marka næstu
skref stjórnvalda. Verði niðurstöðurnar taldar áreiðanlegar af opinberum aðilum munu þeir mælast
til innflutningsbanns til ESB-landa,
segir í sameiginlegri yfirlýsingu
ráðherrana.
Óháðir vísindamenn, sem og talsmenn Monsanto, draga áreiðanleika
frönsku rannsóknarinnar stórlega
í efa.
Aðrir sérfræðingar vilja meina
að rannsóknin sé vel unnin langtímarannsókn og því allrar athygli
verð.
svavar@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Matvælastofnun

varar ferðamenn við að kaupa
sterkt áfengi í Tékklandi vegna
hættu á metanóleitrun.
Fram kemur á vef stofnunarinnar að í gegnum evrópska viðvörunarkerfið RASFF hafi fregnast að í
Tékklandi séu í umferð nákvæmar
eftirlíkingar af þekktum vörumerkjum. „Innhaldið er metanól
(tréspíri) sem er lífshættulegur og
veldur blindu eða jafnvel dauða. Í
Tékklandi hafa 19 manns dáið og
36 eru alvarlega veikir á sjúkrahúsi af völdum metanóleitrunar,“
segir þar. Viðlíka mál hafa einnig
komið upp í Póllandi og Slóvakíu.
- óká

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Ingibjörg
Karlsdóttir

11 8

veðurfréttamaður

VOT HELGI
er fram undan
að minnsta kosti
sunnan og vestan
til. Mesta rigningin
verður á Suðausturlandi en annars
verður úrkoman
með köﬂum. Á
norðuraustur-horninu gæti orðið að
mestu leyti þurrt
og jafnvel sést til
sólar þar í dag og á
morgun.
Á MORGUN
Strekkingur með Sströnd annars hægari.
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SUNNUDAGUR
Strekkingur með Vestfjarðaströndum og Sströnd annars hægari.
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Alicante

28°

Basel

21°

Berlín

17°

Billund

11°

Frankfurt

19°

Friedrichshafen

24°

Gautaborg

14°

Kaupmannahöfn

14°

Las Palmas

27°

London

17°

Mallorca

30°

New York

22°

Orlando

30°

Ósló

14°

París

20°

San Francisco

20°

Stokkhólmur

13°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Einar Davíðsson einar.davidsson@365.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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KJÖRKASSINN

Nýr formaður Outlaws á Íslandi heitir Víðir Þorgeirsson:

Leigja pláss hjá Verne Global:

Formannsskipti hjá Outlaws

Sýndarprófanir
BMW á Íslandi

FÉLAGSMÁL Nýr maður fer nú fyrir

Hefur þú farið á tónleika hjá
Sinfóníuhljómsveit Íslands?
Já
Nei

30,9%
69,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlar þú að fara á RIFF-kvikmyndahátíðina?
Segðu þína skoðun á Vísir.is

Verð hækkar um 2% í 10-11:

Krónan lækkar
verð um 5,5%
NEYTENDUR Vöruverð í Krónunni
hefur lækkað um 5,5 prósent frá
því í júní, samkvæmt nýjustu
verðlagskönnun ASÍ nú í september. Vörukarfan hefur ýmist
hækkað eða lækkað í verði hjá
matvöruverslunum milli mælinga á þessum þremur mánuðum.
Karfan hækkaði mest í verði
hjá 10-11 og Víði, eða um tvö
prósent. Verðið lækkaði mest í
Krónunni, svo um 3,7 prósent í
Hagkaupum og um 2,6 prósent í
Samkaupum-Úrvali. Mjólkurvörur, ostar og egg hafa hækkað hjá
öllum aðilum, eða um allt að 8,2
prósent.
- sv

Breskur stjórnmálaleiðtogi:

David Miliband
á leið til Íslands
STJÓRNMÁL David Miliband, fyrrum utanríkis- og umhverfisráðherra Bretlands, heldur
erindi í Háskóla
Íslands miðvikudaginn
26. september næstkomandi. Yfirskrift erindis
Milibands er
Framtíð EvrDAVID MILIBAND
ópu – hagfræði,
stjórnmál og samsvörun.
Miliband er þingmaður í
breska verkamannaflokknum en
hann var ráðherra á árunum 2005
til 2010, síðast utanríkisráðherra
Bretlands frá 2007. Þá er hann
eldri bróðir Eds Miliband, formanns flokksins. Yngri bróðirinn bar raunar nauman sigur af
hinum eldri í formannskjöri hjá
flokknum eftir að Gordon Brown,
fyrrum forsætisráðherra Bretlands, hætti sem formaður árið
2010.
- mþl

vélhjólasamtökunum Outlaws á
Íslandi. Hann heitir Víðir Þorgeirsson, 46 ára Reykvíkingur, kallaður
Víðir tarfur.
Víðir kveðst sjálfur hafa verið
formaður samtakanna í um eitt
ár. Aðrar heimildir Fréttablaðsins
herma hins vegar að styttra sé síðan
hann tók við stjórnartaumunum af
Ragnari Davíð Bjarnasyni, Ragga
sænska, sem er margdæmdur fyrir
ýmis afbrot. Einn heimildarmaður
orðaði það svo að formannsskiptin
væru „nýskeð“. Ragnar mun ekki
lengur vera félagi í Outlaws.

MERKTIR Þessir liðsmenn Outlaws biðu
eftir félaga sínum fyrir utan Héraðsdóm
Reykjavíkur í vikunni.

Hæstiréttur dæmdi Víði í fimm
ára fangelsi árið 2001 fyrir innflutning á fimm þúsund e-töflum
til landsins.

Í þessu samhengi má nefna
að Ríkharð Júlíus Ríkharðsson var á sínum tíma formaður Black Pistons. Valdir félagar
í þeim klúbbi fengu síðar framgang í stöðu Outlaws-meðlima. Þá
var Ríkharð kominn í fangelsi og
var því aldrei formlega meðlimur í Outlaws. Ranglega var sagt í
Fréttablaðinu á þriðjudag að fangavistin hefði verið vegna skotárásarinnar í Bryggjuhverfinu fyrir
tæpu ári. Hið rétta er að hann
fékk dóm fyrir frelsissviptingu og
hrottafengna líkamsárás.
- sh

UPPLÝSINGATÆKNI Þýski bílafram-

leiðandinn BMW hefur leigt pláss
í gagnaveri Verne Global í Reykjanesbæ, að því er fram kemur á vef
DatacenterDynamics.
Nýta á plássið til stuðnings
ofurtölvuklösum (HPC-klösum)
sem notaðir eru til sýndarprófana við hönnun nýrra bíla. Haft
er eftir Mario Müller, forstjóra
upplýsingatæknistjórnunar BMW,
að fyrsta kastið verði hýstir hjá
Verne 10 HPC-klasar, en í framhaldinu verði komið þar upp
tölvuskýi.
- óká

Deutsche Bank fór úr landi
með 15 milljarða Lýsingarfé
Dótturfélag Lýsingar seldi gjaldeyri til að greiða Deutsche Bank 35 milljarða króna skuld í mars 2012. Þýski
bankinn fór með hluta upphæðarinnar úr landi. Greiðslan hafði ekki áhrif á gengi íslensku krónunnar.
engin undanþága af þessu tagi
fara úr landi með um fimmtán
verið veitt“.
milljarða króna í gjaldeyri í mars
Greiðslan til Deutsche Bank,
sem frétt Morgunblaðsins vísar
síðastliðnum, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins.
til, er hluti af 35 milljarða króna
Féð var hluti af 35 milljarða
greiðslu Peru ehf., dótturfélags
króna greiðslu sem dótturfélag
Lýsingar, til bankans sem fór
Lýsingar greiddi til bankans.
fram 16. mars síðastliðinn, þremHluti greiðslunnar var fjármagnur dögum eftir að lög um gjaldaður með sölu á gjaldeyri. Seðlaeyrishöft voru þétt. Pera er veðbanki Íslands segir enga undansett Deutsche Bank til tryggingar
þágu frá lögum um
á skuldbindingum
gjaldeyrismál hafa
Lýsingarsamstæðverið veitta vegna
unnar við bankann.
Samkvæmt upplýsþessa.
ingum FréttablaðsMorgunblaðið
Engar undanþágur
greindi frá því á mið- sem geta haft alvar- ins seldi Pera gjaldvikudag að undaneyri til að fjármagna
þága hefði verið veitt leg áhrif á stöðuggreiðsluna og borgaði Deutsche Bank
frá lögum um gjald- leika krónunnar
alla upphæðina í
eyrismál. Á grunni
íslenskum krónum
þeirrar undanþágu hafa verið veittar til
hafi tveir stórir kaupa á gjaldeyri
inn á reikning í Arion
erlendir aðilar fengba n k a . D eutsche
fyrir
krónur
til
að
Bank fékk síðan að
ið að skipta 18 milljfara úr landi með
örðum króna í erlend- flytja úr landi.
an gjaldeyri og flytja
sömu upphæð. SeðlaATHUGASEMD SEÐLABANKA
úr landi, annar aðilbankinn ætti því
ÍSLANDS
ekki að verða fyrir
inn átti að hafa verið
áhrifum af þessari
Deutsche Bank.
greiðslu enda kom jafnt magn
Seðlabankinn sendi frá sér
athugasemd vegna fréttarinnar
gjaldeyris inn í landið og fór út og
þar sem segir að hún sé „í flestum
engin undanþága var veitt.
Ljóst er að upphæðin er farin út
atriðum röng. Engar undanþágur
sem geta haft alvarleg áhrif á
af reikningnum hjá Arion banka.
stöðugleika krónunnar hafa verið
Það sést á árshlutareikningi bankveittar til kaupa á gjaldeyri fyrir
ans sem birtur var í síðasta mánkrónur til að flytja úr landi […].
uði, en í honum kemur fram að innÞá hefur Seðlabankinn ekki notað
stæður Arion banka hafi dregist
gjaldeyrisvaraforða sinn í ofansaman um 44,8 milljarða króna á
greindu skyni. Þeir sem þekkja til
fyrstu sex mánuðum ársins. Heimgjaldeyrismarkaðar vita að hefði
ildir Fréttablaðsins herma að sá
samdráttur sé fyrst og fremst
undanþága verið veitt með þeim
vegna þess að Deutsche Bank
hætti sem lýst er í blaðinu hefði
gengi krónunnar fallið verulega.
hafi tekið 35 milljarða króna út úr
bankanum.
Ekkert slíkt hefur gerst, enda
thordur@frettabladid.is
VIÐSKIPTI Deutsche Bank fékk að

EKKERT FALL Gengi krónunnar ætti ekki að hafa orðið fyrir áhrifum vegna

greiðslunnar þar sem jafnt magn gjaldeyris kom inn í landið og fór út úr því. Már
Guðmundsson er seðlabankastjóri.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Skuldaði Deutsche Bank 91 milljarð
Pera ehf. er dótturfélag Lýsingar sem heldur utan um tugmilljarða króna
lánafyrirgreiðslu frá Deutsche Bank. Skuld Peru við þýska bankann nam 91,3
milljörðum króna um síðustu áramót samkvæmt síðasta birta ársreikningi
félagsins. Þrátt fyrir að eigið fé Peru væri neikvætt um 21,9 milljarða króna
átti félagið 36 milljarða króna í handbæru fé. Þar af voru rúmir 13 milljarðar
króna í erlendum gjaldeyri. Þetta fé var notað til að greiða Deutsche Bank
35 milljarða króna í mars síðastliðnum. Í ársreikningi Peru segir að greiðslan
hafi dregið „umtalsvert úr gjaldeyrisáhættu félagsins auk þess sem hún
hefur jákvæð áhrif á eiginfjárhlutfall í samstæðureikningi móðurfélagsins,
þar sem um var að ræða skuld í erlendum gjaldmiðlum sem var greidd með
íslenskum krónum“.

Fulltrúar Bandaríkjanna, ESB, Arababandalagsins og fleiri á fundi um Sýrland:

Refsiaðgerðir farnar að bíta
SÝRLAND, AP Mikil sprenging varð á bensínstöð í
borginni Ain Issa í norðanverðu Sýrlandi í gær. Að
minnsta kosti þrjátíu manns létu lífið og tugir særðra
manna voru fluttir á nærliggjandi sjúkrahús.
Uppreisnarmenn fullyrtu að stjórnarherinn hefði
gert harða loftárás á bensínstöðina með fyrrgreindum afleiðingum.
Sameinuðu þjóðirnar telja að átökin í Sýrlandi hafi
kostað ekki færri en tuttugu þúsund manns lífið, en
mannréttindasamtök telja mannfallið farið að nálgast þrjátíu þúsund. Flestir hinna látnu eru almennir
borgarar, þar á meðal konur og börn.
Í gær komu saman í Hollandi fulltrúar „Vina
sýrlensku þjóðarinnar“, samtaka sem Bandaríkin,
Evrópusambandið, Arababandalagið og fleiri ríki
settu á laggirnar í febrúar þegar ljóst var orðið að
öryggisráð Sameinuðu þjóðanna gæti ekki komið sér
saman um aðgerðir gagnvart Sýrlandi.
Tilgangur fundarins í gær var að skoða betur
möguleika til að einangra Sýrlandsstjórn, einkum
með frekari fjárhagslegum refsiaðgerðum.
Uri Rosenthal, utanríkisráðherra Hollands, segir
að þær refsiaðgerðir, sem þegar hefur verið gripið
til, hafi borið árangur, þrátt fyrir að hvorki Rúss-

UNGIR UPPREISNARMENN ÆFA VOPNABURÐ Átökin í Sýrlandi
hafa kostað allt að þrjátíu þúsund manns lífið. NORDICPHOTOS/AFP

land, Kína né Íran taki þátt í þeim. Einna mest muni
þar um mikinn samdrátt í olíusölu Sýrlendinga:
„Evrópusambandið keypti 90 prósent af olíunni frá
Sýrlandi,“ segir Rosenthal. „Það hefur reynst stjórninni erfitt að selja olíuna annars staðar.“
- gb

„Eignastýring
á að vera
langtímaverkefni“
Eignastýring Landsbankans starfar með viðskiptavinum sínum að traustri
uppbyggingu eignasafna. Við leggjum áherslu á persónulega þjónustu,
ábyrga ráðgjöf og upplýstar ákvarðanir. Verið velkomin í Eignastýringu.

JÓNSSON & LE’MACKS

•

jl.is

•

SÍA

Velkomin í
Eignastýringu
Landsbankans

Hrefna Ösp Sigﬁnnsdóttir
Framkvæmdastjóri

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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VEISTU SVARIÐ?

Frumvarp um sölu á hlut ríkisins í fjármálafyrirtækjum lagt fram í annað sinn:

Sala á hlut banka gæti skilað 82 milljörðum
EFNAHAGSMÁL Verði frumvarp um

1. Hver er ríkasti maður Bandaríkjanna, samkvæmt tímaritinu Forbes?
2. Hvað sat Baldur Guðlaugsson
lengi á Kvíabryggju, en hann hlaut
tveggja ára fangelsisdóm?
3. Hver er nýr þjálfari knattspyrnuliðs ÍBV?
SVÖR
1. Bill Gates 2. 6 mánuði 3. Hermann
Hreiðarsson

Vítisenglar ákærðir:

Gengu í skrokk
á vélhjólagengi
SVÍÞJÓÐ Nítján menn sem tengjast
Vítisenglum í Svíþjóð hafa verið
ákærðir fyrir gróft ofbeldi gegn
átta mönnum í vélhjólaklúbbi
fyrir utan Kalmar í maí síðastliðnum.
Hinir ákærðu komu vopnaðir
bareflum á fimmtán bílum að húsnæði vélhjólaklúbbs þar sem fjölskylduveisla var haldin. Í frétt
á vef Dagens Nyheter segir að
margar konur og börn hafi orðið
vitni að árásinni sem talið er að
hafi verið skipulögð af háttsettum
félögum Vítisengla. Einn þeirra
sem ráðist var á höfuðkúpubrotnaði og annar hlaut brot í augnbotni. Saksóknari telur að þvinga
hafi átt vélhjólagengið til að loka
klúbbi sínum.
- ibs

Hæfileikaleit í Grímsnesinu:

Velja á stjörnu
uppsveitanna
FÓLK Hæfileikakeppni uppsveitanna er nú í undirbúningi Grímsness- og Grafningshreppi. Velja á
Uppsveitastjörnuna.
„Ert þú snillingur í að herma
eftir, blaka eyrunum, fara heljarstökk aftur á bak, töfra kanínur
upp úr hatti, dansa, syngja, spila
á hljóðfæri, gretta þig ógurlega,
halda mörgum boltum á lofti eða
prjóna ótrúlega hratt?“ er spurt
á vef sveitarfélagsins. „Allir geta
tekið þátt; ungir jafnt sem aldnir,
skólar og vinnustaðir, einstaklingar og hópar – jafnvel heilu fjölskyldurnar.“ Eftir þrjár forkeppnir verður úrslitakeppni í febrúar.
- gar

sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum að lögum fær
Oddný G. Harðardóttir, fjármálaog efnahagsráðherra, heimild til að
selja 13 prósenta hlut í Arion banka,
fimm prósenta hlut í Íslandsbanka,
allt að 28 prósenta hlut í Landsbankanum og allt hlutafé sem ríkið á í
sparisjóðum landsins. Í frumvarpinu, sem var lagt fram í gær, kemur
fram á að leggja skuli áherslu á
„opið söluferli, gagnsæi, hlutlægni
og hagkvæmni“ við söluna sem
Bankasýsla ríkisins á að annast.
Með hagkvæmni er átt við að leit-

að verði hæsta verðs eða markaðsverðs fyrir eignarhlutina.
Í fjárlagafrumvarpi næsta árs er
gert ráð fyrir að sala eigna muni
skila 8,6 milljörðum króna. Ljóst
er að frumvarpið gerir því ekki ráð
fyrir sölu á eignarhlutum ríkisins í
stóru viðskiptabönkunum þremur.
Hlutur ríkisins í Landsbankanum er sem stendur 81,33 prósent.
Í frumvarpinu kemur fram ríkið
ætli sér að halda eftir 70 prósenta
hlut í bankanum en selja hitt. Vegna
hækkunar á virði skilyrts skuldabréfs er þó ljóst að ríkið hefur
þegar tryggt sér auka fjórtán pró-

LANDSBANKINN Eign ríkisins í bank-

anum var 202 til 207,8 milljarða króna
virði um mitt þetta ár.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

senta hlut í bankanum. Hækki virði
skuldabréfsins meira á seinni hluta
þessa árs mun 2,67 prósenta hlutur til viðbótar falla ríkinu í skaut.

Innra virði eignarhlutar ríkisins í
Landsbanka er því 202 til 208 milljarðar króna miðað við eiginfjárstöðu Landsbankans um mitt þetta
ár. Virði þess hlutar sem ríkið ætlar
að selja er því 53,7 til 59,4 milljarðar króna. Virði hlutarins í Arion er
um sextán milljarðar króna og hlutur ríkisins í Íslandsbanka er sem
stendur tæplega sjö milljarða króna
virði. Þeir hlutir sem ríkið ætlar að
selja í stóru viðskiptabönkunum
þremur gætu því skilað á bilinu 76,7
til 82,4 milljörðum króna til ríkisins
miðað við innra virði bankanna um
mitt þetta ár.
- þsj

Jóhanna vill skoða aðkomu
ríkisins að samningagerð
Forsætisráðherra vill skoða aðkomu ríkisins að kjarasamningum í ljósi gagnrýni aðila vinnumarkaðarins.
Formaður ASÍ segir slíkt ganga gegn hefðinni. Fjárlagafrumvarp sé þvert á loforð og það sé gagnrýnivert.
ALÞINGI Jóhanna Sigurðardóttir

forsætisráðherra segir eðlilegt að
skoða aðkomu ríkisins að kjarasamningum, ekki síst þar sem
aðilar vinnumarkaðarins brigsli
stjórninni í sífellu um að standa
ekki við sinn hlut.
Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, spurði
Jóhönnu á þingi í gær um óánægju
Samtaka atvinnulífsins og ASÍ,
með efndir loforða vegna kjarasamninga.
Jóhanna sagði stóryrði og
svikabrigsl í þessu máli hvimleið.
Stjórnin hafi lagt mikið af mörkum til að kjarasamningar næðu
fram að ganga. „Við hljótum að
skoða vandlega aðkomu ríkisvaldsins að kjarasamningum í framhaldi af því að vera með svo stóran
hlut í innleggi í þá sem er svo eilíflega, með röngu, verið að brigsla
okkur um að hafa ekki staðið við.“
Illugi Gunnarsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins,
sagði þessi ummæli Jóhönnu grafalvarleg og fór fram á sérstaka
umræðu um þau. Jóhanna sagði
hins vegar ekkert tilefni til þess.
„Það sem ég átti við er að við
hljótum að skoða í framtíðinni
hvort það sé eðlilegt að ríkisvaldið eigi svona stóran hluta í kjarasamningunum miðað við þá þróun
sem orðið hefur og það sem við
höfum orðið að sitja undir af hálfu

aðila vinnumarkaðarins í þessu
sambandi.“
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ,
segir í samtali við Fréttablaðið að
það sé lítið við því að gera að forsætisráðherra móðgist.
„Okkar samskipti hafa því
miður einkennst af því að stjórnin
telur sig hafa rétt til þess að endurskilgreina hverju hún lofaði [við
gerð kjarasamninga], og á þeim
grundvelli telur hún sig hafa staðið
við sitt, en það er ekki okkar mat.
Þegar fjárlög fela í sér eitthvað
sem er þvert á loforð, er óhjákvæmilegt að við tjáum okkur um
það. Þá verður bara að hafa það að
forsætisráðherra móðgist yfir því.
Það er lítið við því að gera.“
Gylfi segir „hótanir“ um minna
samráð við aðila vinnumarkaðarins vera þvert á langa hefð.
„Við höfum haft þríhliða viðræður á Íslandi með mjög skipulögðum
hætti frá árinu 1964 og með einhverjum hætti frá því að ASÍ var
stofnað árið 1916. Við hættum ekki
að eiga samskipti við stjórnvöld
um væntingar og kröfur okkar
fólks um það sem snýr að velferð
þess og afkomu.“
Gylfi segir annars að stjórnin
hafi enn þá nægan tíma til þess
að breyta fjárlagafrumvarpinu á
þann hátt að það verði í takt við
gefin loforð. kolbeinn@frettabladid.is,

KJARASAMNINGAR Í ELDLÍNUNNI Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra segir
svikabrigsl aðila vinnumarkaðarins vera hvimleið. Ástæða sé til að endurskoða
aðkomu ríkisins að gerð kjarasamninga.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Ekki í forystuhlutverki“
Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, segir í samtali við Fréttablaðið að þó að vissulega væri ekki hægt að kenna stjórninni
um allt sem aflaga hefur farið, sé margt sem upp á vanti varðandi efndir á
gefnum fyrirheitum vegna kjarasamninga, til dæmis hvað varðar fjárfestingu
og umsamda lækkun tryggingagjalds.
„Veigamest er þó að ekki hefur náðst upp fjárfesting, sem þýðir að hagvöxtur hefur ekki verið nægur og við sjáum ekki störfum fjölga nægilega
mikið og lífskjörin eru því ekki að lagast nægilega mikið. Þannig að grunnforsendur samninganna varðandi verðlagsþróun og gengisþróun eru ekki að
ganga eftir.“
Vilhjálmur segir stjórnina ekki hafa verið að ýta nægilega á að hlutirnir fari
að gerast. „Stjórnin er ekki í raun að koma fram í forystuhlutverki í einu eða
neinu í atvinnuuppbyggingu.“

thorgils@frettabladid.is

www.volkswagen.is

Volkswagen Tiguan

Frelsi til
að ferðast
Volkswagen Tiguan sportjeppi eyðir
aðeins 5,8 l á hverja 100 km.

Fullkomið leið
sögukerfi
fyrir Ísland

Komdu og reynsluaktu Volkswagen Tiguan

Tiguan Sport & Style kostar aðeins frá

5.790.000 kr.

markhonnun.is
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UNDIRBÚIÐ HAUSTIÐ!
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2/8::

2/5:5

ÁÐUR 2.398 KR/KG

ÁÐUR 1.698 KR/KG

PASTARÉTTIR

VÍNARBRAUÐSLENGJA

SKINKU, SVEPPA EÐA TÓMAT
165 G

BAKAÐ Á STAÐNUM*

5

386
ÁÐUR 549 KR/STK

*gildir ekki um nettó salavegi

NÝBAKAÐ
TILBOÐ

UR
0% AFSLÁTT

2::
ÁÐUR 259 KR/PK

LAMBAHRYGGUR
FERSKUR AF
NÝSLÁTRUÐU

ÁÐURR 2.298 KR/KG

GULRÆTUR

TTUR

50% AFSLÁ

456

GRÆNMETI
VIKUNNAR

KJÚKLINGABRINGUR

ÁÐUR 689 KR/KG

www.netto.is | Mjódd · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Hefðbundið inflúensubóluefni inniheldur einnig mótefni við svínainflúensu:

Íslendingar stóðu sig vel:

Bólusetningar hefjast í október

Æfðu sjóslys
við Grænland

HEILBRIGÐISMÁL Bólusetningar

EINN Á BÁTI Í ÞOKUNNI Þessi maður

reri bát sínum á Títusarvatni í Svartaskógi í Þýskalandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Kröfuhafafundur Glitnis:

Kvarnström á
að taka við
VIÐSKIPTI Slitastjórn Glitnis
hefur mælt með Svíanum Jan
Kvarnström sem stjórnarformanni eignarhaldsfélagsins sem
taka mun við Glitni að loknu
nauðasamningaferli bankans.
Þetta var tilkynnt á kröfuhafafundi sem haldinn var í
gær. Stefnt er að því að klára
vinnu við gerð nauðasamninganna fyrir áramót.
Verði þeir samþykktir munu
allar eignir þrotabúsins færast
til félags í eigu kröfuhafa. Þar
á meðal er 95 prósenta hlutur í
Íslandsbanka.
Kröfuhafar þurfa að samþykkja tilnefningu Kvarnströms, sem hefur áður komið
að endurskipulagningu fallinna
fjármálastofnana, áður en hann
tekur við.
- þsj

Vill að ríkið deili kostnaði:

60 refir skotnir
í Mývatnssveit
NÁTTÚRA Alls hafa sextíu refir
verið skotnir í Mývatnssveit
í sumar. Í samtali við Akureyri vikublað segir Guðrún
María Valgeirsdóttir, sveitarstjóri Skútustaðahrepps, sveitarfélagið vera í hópi þeirra sem
halda úti öflugri vargeyðingu.
Ekki er vitað að refur hafi lagst
á fé á svæðinu eftir óveðrið fyrr
í mánuðinum.
Guðrún María segir í samtali við blaðið að kostnaðarsamt
sé fyrir sveitarfélagið að halda
varginum niðri.
Umræða um niðurskurð hafi
verið ágeng, enda sé kostnaðurinn á bilinu 16.000 til 17.000
krónur á hvern íbúa.
Hún telur eðlilegt að ríkið
komi til móts við sveitarfélögin
og greiði að minnsta kosti hluta
veiðanna niður.
- sv

gegn inflúensu hefjast í október,
en Landlæknisembættið undirbýr
nú kynningarátak vegna þeirra.
„Við viljum gjarnan að fólk sem
er í þessum tilteknu áhættuhópum
láti bólusetja sig,“ segir Haraldur
Briem sóttvarnalæknir. Til fólks í
áhættuhópum segir hann til dæmis
teljast alla yfir sextíu ára aldri og
fólk með undirliggjandi sjúkdóma,
auk þess sem heilbrigðisstarfsfólk
eigi að láta bólusetja sig. „Inflúensan kemur alltaf einhvern tímann um veturinn.“
Framkvæmd bólusetningarinn-

ar er á höndum heilsugæslunnar, en bóluefnið segir Haraldur á
hverjum tíma lagað að þeim stofnum flensunnar sem von sé á.
Til hliðar er svo svínainflúensan svokallaða, en Haraldur býst
ekki við að hún valdi vandkvæðum, vegna þess hve vel hafi gengið
áður að bólusetja fólk fyrir henni.
„Sjálfsagt eigum við samt eftir
að sjá eitthvað af þessum svínainflúensutilfellum,“ segir hann,
en bætir um leið við að bóluefni
gegn henni hafi nú verið tekið með
í hefðbundna bólusetningu gegn
inflúensu. „Hún nær líka yfir

HARALDUR BRIEM Sóttvarnalæknir segir
meðal annars að fólk sem er eldra en
60 ára eigi að láta bólusetja sig.

svínainflúensuna og það er bara
partur af prógramminu.“
- óká

ALMANNAVARNIR Mikil ánægja
var með þátttöku og framlag
Íslendinga á fjölþjóðlegu leitarog björgunaræfingunni SAREX
Greenland Sea 2012, að því er
fram kemur á vef Landhelgisgæslunnar. Æfingin fór fram
norðaustarlega á Grænlandshafi.
Æfa átti og þjálfa raunveruleg leitar- og björgunarviðbrögð
þegar skemmtiferðaskip lendir í
áföllum. Auk Íslendinganna, tóku
fulltrúar Kanada, Noregs, Bandaríkjanna, Grænlands, Færeyja og
Danmerkur þátt í æfingunni. - óká

Nefnd kannar efnahagslega
þýðingu hvalveiða á Íslandi
Nefnd tveggja ráðuneyta kannar efnahagslega þýðingu hvalveiða og áhrif á ímynd landsins. Skoðar einnig
hvort koma eigi á fót griðasvæði fyrir hvali. 80 prósent ferðamanna eru andvíg hvalveiðum Íslendinga.
STJÓRNSÝSLA Nefnd umhverfis-

og auðlindaráðuneytisins og
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis á að fjalla um griðasvæði
hvala og dýraverndarsjónarmið.
Kanna á sérstaklega efnahagslega þýðingu hvalveiða og áhrif
þeirra á ímynd Íslands. Svandís Svavarsdóttir, umhverfis- og
auðlindaráðherra, segir mikilvægt að víkka
sjónarhornið í
umfjöllun um
hvalveiðar.
„Fjalla þarf
um um heildarsjónarmiðin;
dýravernd,
efnahagslega
þýðingu í víðu
samfélagi,
ímyndunarmálSVANDÍS
in og tengsl við
SVAVARSDÓTTIR
ferðaþjónustu
og þá sérstaklega hvalaskoðun.“
Fulltrúar hvalaskoðunarfyrirtækja sitja í nefndinni sem og
hvalveiða.
Hagfræðistofnun Háskóla
Íslands komst að þeirri niðurstöðu að hvalveiðar væru hagkvæmar. Svandís segir þá úttekt
ekki hafa verið nægilega víðfeðma.
„Það er mín skoðun að við
höfum fjallað um þessi mál
undir allt of þröngu sjónarhorni.
Í skýrslunni er miðað við mjög
afmarkaðar forsendur. Þegar
um er að ræða hagfræðilega
úttekt þarf að taka samfélags- og
atvinnulega þætti inn í líka, hvað
varðar ferðaþjónustuna.“
Samtökin International Fund
for Animal Welfare (IFAW) gerðu
nýverið könnun hér á landi sem

Er herkostnaðurinn af
því skynsamur?
MÖRÐUR ÁRNASON
ÞINGMAÐUR SAMFYLKINGARINNAR

sýndi að 80% aðspurðra ferðamanna sögðust andvíg hvalveiðum Íslendinga, en 14,4% studdu
þær. Þá sögðust 19,9% hafa
bragðað hvalkjöt.
Svandís segist ekki hissa á
niðurstöðunum, enda megi ætla
að stór hluti ferðamanna sem
Ísland sækja heim komi til að
njóta náttúrunnar á hennar eigin
forsendum.
Mörður Árnason, þingmaður Samfylkingarinnar, segir að
efnahagslegur ábati veiðanna,
einkum á stórhvelum, hafi verið
óljós síðustu ár. Hann hefur lagt
fram þingsályktunartillögu um
endurskoðun á forsendum veiðanna, ásamt Árna Þór Sigurðssyni og Birgittu Jónsdóttur.
Mörður segir að „þegar við
bætist að við stöndum í stríði
við flest ríki heims og við þessa
grænu heimshreyfingu verðum
við að meta hvort það borgar sig.
Er herkostnaðurinn af því skynsamur?“
Svandís segir að hafa verði í
huga að sjálfbærni byggi á efnahags-, samfélags- og umhverfislegum þáttum. Ef verið sé að
stunda veiðar sem skili engum
efnahagslegum ábata sé það sérkennileg efnahagsleg stoð.
„Ef það er fyrir borð borið vex
spurningarmerkið við það hvort
viðkomandi starfsemi stenst viðmið um sjálfbærni.“

HVALBÁTAR Í LÆGI Engar stórhvalaveiðar voru stundaðar í ár og liggja hvalbátar
í lægi í Hvalfirði. Kanna á hvort hvalveiðar séu sjálfbærar, standist efnahags-,
samfélags- og umhverfislegar forsendur.
MYND/ÆVAR ÖRN JÓSEPSSON

Vilja ráða veiðum
Allar hvalveiðar eru bannaðar í ESB, en í nýbirtri samningsafstöðu Íslands
um umhverfismál, vegna aðildarviðræðnanna, er farið fram á að Ísland fái
áfram að taka ákvarðanir um sjálfbæra nýtingu á tilteknum hvalategundum
innan efnahagslögsögu landsins og sá réttur verði tryggður til frambúðar.
Tilteknar tegundir eru hrefna, langreyður, sandreyður, hnúfubakur, búrhvalur,
grindhvalur, hnísa, hnýðingur og andarnefja.
Auk þess eru í afstöðunni tilteknar fjölmargar tegundir fugla og spendýra
sem Íslendingar vilja undanþágur til að nýta.
- þj

kolbeinn@frettabladid.is

Bílgreinasambandið hefur áhyggjur af vörugjöldum:

Bílgreinin slegin
aftur niður á botn
STJÓRNSÝSLA Stjórn Bílhér á landi og þannig hafa
greinasambandsins hvetátt þátt í endurnýjun bílaur stjórnvöld eindregið
flotans. Hraðari endurtil að draga til baka fyrirnýjun hafi svo aftur áhrif
hugað afnám undanþágu
til lækkunar á koltvísýringsútblæstri frá bílafrá vörugjöldum sem bílaleigur hafa notið við kaup á
flotanum.
nýjum bílum.
Bent er á að bílgreinin
hafi mátt þola upp undir
„Fyrirséð er að kaupgeta bílaleiga mun dragast
90 prósenta samdrátt í sölu
talsvert saman með ófyr- ÖZUR LÁRUSSON
undanfarin ár. Þó hafi hún
irséðum afleiðingum fyrir
aðeins rétt úr kútnum á
bílainnflytjendur. Að öllu óbreyttu
þessu ári og starfsmönnum verið
gætu bílakaup þeirra dregist
fjölgað á ný. Enn sé þó langt í land
saman um allt að 50 prósent sem
með að eðlilegum markaði verði
náð. „Högg í þessa veru mun því
þýðir að rekstrarumhverfi bílainnfæra menn aftur á botninn með
flytjenda er einnig ógnað,“ segir í
ófyrirsjáanlegum afleiðingum,“
ályktun sem stjórn Bílgreinasambandsins sendi frá sér í gær.
segir í ályktuninni, en undir hana
Bílaleigurnar er sagðar afar
ritar Özur Lárusson, framkvæmdamikilvægur kaupandi nýrra bíla
stjóri Bílgreinasambandsins. - óká
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Frárennsli í ólestri á Eiðum:

Baldur Guðlaugsson segist hafa viljað losa sig við ríkisskuldabréf áður en hann hóf afplánun dóms:

Gæti misst leyfi
fyrir hótelinu

Baldur seldi bréf rétt fyrir lagabreytingu

UMHVERFISMÁL Frárennsli á skolpi

frá hótelinu á Eiðum er í svo
miklum lamasessi að Heilbrigðiseftirlit Austurlands segir ekki forsendur fyrir því að gefa leyfi fyrir
áframhaldandi rekstri þar.
Leyfi hafði verið veitt til að
selja gistingu og morgunverð fyrir
allt að fjörutíu manns með skilyrðum um að taka sýni af vatni úr
Eiðalæk sem tekur við frárennslinu frá hótelinu. Ljóst sé að Eiðalækurinn beri ekki mengunina og
augljóst sé að rekstur hótels komi
ekki til greina án úrbóta.
- gar

VIÐSKIPTI Baldur Guðlaugsson, fyrr-

verandi ráðuneytisstjóri, seldi ríkisskuldabréf í sinni eigu fyrir rúmlega 125 milljónir króna nokkrum
dögum áður en lög um gjaldeyrisviðskipti voru hert, sem leiddi til
þess að verðmæti bréfanna rýrnaði
um fimmtán milljónir.
Sagt var frá viðskiptunum í Kastljósi í fyrrakvöld og jafnframt að
þau væru nú til athugunar hjá Fjármálaeftirlitinu, vegna gruns um að
Baldur hefði mögulega, vegna fyrri
stöðu sinnar sem ráðuneytisstjóri,
búið yfir upplýsingum um væntanlega lagabreytingu, sem hefði

þrengt að viðskiptum með íbúðabréf af þessu tagi.
Baldur, sem nú afplánar dóm
vegna innherjasvika með bréf í
Landsbankanum fyrir hrun, sendi
frá sér yfirlýsingu vegna málsins í
gær. Í henni staðfestir hann að hafa
selt bréfin, en fullyrðir að honum
hafi þá verið með öllu ókunnugt um
að til stæði að leggja fram frumvarpið.
„Þar sem fyrir lá að ég myndi
hefja nýjan kafla í lífinu sunnudaginn 11. mars síðastliðinn lagði
ég áherslu á að ljúka sölunni fyrir
þann tíma,“ segir Baldur í yfirlýs-

ingunni, og vísar þar til þess dags
sem hann hóf afplánun tveggja ára
fangelsisdóms.
Þá segir hann að sér sé
ekki kunnugt um að viðskiptin sæti sérstakri
rannsókn, þótt sjálfsagt
væri af eftirlitsstofnunum að kanna hvort þau,
eins og önnur, hafi verið
óeðlileg.
Fréttablaðið spurðist
fyrir um
það hjá

Fjármálaeftirlitinu hvort einhver
mál tengd þessari lagasetningu
væru til athugunar. „Fjármálaeftirlitið skoðar, bæði að eigin
frumkvæði og samkvæmt
ábendingu Kauphallarinnar,
viðskipti með skráð verðbréf
þegar óvenjuleg viðskipti eiga
sér stað eða óeðlilegar sveiflur verða á markaði,“ segir í
svarinu.
- sh
EKKI HRÆDDUR VIÐ SKOÐUN

Baldur segist vona að
viðskipti hans hafi verið
skoðuð eins og önnur.

skattur.is
Til forráðamanna hlutafélaga, einkahlutafélaga og annarra
skattskyldra lögaðila um skil á skattframtali 2012

Framtalsfrestur
félaga er liðinn
Minnt er á að í október fer fram álagning
opinberra gjalda lögaðila 2012 vegna rekstrarársins 2011.
Þrátt fyrir að framtalsfrestur sé runninn út eru
þau félög sem enn eiga eftir að skila skattframtali
2012 ásamt ársreikningi hvött til að gera það
hið allra fyrsta.
Skattframtali á alltaf að skila, jafnvel þó að
engin eiginleg atvinnustarfsemi eða rekstur
hafi verið til staðar hjá félaginu á árinu 2011.
Félög eiga jafnframt að skila ársreikningi
til Ársreikningaskrár.
Hægt er að skila skattframtali og ársreikningi
rafrænt á www.skattur.is.
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Dagbjört Bjarnadóttir oddviti sveitarstjórnar Skútustaðahrepps

TILFINNINGAR FARNAR AÐ BRJÓTAST FRAM Dagbjört segir erfiðar tilfinningar og þreytu í sveitungum sínum farnar að brjótast fram eftir hamfarirnar sem dundu yfir bændur á Norðausturlandi fyrir tæpum tveimur vikum.

Ómetanlegur stuðningur vina og vandamanna, sem og hjálp björgunarsveita og annarra viðbragðsaðila, hafi haldið lífinu í fólki þegar þreytan var að buga það.

MYND/EYRÚN BJÖRNSDÓTTIR

Ekki einu sinni kominn hálfleikur
Dagbjört Bjarnadóttir er oddviti Skútustaðahrepps, hjúkrunarfræðingur og sauðfjárbóndi. Hún segir samhug hafa einkennt
andann í sveitinni síðustu daga og undirstrikar mikilvægi sjálfboðaliðastarfs, vina og fjölskyldna. Sárindi og þreyta séu þó mikil
og erfiðar tilfinningar fari nú að brjótast fram. Sunna Valgerðardóttir ræddi við Dagbjörtu um afleiðingar óveðursins fyrir norðan.

A

ndinn í sveitinni er
jákvæður og sterkur,
en auðvitað er líka
þreyta og sársauki í
fólki. Samráðsfundirnir sem við höfum
átt undanfarna daga styrkja menn
og hjálpa þeim við að vinna áfram
jafn vel og þeir hafa gert,“ segir
Dagbjört S. Bjarnadóttir.
Dagbjört er oddviti sveitarstjórnar Skútustaðahrepps, hjúkrunarfræðingur hjá Heilbrigðisstofnun
Þingeyinga, sauðfjárbóndi og móðir.
Hún býr ásamt eiginmanni sínum,
Agli Freysteinssyni, og tveimur
dætrum á Vagnbrekku í Mývatnssveit. Eftir óveðrið sem reið yfir
norðanvert landið fyrr í mánuðinum
hefur Dagbjört tekið þátt og fylgst
með bændum, björgunarsveitum og
öllum sem vettlingi gátu valdið og
leituðu uppi týnt fé á fjöllum Þingeyjarsýslnanna.

Lífsnauðsynlegt öryggisnet
Áfallateymi hafa verið starfandi
í sveitunum undanfarna daga. Að
mati Dagbjartar hafa þau unnið
mikilvægt starf í að sýna fólki
fram á hvaða tilfinningar sé eðlilegt að upplifa og hvenær nauðsynlegt sé að vinna úr þeim, hvaða
úrræði séu til og hvert eigi að leita.
„Fólk er meðvitað um að við
verðum að vera á varðbergi. Einn
góður bóndi benti á að það sem
heldur í okkur lífinu eru vinir
okkar, ættingjar og björgunarsveitir; netið sem er svo mikilvægt í öllum þessum niðurskurði
sem hefur átt sér stað síðustu ár.“
Einungis einn lögreglumaður er
á vakt hverju sinni í Mývatnssveit.
„Við erum með þetta gífurlega
landsvæði og þess vegna höfum við
hamrað á því að það sé ekki á valdi
eins manns að vakta svæðið. Þess
vegna verða sjálfboðaliðarnir svo
óendanlega dýrmætir, sem og vinir
og fjölskylda. Sem betur fer hafa
ekki allir þurft á sérstakri sveit að
halda, heldur fá vini sem bjóðast
til að hjálpa. Fólk var að koma með

mat úr öðrum sveitum þar sem var
rafmagn, því það risti svo í þessa
grunnþætti; að fá að borða og sofa.
Hér hefur hver hjálpað öðrum og
við munum halda því áfram. Samhugurinn hefur verið mikill.“

Rafmagnslaust í fjóra daga
Sumir bæir í Mývatnssveit voru án
rafmagns í allt að fjóra sólarhringa
í fárviðrinu. „Við höfðum ekkert
rennandi vatn, þar sem við vorum
ekki með hitaveitu. Sumir sóttu
vatn í jarðböðin, sumir bræddu
snjó. Við vorum vissulega með gas
og kerti, og svo er fólk ekkert svo
óvant því að vera án rafmagns.
Hingað kom ekki rafmagn fyrr en
upp úr 1960 svo fólk þekkir þetta.“
Að sögn Dagbjartar var sú
ákvörðun yfirvalda að lýsa yfir
neyðarástandi á Norðausturlandi
mjög mikilvægur þáttur í ferlinu.
„Þá vitum við sem erum í amstrinu og björguninni að einhver
annar sér um aðgerðir og stjórnar.
Opinbera kerfið var beintengt þeim
sem voru að stjórna hér og það var
gríðarlega mikilvægt.“
Þó hafi nokkur gagnrýni komið
fram vegna þess að neyðarástandinu hafi ekki verið lýst yfir nægilega snemma. „En við sáum ekki
ástandið strax. Fyrstu klukkutímana fór enginn út úr húsi svo það
var ekki hægt að sjá hvað myndi
blasa við. Nú erum við smám
saman að sjá alvarleikann,“ segir
Dagbjört. „Tilfinningarnar eru
smám saman að koma fram.“
Fylgst náið með börnunum
Dagbjört bendir á að börnin í sveitunum séu nú smám saman að átta
sig á alvarleika málsins.
„Börnin hafa verið að upplifa
töluverða spennu í kringum amstrið síðustu daga, fylgjast með björgunarsveitunum og sjá hundana þefa
uppi og finna kindur. En núna fara
allar tilfinningarnar að koma í ljós
hjá þeim. Kannski er uppáhaldskindin þeirra dauð og finnst aldrei.“
Áfallateymi kom í grunnskólann

í Mývatnssveit og ræddi við börnin.
Dagbjört segir það hafa verið mjög
kærkomið.
„Það er fylgst mjög vel með þeim,
en tíminn á eftir að leiða allt í ljós.
Þetta á eftir að verða erfitt tilfinningalega, ekki síður en fjárhagslega.
Þess vegna held ég að það sé gott að
fólk hittist snemma og fái viðurkenningu á því að þetta séu erfiðleikarnir
sem séu fram undan. En fólk er svo
raunsætt að það sér að það er ekki
einu sinni kominn hálfleikur.“

Háar fjárhæðir tapaðar
Engin alvarleg slys hafa orðið á fólki
í hremmingunum síðustu daga og
segir Dagbjört það mikla mildi. Fjárhagslegt tjón hafi aftur á móti verið
gífurlegt, en ljóst er að ekki verður
hægt að meta það til fulls strax. Enn
verður töluverður tími þar til bændur átta sig fyllilega á hversu margt
fé er dautt. Þá hafa girðingar einnig skemmst mikið í snjóþyngslunum.
„Okkur hafa borist jákvæðar
fréttir, meðal annars frá Bjargráðasjóði, en við vitum ekki hvað tjónið
er mikið.
Svo er fleira sem menn eru ekki
farnir að huga að, eins og matur sem
eyðilagðist í frystikistum og ísskápum, en það er bara svo skakkt að
hugsa um svoleiðis núna, það á eftir
að tína það allt saman til. Það verður
lítið mál miðað við allt annað.“
Aldrei séð neitt þessu líkt
M e s t a fá r v i ð r i ð gek k y f i r
Norðausturlandið dagana tíunda til
ellefta september. Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni hefur aldrei
mælst jafnmikil snjódýpt í fyrri hluta
mánaðarins. Hitinn var nærri frostmarki á stórum svæðum og olli það
ásamt úrkomumagni og vindi óvenjusnarpri ísingu á raflínum og gerði
aðstæður til leitar afar erfiðar.
„Ég hef aldrei séð neitt í líkingu
við þetta og hef engan hitt sem man
eftir svona hér á landi. Aðstæðurnar sem sköpuðust voru svo eyðileggjandi. Þessi svakalega ísing, ofboðslegt hvassviðri og gífurleg úrkoma.

Ég hef aldrei séð
neitt í líkingu
við þetta og hef
engan hitt sem
man eftir svona
hér á landi. Aðstæðurnar sem
sköpuðust voru
svo eyðileggjandi.

En núna fara
allar tilfinningarnar að koma
í ljós hjá þeim
[börnunum].
Kannski er
uppáhaldskindin
þeirra dauð og
finnst aldrei.

Allir vegir urðu ófærir og það er svo
margt annað sem er óvanalegt,“ segir
Dagbjört.
Gróðurtjón var líka mikið í sveitum
norðaustanlands og fóru innsveitir í
dölum sérstaklega illa úti. Áratugagömul tré sem staðið hafa í görðum og
sveitum eru nú að koma í ljós undan
snjónum, fallin. Metrahár snjóskafl
er enn við bæ Dagbjartar.
„Gróðurtjónið er afar mikið og það
vekur líka upp tilfinningar. Það er
til dæmis eins og einhver hafi farið
með exi á áratugagamla reyniviðinn
í garðinum hjá mér. Ég er að sjá þetta
í náttúrunni líka, sums staðar inni á
verndarsvæðinu meðfram veginum
og við vatnið sem er að koma núna
upp úr snjónum.“

Hugsa eins og Pollýanna
Enn vantar um hundrað kindur heim
á Vagnbrekku. Dagbjört segir þau
hjónin þó hafa verið mjög heppin hvað
það varðar.
„Ástandið hjá okkur er frekar gott.
Við eigum tvo góða hunda sem hafa
bjargað fleiri, fleiri kindum. Auðvitað
hafa þeir fundið dauðar líka, sem er
einnig mikilvægt.“
Varðandi urðun og frágang á dauðum hræjum segir Dagbjört það ekki
koma til greina að flytja þau til Húsavíkur til brennslu eða urðunar eins
og ástandið er núna. Menn séu nú að
hugsa um að koma því fé sem lifir til
byggða, hitt verði að bíða.
„Ég hef heyrt að bændur vanti
fjórðung og meira. Fimmtán hundruð fjár er tala sem ég heyrði síðast
um Mývatnssveit. En einhvers staðar
eru líka góðar fréttir og lifandi kindur. Næstu dagar munu leiða það í ljós.
Maður verður að hugsa eins og Pollýanna og muna að engar manneskjur
hafa dáið,“ segir hún.
Næstu skref séu að fá góða yfirsýn
yfir ástandið í öllu sveitarfélaginu.
„Við erum í nánu sambandi við þá
bæi þar sem verst hefur gengið. Svo
eru menn með gangnaforingja hver á
sínu svæði og við verðum að fá yfirlit
frá þeim. Við vonum að það séu góðir
dagar fram undan.“
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KAUPAUKI!

Saumavélafætur
að andvirði 12.500,-

Góð saumavél í bútasaum og fatasaum.
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AÐEINS Í DAG OG Á MORGUN

VERÐ ÁÐUR 159.900,-

TILBOÐ

144.900,-

Saumavélafætur
að andvirði 12.500,-

PFAFF SELECT 150
Góð saumavél hentar fyrir heimili og í skólakennslu.

VERÐ ÁÐUR 95.900,-

TILBOÐ

85.900,-

PFAFF CREATIVE SENSATION
Fullkomin útsaumsvél með
endalaua möguleika.

DY N AMO RE YKJ AVÍK

SÝNIKENNSLA
AG
LAUGARD
KL. 11-16
KAUPAUKI!
Útsaumsforrit 5D að andvirði 79.900,-

VERÐ

780.000,-

PFAFF E-20
Góð saumavél í einfaldan saumaskap.

VERÐ ÁÐUR 44.900,-

TILBOÐ

37.900,-

SKEMMTILEG SÝNING
VIÐ SÝNUM FJÖLDA ANTÍK SAUMAVÉLA.
KOMDU OG SJÁÐU LANDSINS MESTA
ÚRVAL AF ANTÍK VÉLUM!

kíktu inn á www.pfaff.is
Pfaff // Grensásvegi 13 // Sími 414 0400
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Tímamót í b
Opnunarhátíð helgina 21.-23. sept.

Nissan Qashqai 2011

Avis hluti
Þín útborgun

4.150.000 kr.
3.320.000 kr.
830.000 kr.
335.000 kr.
495.000 kr.

Heildarverð til þín

3.815.000 kr.

Söluverð
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Bílafjárm. Landsbankans
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Eftirstöðvar
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ílakaupum!
Avis léttir þér útborgunina!
Komdu og gerðu bílakaup sem eiga sér engin fordæmi. Hvort sem þú staðgreiðir
eða fjármagnar bílinn hjá Landsbankanum aðstoðar Avis þig við kaupin.
Sem dæmi þá getur þú eignast Nissan Qashqai með aðeins 495.000 kr. útborgun. Þetta hljómar eiginlega
of gott til að vera satt. Því dýrari sem bíllinn er, því meiri aðstoð færðu frá Avis. Skoðaðu dæmið hér til hliðar
og sjáðu hvernig Avis léttir þér bílakaupin. Komdu á Nýbýlaveginn (gamla Toyota húsið)
og markaðu tímamót í bílakaupum.
t'KÚMEJ bíltegunda á skrá
t.JLJ§BGWJTUWOVNPHTQBSOFZUOVNCÓMVN
t4LVUCÓMBSPHKFQQMJOHBS

www.avisbilasala.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Sala á hlut ríkisins í bönkum undirbúin:

Einkavæðing
banka, taka tvö

R

íkisstjórnin stefnir að því að selja hlut ríkisins í bönkum og
sparisjóðum. Salan á einstökum hlutum hefur ekki verið
tímasett, en gert er ráð fyrir að söluhagnaðurinn nemi 31
milljarði króna næstu fjögur árin. Oddný Harðardóttir
fjármálaráðherra hefur lagt fram á Alþingi öðru sinni
frumvarp til laga, sem á að afla ríkinu heimildar til að selja hluti í
fjármálastofnunum og setja ramma um söluna.
Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að selja megi allan hlut ríkisins í
Íslandsbanka, Arion banka og sparisjóðum, en ríkið haldi eftir um
70% í Landsbankanum. Þverpólitísk sátt virðist um að ríkið losi sig
aftur við hluti í bönkunum, enda tók það við þeim nauðugt viljugt
eftir hrunið. Staða Landsbankans
SKOÐUN
er um margt sérstök, meðal annars
vegna Icesave-málsins. Til lengri
Ólafur Þ.
tíma hlýtur stefnan þó að vera að
Stephensen
ríkið selji hann allan, enda á ríkisolafur@frettabladid.is
valdið ekkert fremur að standa í
rekstri viðskiptabanka en öðrum
samkeppnisrekstri.
Margt í frumvarpinu bendir til
að menn hafi lært af þeim mistökum sem gerð voru við einkavæðingu
ríkisbankanna í kringum síðustu aldamót og hugsi sér ekki að endurtaka þau. Þannig er að þessu sinni gert ráð fyrir að fjármálaráðherra
þurfi að leggja fyrir þingnefndir greinargerð um helztu markmið með
sölu viðkomandi eignarhlutar, hvaða söluaðferð verði beitt og hvernig
sölumeðferð verði háttað. Fjárlaganefnd og efnahags- og viðskiptanefnd hafi svo tækifæri til að gera athugasemdir við efnið.
Til þessa hafa heldur ekki verið neinar meginreglur í lögum um
hvaða viðmið eigi að hafa að leiðarljósi við sölu á hlut ríkisins í fyrirtækjum. Nú er lagt til að bætt verði úr því og lögð áherzla á „opið
söluferli, gagnsæi, hlutlægni og hagkvæmni“. Þá á að tryggja að tilboðsgjafar njóti jafnræðis og að samkeppni á fjármálamarkaði verði
efld. Hlutlægnina á meðal annars að tryggja með því að fela óháðri
stofnun, Bankasýslunni, að annast söluna og með hagkvæmni er átt
við að alla jafna sé leitað hæsta verðs eða markaðsverðs fyrir hlutinn.
Þetta er allt verulega til bóta og miðar að því að tryggja að reglurnar séu skýrar, þannig að ekki sé hægt að beygja þær og sveigja
til að finna kaupendur sem eru pólitískum öflum þóknanlegir, eins
og gerðist við fyrri einkavæðingu bankanna.
Þó er eitt og annað, sem mætti draga skýrar fram í þessari lagasetningu. Þar er ekki kveðið á um að dreift eignarhald eigi að vera
eitt af markmiðum sölu á hlut ríkisins í bönkum, en í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis var dregið skýrt fram að þröngt eignarhald
væri einn af orsakavöldum bankahrunsins. Eingöngu er vísað til
þess í greinargerðinni að dreift eignarhald sé eitt af markmiðum
núverandi eigendastefnu ríkisins í fjármálafyrirtækjum.
Sömuleiðis vantar í frumvarpið markmið um að í það minnsta hluti
af bréfum ríkisins í bönkunum fari í almennt hlutabréfaútboð, þar
sem almenningi gefst kostur á að skrá sig fyrir hlut. Þótt margir séu
brenndir eftir að hafa tapað sparnaði sínum, sem þeir höfðu lagt í
hlutabréf í gömlu bönkunum, er það nauðsynlegt til að byggja upp
traust á bankakerfi framtíðarinnar að gefa viðskiptavinum bankanna
kost á að verða jafnframt eigendur þeirra.
ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Einlægni er dyggð
Stjórnmálamönnum er oft legið á
hálsi fyrir að gangast ekki við göllum
sínum en vera duglegir að benda á
það sem miður fer hjá andstæðingum sínum. Hvort Bjarni Benediktsson,
formaður Sjálfstæðisflokksins, hafi
viljað brjóta þá reglu eða ekki skal
ósagt látið, en mögulega
hugsaði hann setninguna ekki til enda
þegar hann lét hana
út úr sér í ræðupúlti.
Hann átti orðastað við
Jóhönnu Sigurðardóttur
og hóf seinni ræðu sína
á þennan hátt: „Frú
forseti. Það vill svo til

Siv Friðleifsdóttir, þingmaður Framsóknarflokksins, beindi fyrirspurn til
forsætisráðherra á þingi í gær um
hvernig hægt væri að auka traust á
Alþingi. Siv og Jóhanna voru sammála
um að bragarbót þyrfti til að auka
virðingu fyrir þinginu.

Sýnið sjálfir virðingu
Réttum hálftíma eftir
að þeirri umræðu lauk
sagði Mörður Árnason,

kolbeinn@
frettabladid.is

Átak gert í fjármálalæsi
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Virðing Alþingis

þingmaður Samfylkingarinnar, að
Illugi Gunnarsson hefði aðeins kvatt
sér hljóðs til að vekja athygli á nýrri
stöðu sinni sem þingflokksformaður
Sjálfstæðisflokksins. Það væri óþarfi
því allir vissu að því embætti gegndi
„Iiiiiillugi Gunnarsson“, eins og
útskrifa mætti sirkuskynningu
Marðar. Forseti, Ragnheiður Ríkharðsdóttir,
taldi ástæðu til að biðja
þingmenn „sem ræða
hér dag eftir dag um
virðingu þingsins, að
sýna þinginu þá
virðingu“.

HALLDÓR

Menntamál
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að við í stjórnarandstöðu á þinginu
skiljum kannski betur en margir hvað
átt er við þegar talað er um að svíkja
gefin loforð.“

mennta- og
menngarmálaráðherra

M

Íslands, Sambandi íslenskra sveitarfélaga
argir hafa að undanförnu bent á nauðog Heimili og skóla. Árangur hópsins er
syn þess að íslensk ungmenni séu
þegar orðinn sýnilegur. Sex skólar hófu
markvisst frædd um fjármál og efnahagstilraunakennslu í fjármálalæsi í vetur,
mál og verði þannig hæfari til að takast á
Mela- og Hagaskóli í Reykjavík,
við eigin fjármál og skilja betur
Hafralækjar- og Litlulaugaskóli
efnahagskerfi heimsins. Þetta er
í Suður-Þingeyjarsýslu og frameðlileg krafa í kjölfar efnahagshaldsskólarnir MA og FÁ. Haldið
hrunsins sem varð hér á landi
var námskeið fyrir kennara þesshaustið 2008 og líklega eru flest- Haldið var
ara skóla í ágúst sl. til að koma
ir Íslendingar orðnir mun meðverkefninu af stað.
vitaðri en áður um nauðsyn þess
námskeið
Við upphaf tilraunakennslunnað skilja fjármál og efnahagsfyrir
kennara
ar er gerð könnun á fjármálamál.
Árið 2011 komu út nýjar aðalþessara skóla í læsi og síðan aftur þegar kennslu
lýkur til að meta árangurinn og
námskrár fyrir leik-, grunn- og
ágúst sl. til að byggja áframhaldandi vinnu á
framhaldsskóla þar sem lögð er
henni. Þá er einnig gert ráð fyrir
áhersla á sex grunnþætti sem
koma verkað samhliða tilraunakennslunni
ganga eins og rauður þráður í
gegnum öll skólastigin. Einn
efninu af stað. verði til námsefni sem gagnast
mun öðrum síðar. Stýrihópurinn
þeirra þátta er læsi í víðum
er að skoða námskrár og gera
skilningi og innan þess hugtaks
athugasemdir við þær og enn fremur er
er gert ráð fyrir fjármálalæsi.
verið að skoða stöðu námsefnismála í fjárÍ júní 2011 skipaði ég stýrihóp til kennslu
málalæsi.
í fjármálalæsi vegna þriggja ára tilLjóst er að unnið er ötullega að þessu
raunaverkefnis. Hópinn skipa fulltrúar
málefni og verði þeirri vinnu haldið áfram
frá mennta- og menningarmálaráðuneyti,
má vænta þess að fjármálalæsi verði hluti
Landssamtökum lífeyrissjóða, Námsgagnaaf almennri menntun íslenskra ungmenna
stofnun, Neytendasamtökunum, Samtöktil framtíðar.
um fjármálafyrirtækja, Kennarasambandi
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„Til þjóðarinnar með þetta“
Í DAG
Pawel Bartoszek
Stærðfræðingur

N

okkrir þingmenn Samfylkingarinnar hafa lagt
til þjóðaratkvæðagreiðslu um
framtíðarskipan fiskveiðistjórnunarkerfisins. Óháð skoðun
manna á kvótakerfinu er þetta
dæmi um það sem gerst getur
ef stjórnmálamenn fá þjóðaratkvæðagreiðsluvopnið í
hendurnar: Þeir nota það til að
firra sig ábyrgð og vinna eigin
stefnumálum fylgi. Er til betri
leið til að ýta málum af strandstað en sú að „spyrja þjóðina
álits“?
Örugglega ekki. Hver getur
verið á móti því?
Í þjóðaratkvæðagreiðsluhimnaríkinu Sviss eru ekki
haldnar þjóðaratkvæðagreiðslur
að frumkvæði stjórnmálamanna, heldur aðeins vegna inngrips kjósenda eða vegna þess
að þess er krafist í stjórnarskrá.
Þannig eru þjóðaratkvæðagreiðslur í reynd einhvers konar
dempun á völdum þingsins.
Enda er almennt erfitt að koma
hlutum í gegnum þjóðaratkvæði.
Með réttri umgjörð er þjóðaratkvæðagreiðsla ekki algalið
fyrirkomulag. En hérlendis
virðist þeirri hugmynd nú vaxa
ásmegin hér á landi að það sé
í lagi að spyrja kjósendur um
„aðalatriðin“, til dæmis varðandi
fiskveiðistjórnun eða stjórnarskrá og fylla svo upp í rest síðar.
Hvergi í þjóðaratkvæðagreiðslufræðunum hef ég séð að það
þætti góð hugmynd. Hún er það
ekki. Hún gefur mönnum færi
á að tala tveimur tungum. Til
dæmis ef einhver kjósandi er
ósáttur við eitthvað í einhverjum
drögum þá gefa menn eftirfarandi loforð. Besta loforð stjórn-

málamannsins: „Það er hægt að
laga þetta seinna.“
Ræðum aðeins um beint lýðræði. Með tillögum stjórnlagaráðs er verið að breyta Íslandi
úr ríki þar sem þjóðaratkvæðagreiðslur eru notaðar sjaldan og
yfir í ríki þar sem þeim verður,
að öllum líkindum, beitt ansi oft.
Í tillögunum er gert ráð fyrir að
kjósendur geti bæði vísað lögum
í þjóðaratkvæði, sem og lagafrumvörpum sem þeir sjálfir
hafa samið. Nái þetta fram að
ganga verður Ísland það ríki í
Evrópu á eftir Sviss sem notar
þjóðaratkvæði mest. Það er ekki
lítil breyting.
Til að fara ekki í felur með
það þá ber ég, sem fyrrverandi
stjórnlagaráðsliði, mikla ábyrgð
á því hvernig ákvæðin um
þjóðaratkvæðagreiðslur í tillögum stjórnlagaráðs líta út.
Þær var reynt að vinna í takt
við bestu ráðleggingar alþjóð-

Atkvæðagreiðslan skal
fara fram í fyrsta lagi einum
mánuði og í síðasta lagi þremur
mánuðum eftir samþykkt frumvarpsins á Alþingi.
Hafi 5/6 hlutar þingmanna
samþykkt frumvarpið getur
Alþingi þó ákveðið að fella
þjóðaratkvæðagreiðsluna niður
og öðlast þá frumvarpið gildi
engu að síður.“
Það fyrirkomulag sem hér
er lýst varðandi breytingar
á stjórnarskrá, hindrar það
kannski ekki eitt og sér að
vandað verði til verka við slíkar
breytingar, en það er langt frá
því að tryggja að það verði gert.
Til hvers að setja lög, ef maður
getur breytt stjórnarskrá? Um
lagafrumvörp kjósenda má kjósa
eftir tvö ár, skv. tillögunum, en
um stjórnarskrárbreytingar
eftir mánuð. Ég spái og óttast
að nýir meirihlutar muni setja
helstu áhugamál sín í þennan

Besta loforð stjórnmálamannsins. „Það er
hægt að laga þetta seinna.“

legra stofnana og fræðimanna
um beint lýðræði, fyrst meirihluti ráðsins vildi á annað borð
fara þá leið að stórauka veg
þess. Af þeim ástæðum voru
flestir frestirnir hafðir rúmir,
þátttökuþröskuldar engir og
undirskriftarþröskuldar þannig
að valdið væri raunverulegt.
Það var og með ráðum gert að
þingmenn fá í tillögunum ekki
rétt til að skjóta málum í bindandi þjóðaratkvæði. En eitt vald
hafa þó stjórnmálamenn í tillögum stjórnlagaráðs til að koma
málum þangað.
113. grein tillagnanna hljómar
svo: „Þegar Alþingi hefur samþykkt frumvarp til breytingar
á stjórnarskrá skal það borið
undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar.

farveg, þessa fyrstu mánuði
eftir kosningar meðan kjósendur
elska þá enn.
Hitt er svo enn stærra mál
hvort það sé nægilega sniðugt
að ákvæðum stjórnarskrárinnar
megi breyta með einfaldri kosningu á þingi og þjóðaratkvæðagreiðslu örskömmu síðar. Eða
jafnvel, það sem verra er, að
henni verði breytt samdægurs ef
allir þingmenn eru sammála um
að það skuli gera. Kannski munu
menn sýna meiri ábyrgð en svo.
En ég veit það ekki hvort það sé
nægilega gott að stjórnarskráin
treysti á það að stjórnmálamenn
hagi sér af ábyrgð og skynsemi.
Og ég neita því ekki, að mér
finnst ákvæðið um breytingarnar
á stjórnarskránni, sem er það
mikilvægasta í stjórnarskránni
allri, ekki nógu gott.

Berjum ekki höfðinu við steininn
Efnahagsmál
Jóhanna
Sigurðardóttir
forsætisráðherra

Þ

að er ánægjulegt að fylgjast
með því hversu verkalýðssinnaðir sjálfstæðismenn eru orðnir
þegar þeir mega vera að því að
líta upp úr frjálshyggjufræðum
sínum. En það er einhvern veginn eins og eitt horn rekist sífellt
á annað í málflutningi þeirra. Í
nafni atvinnurekenda krefjast þeir
fjárfestinga og framkvæmda fyrir
almannafé sem er mjög af skornum skammti og yrði enn minna
ef heitstrengingar þeirra um að
afnema veiðigjald og lækka skatta
eignafólks og fyrirtækja yrðu að
veruleika. Er ekki sérkennilegt að
biðja ríkisvaldið í sífellu um fjárfestingar og framkvæmdir fremur
en að beina sjónum að fjárfestingum á almennum markaði?
Aukið veiðigjald, sem sjálfstæðismenn börðust á móti fyrr á þessu
ári, gerir okkur mögulegt að nærfellt tvöfalda framlög til rannsókna og tækniþróunar auk þess að
skila 400 milljónum í sóknaráætlanir landshluta. Það er lyftistöng
fyrir landsbyggðina ásamt þeim
samgöngubótum sem fjármagnaðar verða af veiðileyfagjaldi og
flýta bæði Norðfjarðar- og Dýrafjarðargöngum um 2 til 3 ár. Það
væri fróðlegt að heyra hvort þessi
framfararmál verða slegin af með
afnámi veiðigjaldsins komist sjálfstæðismenn til valda.
Klifað er á því að samtímis
litlum fjárfestingum sé skattheimtan sligandi í tíð núverandi

ríkisstjórnar. En tölurnar tala
hins vegar sínu máli. Þær sýna
lækkandi skattheimtu sem hlutfall af landsframleiðslu. Árin
2005 og 2006, í stjórnartíð Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins, sogaði ríkið til sín nærri
þriðjung landsframleiðslunnar í
formi gjalda og skatta eða 31,5%.
Á þessu ári eru skatttekjurnar
áætlaðar 27,3% af landsframleiðslu og verða jafnvel ívið lægri
á því næsta ef áætlanir standast.
Reyndin er einnig sú að á fyrstu
sex mánuðum þessa árs var fjárfesting 19,3% meiri en á sama
tímabili í fyrra.

Minna atvinnuleysi en víðast hvar
Fá lönd innan OECD búa nú við
minna atvinnuleysi en Ísland og
ekkert land hefur náð að minnka
atvinnuleysið eins hratt og mikið
á liðnum árum og Ísland. Á þessu
ári hefur fjöldi nýrra starfa orðið
til og ekkert bendir til annars en
að framhald verði á lífskjarasókn
Íslendinga á komandi árum, ef
áfram verður haldið á sömu braut.
Þótt störf tapist árstíðabundið
er óhjákvæmilegt að horfa til þess
að það sem af er þessu ári hefur
atvinnuleysið verið um 1,5 prósentustigum lægra en það var á
sama tímabili í fyrra. Atvinnuleysi
mælist hér 4,8%. Að jafnaði er það
um 8% í OECD-löndunum.
Þá hefur einnig náðst mikill
árangur með vinnumarkaðsaðgerðum. Ég nefni hér átaksverkefnið „nám er vinnandi vegur“, en
með því hefur nær 1.000 atvinnuleitendum verið tryggt námsúrræði. Átakið „vinnandi vegur“
beinst að langtímaatvinnulausum.
Alls hafa 1.400 atvinnuleitendur
fengið vinnu í nafni þessa átaks.

Bætt menntun er góð
Andstæðingar ríkisstjórnarinnar
hafa einnig reynt að finna haldreipi í minnkandi atvinnuþátttöku í
landinu. Það er það hlutfall heildarfjölda manna á vinnualdri sem
hefur vinnu eða leitar vinnu. Gögn
Hagstofunnar sýna að atvinnuþátttakan er nokkru lægri nú en fyrir
ári. Þá var hún 80,3% en er nú
79,4%. Sveiflan er ekki mikil og enn
minni ef borin eru saman lengri
tímabil. Sérfræðingar Íslandsbanka segja um þetta í Morgunkorni 19. september: „Ýmsar skýringar geta verið á þessu, og þurfa
ekki allar að vera áhyggjuefni. Ef
námsmönnum hefur til að mynda
fjölgað getur það skilað sér í betur
menntuðu vinnuafli síðar meir.
Ef hins vegar einstaklingum utan
vinnumarkaðar fer fjölgandi vegna
þess að þeir gefast upp á atvinnuleit eða verða óvinnufærir er það
vissulega neikvæð þróun. Verður
forvitnilegt að fylgjast með frekari upplýsingum frá vinnumarkaði
sem geta skýrt þessa mynd.“
Um þetta er sem sagt ekkert
hægt að fullyrða líkt og gert hefur
verið úr herbúðum stjórnarandstæðinga. En svo mikið er víst að
ríkisstjórnin hefur sannarlega leitast við að bjóða upp á námstækifæri samfara þrengingum á vinnumarkaði í kjölfar bankahrunsins.
Það eitt skilar betur menntuðu
vinnuafli.
Ég á þá ósk að menn hegði málflutningi sínum í samræmi við staðreyndir. Þær gefa alls ekki tilefni
til neyðarópa. Þvert á móti vekja
þær vonir um bjartari tíð og meiri
stöðugleika. Enda sýnir fjölþjóðleg athugun að nánast hvergi er sú
skoðun jafn útbreidd og á Íslandi að
landið sé á réttri leið.
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IT-security is more than just AV
and ﬁrewalls, it’s cyber warfare,
terror and extremists. .
- Thomas Lehman-Nielsen frá Inﬁnigate.

How to control your traffic with
application control.
- Marco Ginocchio frá Sonic Wall

Mobile and endpoint device
management in minutes.
- Sebastian Zabala frá Sophos

What would you never forget? Your
phone. So why not use it as a token.
AD password reset and more.
- Stephen Crick frá Securenvoy

Sonicwall roadmap and new
products
- Jan Hindolf & Marco Ginocchio frá
Sonicwall

Ethernet SAN: The future of
Storage Area Networking.
- Kaushik Shirhatti & Paul S. Haddow
frá Coraid

Eggert Herbertsson, Omnis, og Simon
H. Wiium, Norriq, opna ráðstefnuna kl
09.00 28. september.
:ĝſ!"!Ĩſ

www.Norriq.is

www.Omnis.is
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Hálfkák
Má ég þá heldur biðja um nýeldaða veislumáltíð úr nýju og fersku
hráefni. Þeim hugnast ekki að
byrja með autt blað en vilja kalla
efir lagfæringum og endurbótum
á núverandi stjórnarskrá. Í því
sambandi er við hæfi að rifja upp
orð Krists sem mælti fram forðum
daga þessa klassísku speki:
„Enginn lætur bót af óþæfðum
dúk á gamalt fat því þá rífur bótin
út frá sér og verður af verri rifa.
Ekki láta menn heldur nýtt vín á
gamla belgi því þá springa belgirnir
og vínið fer niður en belgirnir ónýtast. Menn láta nýtt vín á nýja belgi
og varðveitist þá hvort tveggja.“
Hvað finnst þér?

Ný stjórnarskrá
Örn Bárður
Jónsson
fv. fulltrúi í
Stjórnlagaráði

Í

fjölmiðlum hafa tveir fv. nefndarmenn í stjórnlaganefnd, þeir
Skúli Magnússon og Ágúst Þór
Árnason, kallað eftir lagfæringum
á stjórnarskrá Íslands en ekki
nýrri. Þeir sem sjálfir settu fram
róttækar hugmyndir um nýja
stjórnarskrá vilja nú ekki frumvarp Stjórnlagaráðs og tala fyrir
eins konar upphituðum 1944-rétti.

www.sena.is/elly
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Raggi Bjarna,
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Best geymda leyndarmál
um 2.000 barna á Íslandi
Barnavernd
Margrét Júlía
Rafnsdóttir
verkefnastjóri
Barnaheilla – Save the
Children á Íslandi

Á

árinu 2011 birtu Barnaheill
– Save the Children á Íslandi
niðurstöður rannsóknar um stuðning þann sem í boði er fyrir börn
í Reykjavík sem verða vitni að
heimilisofbeldi. Niðurstöðurnar
vöktu mikla athygli og umræður
meðal almennings og fagfólks.
Tölur sem bárust frá Íslandi í
rannsóknina gáfu til kynna að
2.000 börn yrðu á ári hverju vitni
að heimilisofbeldi (2,5% íslenskra
barna). Ekki er óvarlegt að álykta
að börnin séu enn fleiri því heimilisofbeldi er oftar en ekki eitt besta
geymda leyndarmál fjölskyldu.
Heimili á að vera griðastaður
þeirra sem þar búa. Þar á fólk að
finna fyrir öryggi og vernd og
þar á fólki að líða vel. Samkvæmt
barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga öll börn rétt á umönnun,
öryggi og vernd gegn ofbeldi.
Börn sem búa við ofbeldi á heimilum sínum njóta ekki þessa réttar
sáttmálans. Þau hafa heyrt og séð
atburði sem ekkert barn á að þurfa
að upplifa. Börn sem eru vitni að
ofbeldi á heimili, ofbeldi annars
foreldris gegn hinu eða á milli
foreldra, eru einnig fórnarlömb
ofbeldisins. Ástandið hefur skaðleg áhrif á börnin.
Það var mat Barnaheilla eftir

útkomu skýrslunnar að félagsþjónusta, barnavernd, lögregla,
heilbrigðisstofnanir og dómskerfi þyrftu að taka mið af aðstæðum barnanna í starfsemi
sinni og vinna á markvissan og
samhæfðan hátt að því að finna
börnin, hlusta á þau og veita þeim
viðeigandi öryggi og þjónustu.
Þörf væri á heildstæðri stefnu,
auk þess sem huga þyrfti að löggjöf. Skólasálfræðingar sögðust
til dæmis ekki hafa móttekið
beiðnir frá félagsþjónustu um að
ræða við börn mæðra sem leita til
félagsþjónustunnar og orðið hafa
fyrir ofbeldi. Á þessum tíma var
enginn sérstakur starfsmaður
í Kvennaathvarfinu til að sinna
börnum mæðra sem voru þolendur
heimilisofbeldis.
Í kjölfar birtingar skýrslunnar
hafa verið gerðar úrbætur á
ýmsum sviðum. Í Reykjavík er
nú starfrækt bakvaktarþjónusta
í barnavernd allan sólarhringinn
og ávallt fer starfsmaður barnaverndar með lögreglu í útköll þar
sem barn er skráð til heimilis.
Starfsmenn Kvennaathvarfsins
segja niðurstöður rannsóknarinnar hafa aukið meðvitund þeirra um
stöðu barna sem koma í athvarfið.
Samkvæmt upplýsingum frá
Kvennaathvarfinu eru börn nánast
helmingur þeirra sem dvelja þar.
Söfnuninni „Öll með tölu“ er
ætlað að afla fjármuna til kaupa
á nýju húsnæði fyrir Kvennaathvarfið, meðal annars til að hægt
verði að sinna börnum sem koma
með mæðrum sínum í athvarfið
á fullnægjandi hátt. En betur

má ef duga skal. Mikilvægt er
að börnum sé ekki mismunað
eftir búsetu eða annarri stöðu.
Miklu máli skiptir að alls staðar á
landinu sé bakvaktarþjónusta hjá
barnavernd og stuðningur fyrir
börn sem búa við ofbeldi á heimili.
Almenningur og fagfólk þarf að
bregðast við með viðeigandi hætti
ef það telur barn búa við ofbeldi á
heimili. Börn þurfa öryggi,vernd
og stuðning. Til að svo geti orðið
verður að vera til heildstæð stefna,
með viðeigandi skimun, úrræðum,
formlegu samstarfi og samhæfingu á milli stofnana, þ.á.m. lögreglu, barnaverndar, félagsþjónustu, skólakerfis, dómskerfis og
heilbrigðisþjónustu.
Tryggja þarf að verklagsreglur
séu til staðar og í notkun hjá viðkomandi stofnunum. Þær feli í
sér greinargóðar upplýsingar um
hvernig starfsmenn skuli bregðast
við ef ofbeldi á sér stað, m.a. verði
að tryggja að rætt sé við börnin
og gert mat á líðan þeirra og þörf
þeirra á stuðningi eða meðferð.
En umfram allt þarf að efla
vitund og fræðslu meðal fagfólks
og almennings um að börn sem
búa á heimilum þar sem ofbeldi
á sér stað eru líka fórnarlömb
ofbeldisins og allt skuli gert til
að veita þeim stuðning og aðstoð.
Best væri að sjálfsögðu að fyrirbyggja þá stöðu að barn verði
fórnarlamb heimilisofbeldis. Til
að svo geti orðið þarf að auka forvarnir í íslensku samfélagi, bæta
stuðning við börn og barnafjölskyldur og auka vitund um réttindi barna.

„Gróðahyggja og fíflaskapur“
Viðskipti
Margrét
Kristmannsdóttir
formaður SVÞ Samtaka verslunar og
þjónustu

Andrés
Magnússon
framkvæmdastjóri SVÞ
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lestum okkar finnst sem betur
fer bæði sjálfsagt og eðlilegt að
virða þá samninga sem við gerum,
enda vandséð hvernig viðhalda
megi siðuðu samfélagi án þess að
slíkt væri hið almenna viðhorf. Á
hinum alþjóðlega vettvangi hafa
íslensk stjórnvöld gert margvíslega
samninga, við önnur ríki og ríkjasambönd. Allir eru þessir samningar þess eðlis að þeir veita báðum
aðilum réttindi, en leggja jafnframt
á þá tilteknar skyldur. Hið greiða
aðgengi sem við Íslendingar höfum
að erlendum mörkuðum með mikilvægustu útflutningsvörur okkar
byggist ekki hvað síst á alþjóðasamningum. Við teljum það sjálfsagðan hlut að flytja út vörur og
gerum raunar kröfu til þess að
samningar þess efnis séu virtir í
hvívetna.
Einn þeirra alþjóðasamninga
sem við Íslendingar höfum gert
fjallar um aukið frelsi í viðskiptum
milli landa með landbúnaðarvörur.
Ekki er hægt að segja að íslenskum
stjórnvöldum hafi verið mjög áfram
um það að efna alþjóðlega samninga
sem tengjast landbúnaðarafurðum.
Hafa fyrirtæki og hagsmunasamtök ítrekað þurft að beita lagalegum
úrræðum til þess að fá stjórnvöld
til þess eins að horfast í augu við
skyldur sínar á þessu sviði.
Hið ríkjandi viðhorf stjórnmálamanna til þessara mála kemur
skýrt fram í viðtali við Guðna
Ágústsson, fyrrverandi landbúnaðarráðherra, í síðustu viku. Þar
lýsir Guðni vandlætingu sinni á því
að veitt hafi verið heimild til innflutnings á nýsjálensku lambakjöti

og stærir sig í þessu sama viðtali af
því að hafa komið í veg fyrir slíkan
innflutning öll þau átta ár sem hann
gegndi embætti landbúnaðarráðherra. M.ö.o. stærði fyrrverandi
ráðherrann sig af því að hafa virt
að vettugi alþjóðasamning sem við
erum skuldbundin af að þjóðarrétti.
Grímulaus sérhagsmunagæslan var
þannig mikilvægari en alþjóðlegar
samningsskyldur þjóðarinnar og
hagsmunir neytenda.
Nú hagar málum þannig til
að Guðni Ágústsson gegnir formennsku í stjórn Samtaka mjólkurog kjötvinnslufyrirtækja innan
Samtaka iðnaðarins, en markmið
samtakanna er að vinna að hagsmunamálum matvælafyrirtækja
sem vinna úr íslenskum landbúnaðarvörum. Það hlýtur því að hafa
kætt Guðna þegar nýlega var ráðið í

Það er von okkar
að fljótlega komi
fram kynslóð stjórnmálamanna sem tekur heildarhagsmuni fram yfir
sérhagsmuni, hagsmuni
heimilanna fram yfir
þrönga sérhagsmuni …
nýja stöðu verkefnisstjóra vöruþróunar hjá Mjólkursamsölunni enda
var haft eftir forstjóra MS að mikilvægt væri að skapa möguleika fyrir
aukinn útflutning. MS hefur verið
að hasla sér völl á erlendum mörkuðum – einkum í Bandaríkjunum og
Evrópu.
Á sama tíma og MS felur Guðna
að gæta hagsmuna sinna innan
Samtaka iðnaðarins hljóta stjórnendur fyrirtækisins að þakka Guði
fyrir að hvorki í Bandaríkjunum
né í Evrópu skuli vera fyrir á fleti
landbúnaðarráðherrar í líkingu við
Guðna. Landbúnaðarráðherrar sem
leita allra leiða til að virða að vettugi gerða samninga.
En einmitt þennan tvískinnung
hafa innlendir framleiðendur með

fulltingi stjórnmálamanna komist
upp með áratugum saman – að telja
alveg sjálfsagt að flytja út bæði
mjólkur- og kjötvörur, en gera allt
til að koma í veg fyrir innflutning
sömu vara. Skyldi þar ráða gróðahyggja og fíflaskapur?
Það telst vonandi til undantekningar að þeir sem gæta hagsmuna
Íslendinga telji það gróðahyggju og
fíflaskap að virða samninga sem
Íslendingar eru aðilar að, eins og
Guðni komst að orði um nýlegan
innflutning á lambakjöti. Vart getur
það talist til gróðahyggju eða fíflaskapar að verslanir og veitingahús
í landinu geti boðið viðskiptavinum
sínum upp á t.d. lambakjöt sem viðskiptavinir þeirra biðja um. Í sumar
gerðist það enn á ný að veitingahús
þurftu að taka lambakjöt af matseðli sínum svo vikum skiptir og
kjötvinnslur fengu ekki það kjöt
sem þær óskuðu eftir. Það hlýtur að
vera krafa verslana og veitingahúsa
að fá að flytja inn kjöt ef innlendir
framleiðendur geta ekki annað
eftirspurn. Slíkur innflutningur
flokkast vart undir skemmdarverk
eins og Guðni heldur fram enda er
heildarinnflutningur árlega langt
innan við 5% af heildarkjötneyslu
landsmanna og íslenskir framleiðendur því með yfirburðastöðu á
markaðinum.
Forsvarsmenn SVÞ hafa undanfarin misseri barist fyrir því að
ofurálögur á greinina í formi tolla
og vörugjalda verði lækkaðar þ.a.
íslenskir neytendur geti notið
svipaðs verðlags á nauðsynjavörum og neytendur í nágrannalöndunum búa við. Það er von
okkar að fljótlega komi fram kynslóð stjórnmálamanna sem tekur
heildarhagsmuni fram yfir sérhagsmuni, hagsmuni heimilanna
fram yfir þrönga sérhagsmuni –
kynslóð sem lítur á gagnkvæman
innflutning og útflutning sem
sjálfsagðan hlut. Að fram komi
kynslóð stjórnmálamanna sem
bíti aldrei höfuðið af skömminni
og stæri sig af því opinberlega að
brjóta alþjóðasamninga. Kynslóð
sem vill öflugan landbúnað en
breytt landbúnaðarkerfi þar sem
hagsmunir bænda og neytenda
fara saman.
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Hjólbarðaverkstæði N1
eru einu hjólbarðaverkstæði
landsins sem eru gæðavottuð
af Michelin.

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA N1: Fellsmúli 440 1322 | Ægisíða 440 1320
Bíldshöfði 440 1318 | Réttarháls 440 1326 | Langitangi Mosfellsbæ 440 1378
Reykjavíkurvegur Hafnarﬁrði 440 1374 | Dalbraut Akranesi 440 1394
Grænásbraut Reykjanesbæ 440 1372 | Tryggvabraut Akureyri 440 1438
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Aðgerðir skólastjórnenda gegn einelti
Samfélagsmál
Svanhildur María
Ólafsdóttir
formaður Skólastjórafélags Íslands

Í

flestum ef ekki öllum skólum
landsins er að finna stefnumótandi aðgerðaáætlanir eða forvarnir gegn einelti. Það að taka
á einelti í skólum er á ábyrgð
skólastjórnenda, en vinna þeirra
að þessum málaflokki gleymist
stundum, sérstaklega ef erfið
eineltismál koma í samfélagslega umræðu. Því er ástæða til að
skoða betur hvaða aðgerðir eru í
gangi í skólum landsins. Það skal
tekið fram hér, að skólar eru mislangt á veg komnir í baráttunni
gegn einelti og hver skóli hefur
sinn háttinn á.
Eitt af því sem skólastjórnendur
vinna með er að auka sýnileika
eineltis. Það gera þeir með því að
tala gegn einelti við sem flesta
hópa. Þeir ræða þessi mál við
nemendur, starfsmenn og foreldra en einnig við aðra aðila sem
koma að uppeldi barnanna í nánasta umhverfi. Samvinna og samræða um málin er öllum til góðs
og það að taka á málum með svipuðum eða sama hætti styrkir þau
skilaboð að einelti sé ekki liðið í
skólaumhverfinu.
Skólastjórnendur vinna einnig
að þessum málum í innra starfi
skólans með því til dæmis að tilnefna verkefnisstjóra eða stýrihóp yfir stærri verkefnum sem
falla til innan veggja skólanna
þar á meðal eineltismálum. Það
að einhver stýri í heild í hvaða
farveg málum er komið, skiptir
miklu og eykur líkur á að verkefnum sé sinnt áfram, en oft vilja

„átaksverkefni“ renna smám
saman út í sandinn.
Skólastjórnendur fylgja áætlunum um einelti eftir með
ýmsum leiðum. Í skólum má finna
umræðuhópa hjá starfsfólki þar
sem málin eru rædd, oft í upphafi skólaárs, en þá er áhrifaríkast að leiðrétta hegðun nemenda.
Einnig ef eineltismál koma upp eða
niðurstöður mælinga liggja fyrir.
Margir umsjónarkennarar halda
bekkjarfundi með nemendum
þar sem markmiðið er jákvæð og
uppbyggileg umræða með það að
markmiði að fyrirbyggja einelti.
Flestir ef ekki allir sem hafa

eftirlit skiptir öllu máli því það
skapar öryggi og eflir samkennd.
Það dregur úr einelti og eineltisaðstæðum og tekur á hegðunarerfiðleikum sem tengjast einelti
bæði á beinan og óbeinan hátt. Þá
má finna viðbragðsáætlanir þar
sem fylgst er með nemendum og
reynt að greina slæm samskipti
sem fyrst og bregðast við þeim
þegar þau koma upp. Öll mál þar
sem grunur leikur á að einelti eigi
sér stað eru sett í viðeigandi ferli,
yfirleitt vísað í fyrstu til umsjónarkennara sem kannar málið.
Það gerir hann með því að afla
sér upplýsinga, tala við hlutað-

Flestir ef ekki allir sem hafa áætlanir í
gangi gegn einelti mæla árangurinn að
minnsta kosti árlega. Í slíkri könnun er
skoðað hvort einelti sé til staðar og hver afstaða umhverfisins er til eineltis.
áætlanir í gangi gegn einelti
mæla árangurinn að minnsta
kosti árlega. Í slíkri könnun er
skoðað hvort einelti sé til staðar
og hver afstaða umhverfisins
er til eineltis. Mælingin bendir
á hvar eineltið á sér stað og af
hvaða tagi það er. Niðurstöðurnar
sýna hvað er gert vel og hvar
hægt er að bæta sig. Markmiðið
er að sjálfsögðu að gera betur en
síðast og niðurstöðurnar eru svo
notaðar í áframhaldandi aðgerðir
gegn einelti.
Skólastjórnendur hafa sums
staðar komið á einhvers konar
eftirlitskerfi eða eineltisteymi
sem vinnur með niðurstöður
mælinga og sér um skráningar og
úrvinnslu á eineltismálum. Virkt

eigandi aðila og upplýsa um mál
sem þarf að fylgjast með. Með því
er öryggi barnanna best tryggt og
afskiptin í réttum farvegi.
Margir skólastjórnendur halda
kynningarfundi að hausti og
bekkjarfundi með foreldrum þar
sem þeir fá kynningu á stefnu og
verkferla hvað varðar eineltismál. Niðurstöður mælinga eru
svo kynntar þegar þær liggja
fyrir. Góð samskipti við foreldra
eru mikilvæg því engin úrvinnsla
verður í eineltismálum nema í
samvinnu við heimili barnanna.
Af framangreindu má sjá að
aðgerðir skólastjórnenda til að
vinna bug á einelti eru margs
konar og markmiðið er að einelti
hverfi úr skólum.

www.harpa.is

Berliner Philharmoniker
undir stjórn Sir Simon Rattle

Rangfærslur
Virkjanir
Einar Þ.
Magnússon
formaður Atvinnu- og
hafnaráðs Reykjanesbæjar

L

ýsing forseta bæjarstjórnar í
Vogum, Ingu Sigrúnar Atladóttur, á afleiðingum álvers í
Helguvík fyrir Suðurnes er því
miður átakanlegt dæmi um rangfærslur eða vanþekkingu á verkefninu. Í grein í Fréttablaðinu
fullyrðir hún að við blasi slík
eyðilegging að Reykjanesið verði
óþekkjanlegt. Því er lýst að álverið
kalli á 8 til 16 jarðhitavirkjanir
á Reykjanesi, með tilheyrandi borstæðum, brennisteinsmengun, röralagningu, lónum,
jarðskjálftum og tvöfaldri röð af
þrjátíu metra háum stálmöstrum
eftir endilöngum skaganum.
Þetta er rangt og hér skal skýrt
af hverju:
Í fyrsta lagi þarf að leggja
raflínur til Suðurnesja óháð því
hvort álver rís eða ekki. Staðsetning þeirra var ákveðin af sveitarstjórnum á svæðinu, þar á meðal
bæjarstjórn Voga, á sínum tíma. Í
dag er „skaginn“ tengdur meginflutningskerfinu með einni 130 KV
línu sem er óásættanlegt rekstraröryggi fyrir raforkunotendur og
orkuver á Suðurnesjum. Landsnet hefur því ákveðið að leggja
aðra línu, 220 KV, án tillits til þess
hvort álver rís í Helguvík eða ekki.
Rísi hins vegar álver eða annar
orkufrekur iðnaður á svæðinu
verður 130 KV fjarlægð en önnur
220 KV lína reist í hennar stað.
Áhrif álversins eru þá eingöngu
þau að í stað 132 KV línu kemur
220 KV lína.

Styðjum dýrin
í kosningunum
um stjórnarskrá
Dýravernd
Linda
Pétursdóttir
dýravinur og eigandi
Baðhússins

F

er bakhjarl
tónleikanna

Miðasala hefst á hádegi
í dag, föstudag
Stórviðburður
í íslensku tónlistarlíﬁ

20. nóvember 2012
kl. 19:30

Í öðru lagi er rangt að 8-16 jarðhitavirkjanir rísi á Reykjanesinu
vegna þessa. Rætt er um stækkun
Reykjanesvirkjunar, Eldvörp og
Krísuvík hér á Reykjanesinu til
að veita orku í álversverkefnið og
enginn kannast við að Reykjanesið
verði allt undirlagt vegna þeirra.
Forseti bæjarstjórnar í Vogum
ætti að eiga hægt með að kynna
sér það.
Í þriðja lagi eru engin brennisteinsvandamál á Reykjanesi.
Sem dæmi er brennisteinsvetni frá
virkjuninni í Svartsengi einungis
um 10% af því sem það er á Hellisheiði. Auðvitað verður tryggt að
allar þessar virkjanir uppfylli
reglur sem um þetta gilda hér á
landi sem eru þær ströngustu sem
finnast.
Í fjórða lagi eru fullyrðingar
um aukna jarðskjálfta á Reykjanesi rangar. Jarðhitavinnsla hefur
verið í Svartsengi í ein 35 ár og
niðurdæling í 30 án þess að unnt
sé að rekja til þess neina aukningu á tíðni jarðskjálfta. Sama má
segja um Reykjanes þó stórfelld
jarðhitanýting og niðurdæling eigi
sér þar reyndar skemmri sögu.
Í fimmta lagi er ekki sjálfgefið
að lón skapist vegna virkjana og
má benda á Hellisheiðarvirkjun í
því sambandi. Þau þurfa að auki
ekki að vera til vansa og má af
því tilefni nefna vinsælasta ferðamannastað á Íslandi, Bláa lónið,
sem varð til sem uppistöðulón
virkjunar.
Fólk greinir á, það er gömul
saga og ný. Hins vegar hlýtur það
að vera lágmarkskrafa að kjörnir
fulltrúar fari rétt með í opinberri
umræðu um atvinnuverkefni, auðlindanýtingu og náttúruvernd á
Reykjanesi. Það er of mikið í húfi
til að leyfa sér annað.

rá því að ég var lítið barn hef
ég verið hugfangin af dýrum.
Mest allt líf mitt hafa fylgt mér
hundar, einn eða fleiri.
Vernd dýra hefur alltaf skipt
mig miklu máli. Undanfarin ár
hefur sá áhugi aukist. Ég hef
tekið þátt í umræðum um mikilvægi þess að við bætum aðbúnað
dýra, sérstaklega í verksmiðjuframleiðslu þar sem álag á þeim
er mikið.
Mörg okkar, sem höfum lagt eitthvað á vogarskálarnar í þessum
efnum, hafa uppskorið lítið, því
miður, en munum að dropinn holar
steininn.
Enn þá þurfa alltof margar
dýrategundir að upplifa ævi, sem
er langt frá því að geta talist eðlileg. Þar má nefna svín, loðdýr og
hænsni. Þá þurfa mörg gæludýr
að þola þjáningar vegna þess að
opinbert eftirlit með þeim er ófullnægjandi.
Dýr í verksmiðjum þurfa að
þola þröngar og ómannsæmandi
aðstæður á eldistíma sínum, svipt
öllu því, sem maðurinn veit að þau
þurfa til að vera ánægð og líða
vel. Og jafnvel þó að kveðið sé á
um það í gildandi dýraverndarlögum að skylt sé að fara vel með
öll dýr hefur óviðunandi ástand
skapast með aðbúnaði sem ég er
viss um að enginn neytandi myndi
samþykkja ef hann vissi um raunverulegar aðstæður dýranna. Á
því hafa fjölmargir vakið athygli,
þ. á m. ég. Ég er sannfærð um að
í hjarta sínu vilja allir, þú þ. á m.,
vita af því að öllum dýrum í umsjá

manna líði vel og að þau búi við
gott atlæti. Núna getur þú loksins
haft áhrif á það.
Stjórnlagaráð 2011 hefur sett
lagareglu um dýravernd inn í frumvarp að nýrri stjórnarskrá og fagna
ég því innilega. Ef það verður samþykkt af Alþingi, sem ég vona, þá
verður Ísland eitt af fáum löndum
í heiminum til að verja rétt dýra til
sómasamlegs lífs í stjórnarskrá. Af
því getum við öll verið mjög stolt og
við eigum ekki að hika við að senda
þau skilaboð til alþingismanna
og samtímis út um allan heim að
Íslendingar vilji með þessum hætti
líka vera í fararbroddi í dýravernd.
Á okkur er hlustað og eftir okkur
er tekið. Í smæð okkar virkum við
stundum sem risi. Það hef ég margoft upplifað.
Kæru dýravinir. Leggjum okkar
af mörkum 20. október, förum á
kjörstað og styðjum nýtt frumvarp
að stjórnlögum og þar með dýraverndarregluna. Hún hljóðar svo
og er númer 36: „Með lögum skal
kveðið á um vernd dýra gegn illri
meðferð og dýrategunda í útrýmingarhættu.“
Stjórnarskráin er okkar æðstu
lög. Svona tækifæri til að hafa
áhrif á velferð dýranna höfum við
aldrei fengið áður. Nýtum það! Í
mínum huga eru allir virkir dýravinir afreksmenn og ég er viss um
að dýrin hugsa það sama. Með því
að veita dýraverndar ákvæðinu
brautargengi ertu í raun að sýna
að þú ert virkur dýraverndari.
Íslendingar eru löngu búnir að
tryggja sér mannréttindi í stjórnarskrá. Það er mín skoðun og margra
fleiri að dýrin eigi ekki síður skilið
að þeim sé gert hátt undir höfði í
stjórnarskrá og þannig reynt að
stuðla að betri lífsgæðum þeim til
handa.
Mætum á kjörstað 20. október –
dýranna vegna.

Reitir bjóða ný fyrirtæki
velkomin í IÐU-húsið

SOYA MAKIBAR - ný upplifun í Sushi,
þú velur í þína Sushi rúllu eða nýtir þér
fjölbreyttan matseðilinn.

www.reitir.is

ADESSO - Ótrúlega fjölbreyttur Crepes
og súpumatseðill ásamt drykkjum.

MEZZO bókakafﬁ - Kafﬁ/te og smá réttir.
Fjölbreytt næring fyrir hug og hönd.

REYKJAVÍK WALK. Einstök sýning um
sögu Reykjavíkur. Borgin eins og þú hefur
aldrei séð hana áður.
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COHEN
78 LEONARD
„Ég lít betur út núna en þegar ég var ungur. Þannig fer það að sitja
söngvari á afmæli í dag.

timamot@frettabladid.is

Merkisatburðir 21. september
1919 Reykjanesviti skemmist í jarðskjálfta.
1936 Franska herskipið L‘Audacieux kemur til Reykjavíkur og
kafa menn á þess vegum niður að flaki Pourquoi-pas?, sem
liggur á níu metra dýpi við skerið Hnokka innst í Faxaflóa.
1937 Skáldsagan Hobbitinn (The Hobbit) eftir J. R. R. Tolkien
er fyrst gefin út í Bretlandi.
1963 Eiríkur Kristófersson, fyrrverandi skipherra á skipum Landhelgisgæslunnar, er sæmdur æðstu orðu Breta sem
erlendir menn geta fengið fyrir framgöngu sína við björgun
breskra sjómanna.
1964 Malta fær sjálfstæði frá Bretlandi.
1976 Seychelles-eyjar gerast aðili að Sameinuðu þjóðunum.
1981 Belize fær fullt sjálfstæði frá Bretlandi.
1981 Sandra Day O‘Connor er einróma samþykkt sem fyrsti
dómari í hæstarétti af bandaríska þinginu, fyrst kvenna.

á rassinum með andlitið á manni.“

Fimm tenórar syngja fyrir Bergmál
Stórtónleikar til styrktar Bergmáli,
líknar- og vinafélagi, verða í Háteigskirkju annað kvöld klukkan 20.
Þar koma fram fimm tenórar, þeir
Kristján Jóhannsson, Anton Þór
Sigurðsson, Birgir Karl Óskarsson,
Gunnar Björn Jónsson og Ólafur
Magnússon og um undirleik á píanó
sér Guðbjörg Sigurjónsdóttir. Allt
listafólkið gefur vinnu sína.
Ágóðinn af tónleikunum rennur
allur til Bergmáls, líknar- og vinafélags. Starfsemi þess snýst einkum

um að bjóða fólki með krabbamein og aðra alvarlega sjúkdóma
upp á ókeypis orlofsvikur í Bergheimum, nýlegu húsi félagsins á Sólheimum í Grímsnesi og dekra þar
við það á alla lund. Einnig heldur
félagið aðventuhátíð og aðrar samverustundir yfir veturinn og fer í
skemmtiferð á sumrin.
Háteigskirkja verður opnuð
klukkan sjö á laugardagskvöldið og
tónleikarnir hefjast klukkan átta.
Aðgangseyrir er 3.000 krónur.
- gun

BERGHEIMAR Í þessu húsi býður Bergmál

langveiku fólki til skemmti- og hvíldardvalar.

KRISTJANA SKÚLADÓTTIR LEIKKONA: GEFUR ÚT DISK OG EFNIR TIL TÓNLEIKA

Útgáfutónleikar
Skúla og Óskars

SAMSTARFSVERKEFNI The
Box Tree nefnist plata
félaganna Skúla Sverrissonar
og Óskars Guðjónssonar.

Skúli Sverrisson og Óskar
Guðjónsson hafa sent frá
sér nýtt samstarfsverkefni.
Það er platan The Box Tree.
Þetta er önnur hljómplata
þeirra en fyrir tíu árum kom
út platan Eftir Þögn.
Í tilefni af útgáfunni halda
þeir félagar tónleika í Listasafni Íslands í kvöld klukkan
21 þar sem þeir leika verk af
plötunni.
Hið virta tímarit Downbeat valdi Skúla nýverið á
lista sinn yfir fremstu djassrafbassaleikara heims, en
hann er nú fluttur heim til
Íslands eftir langa dvöl í
New York.
Aðgangseyrir er 3.000
krónur og eru miðar seldir
í afgreiðslu Listasafns
Íslands. Léttar veitingar
verða í boði að tónleikum
loknum.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

HJÖRTUR JÓNASSON
bóksali

lést á Hjúkrunarheimilinu Eir, sunnudaginn
16. september. Útför hans fer fram frá
Lágafellskirkju í Mosfellsbæ miðvikudaginn
26. september kl. 13.00.
Sturla Hjartarson
Hermann Hjartarson
Sóley Hjartardóttir
Oddvar Örn Hjartarson
barnabörn.

Axel Blöndal

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
vináttu og hlýhug við andlát og útför móður
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

SIGRÍÐAR ÓLAFSDÓTTUR
Lönguhlíð 21, Reykjavík,

áður til heimilis að Strandgötu 35 Akureyri.
Starfsfólk á deild 12G á Landspítala –
háskólasjúkrahúsi fær sérstakar þakkir fyrir
góða ummönnun.
Ólafur Ingi Hrólfsson
Hallfríður Hrólfsdóttir
Auður Hrólfsdóttir
Jón Ingvar Valdimarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og vinarhug við
andlát og útför móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

KRISTBJARGAR HÉÐINSDÓTTUR
Húsavík.

Helga Jónína Stefánsdóttir
Hjördís Stefánsdóttir
Héðinn Stefánsson
Sigurjón Pétur Stefánsson
ömmu- og langömmubörnin.

Guðmundur A. Hólmgeirsson
Haukur Tryggvason
Hjördís Garðarsdóttir
Sigurlaug Sigurpálsdóttir

STURTULÖGIN KOMIN Á DISK
Þetta byrjaði allt saman með tónleikum í vor,“ segir Kristjana Skúladóttir leikkona sem sent hefur frá sér
diskinn Söngkonur stríðsáranna og
er að fara af stað með tónleika í Iðnó
undir sama nafni. „Þá flutti ég þessa
tónlist á tvennum tónleikum í Iðnó og á
þremur stöðum út á landi og í kjölfarið
ákvað ég að gefa út plötu, tók hana upp
í sumar og hún er núna komin út.“
Eins og nafnið gefur til kynna er
efnið á diskinum og á tónleikunum sótt
í smiðju söngkvenna frá stríðsárunum
og Kristjana fléttar inn í dagskrá tónleikanna frásögnum af þeim. „Þetta
er eiginlega svona kabarettsýning,“
segir hún.
„Ég segi frá þessum stórmerkilegu
konum sem eiga heiðurinn af þessu
öllu saman. Upphaflega hugmyndin
var að rannsaka það stórmerkilega
fyrirbæri sem herstöðvasöngkonur
voru. Þær ferðuðust á milli herstöðva
í seinni heimsstyrjöldinni og sungu
fyrir hermenn. Þegar ég fór að skoða
þetta komst ég að því að það var rosalega stórt batterí í gangi, til dæmis í
Bretlandi og Bandaríkjunum, þar sem
fór fram markviss vinna til að peppa
upp hermennina og um leið alla þjóðina til að eiga meiri möguleika á að
vinna stríðið. Þetta var bara hluti af
stríðsstrategíunni.
Auðvitað var mikill fjöldi af söngvurum og listamönnum í þessu liði en
ég einbeiti mér að söngkonunum, sem
lögðu margar hverjar mjög mikið á
sig og höfðu gríðarlega mikið að segja
fyrir móralinn. Eftir á stigu margir
hermenn fram og þökkuðu þessum
konum það að þeir hefðu ekki hreinlega gefist upp.“
Hvað vakti upphaflega áhuga þinn
á þessari stríðsáratónlist? „Í rauninni hefur þessi tónlist heillað mig frá
því ég var krakki. Ég fór snemma að
sanka að mér gamalli tónlist og þessar
söngkonur margar hverjar höfðuðu
sterkt til mín. Það má segja að lögin á
diskinum séu sturtulögin mín í gegnum tíðina,“ segir Kristjana og hlær.
Undirleikur bæði á diskinum og á
tónleikunum er í höndum djasstríós
skipuðu þeim Gunnari Hrafnssyni
bassaleikara, Vigni Þór Stefánssyni
píanóleikara og Matthíasi Hemstock
trommuleikara og næstu tónleikar
verða í Iðnó 23. september og síðan
11. og 14. október.
Er eitthvað fleira á döfinni hjá þér

HEILLUÐ AF SÖNGKONUM Á diskinum og tónleikunum flytur Kristjana meðal annars lög sem

Marlene Dietrich og Edith Piaf gerðu fræg.

eða einbeitir þú þér alfarið að þessu
tímabili? „Þetta hefur átt hug minn
undanfarið já, en ég er alltaf að gera
ýmislegt í einu, er með stórt heimili
og mörg börn, það fjórða er á leiðinni,

og svo er ég með fyrirtæki sem heitir
Sögustund.is þar sem ég er að semja
sögur fyrir börn, þannig að það er alltaf nóg að gera.“

ÞETTA GERÐIST 21. SEPTEMBER 1937

Hobbitinn kemur út
George Allen & Unwin Ltd. of London gáfu
út fyrstu útgáfu Hobbitans, The Hobbit,
eftir J.R.R. Tolkien þann 21. september
1937. Upplagið var 1.500 eintök og var
bókin uppseld þegar komið var fram í desember. Fyrsta útgáfan var myndskreytt
í svarthvítu af Tolkien sjálfum og hann
hannaði einnig kápuna.
Gagnrýnendur áttu vart orð til að lýsa
hrifningu sinni og lesendur tóku vel við
sér. Bandaríska útgáfan Houghton Mifflin
var ekki sein að tryggja sér útgáfuréttinn
vestanhafs og þar kom bókin út á fyrstu
mánuðum ársins 1938 með þeirri breytingu

að nú voru fjórar myndanna í lit. Allen
& Unwin ákváðu að litmyndirnar ættu
heima í annarri útgáfu bókarinnar í
Bretlandi og raunin varð sú að hún leit
dagsins ljós á undan þeirri bandarísku,
rétt fyrir áramótin 1937/38.
Vegna pappírsskorts á stríðsárunum
kom þriðja útgáfan ekki út fyrr en árið
1951 en eftir það rak hver endurútgáfan aðra. Auk þess hefur Hobbitinn
komið út á yfir fjörutíu tungumálum
vítt og breitt um heiminn og er nú
orðinn að bíómynd sem frumsýnd
verður í nóvember.

fridrikab@frettabladid.is

BARNVÆNAR HEILSUUPPSKRIFTIR
Matarblogg eru mörg og margvísleg. Heilsumamman.is
setur inn uppskriftir þar sem mjólkurvörur, glúten, sykur og aukaefni eru á undanhaldi enda er dóttir hennar
með óþol. Uppskriftirnar eru sömuleiðis barnvænar og
fljótlegar.

EITT ÞAÐ BESTA FRÁ

ELDAÐ MEÐ HOLTA
ÖRÞUNNUR IPS LED HÁGÆÐA SKJÁR
Háskerpu upplausn fyrir hámarks upplifun af Blu-ray
diskum, leikjatölvum eða háskerpu sjónvarpsútsendingum

HOLTA KYNNIR Úlfar Finnbjörnsson hefur nú tekið við sjónvarpsþáttunum
Eldað með Holta á ÍNN. Á næstunni mun hann heimsækja færustu kokka
landsins og fá þá til að elda ljúffenga kjúklingarétti úr Holta-kjúklingi.

150Hz Backlight scanning
Clear Panel myndsían fjarlægir
óæskilegt ljós úr skjánum sem tryggir
bjartari og meiri myndgæði. 150Hz
tæknin skilar allri hreyfingu frábærlega
til áhorfandans.

F

V-Audio Surround
V-Audio Surround er fjölrása
hljóðstilling sem skilar Surround
hljómgæðum úr innbyggðum
hátölurum tækisins.
Media spilari
Settu í SD minniskort úr myndavél,
upptökuvél eða snjallsíma eða
tengdu USB minnislykil við
sjónvarpið og Media Player kemur
sjálfkrafa upp til að skoða og spila
allt margmiðlunarefni.

VIERA Connect
Viera Connect færir þér Internetið á
stóran skjá beint heim í stofu og gerir
þér kleift að njóta efnis á mörgum
mismunandi formum ásamt því að
halda sambandi við vini á Facebook
eða Twitter og vera í sambandi
gegnum Skype. Einnig er hægt að
spila leiki án þess að nota tölvu.
VrealLIVE örgjörvi
Velkomin í veröld SmartTV með VIERA
og Vreal Live. Myndvinnsluörgjörvinn
er hannaður til að tryggja bæði hraða
og nákvæma netvirkni ásamt bestu
mögulegu myndgæðum.

VIERA Remote App Support
Stjórnaðu sjónvarpinu með
snjallsímanum þínum óháð því
hvort tækið er byggt á Android eða
Apple stýrikerfi. Viera Remote App
gefur þér möguleika á að senda
margmiðlunarefni úr símanum
þínum yfir í VIERA sjónvarpið.

Panasonic TXL42E5Y

159.990
ÁÐUR 189.990

3"'5,+"7&34-6/t4¶6.Á-"t4¶.*t WWW.SM.IS

yrsti veitingastaðurinn sem Úlfar
heimsækir er Kolabrautin í Hörpunni þar sem matreiðslumeistarinn Þráinn Vigfússon tekur á móti
honum. Uppskriftin sem Þráinn færir
okkur er að grilluðum kjúklingalærum með blómkáli, beikoni og perum.
Þessu fylgir blómkálskrem og sýrð
rjómadressing. Hægt er að fylgjast með

Þráni elda þennan ljúffenga rétt í kvöld
klukkan 20.30 á sjónvarpsstöðinni ÍNN.
Þættirnir verða svo endursýndir yfir
helgina. Einnig er hægt að horfa á þá
á heimasíðu ÍNN, www.inntv.is. Fylgist
vel með, því næstu föstudaga heimsækir Úlfar fleiri matreiðslumeistara og
munu uppskriftir þeirra birtast hér á
forsíðu fólks.

GRILLUÐ KJÚKLINGALÆRI
MEÐ BLÓMKÁLI, BEIKONI OG PERUM FYRIR FJÓRA
KJÚKLINGUR OG
KRYDDLÖGUR
5 úrbeinuð kjúklingalæri
2 msk. púðursykur
4 msk. sojasósa
40 g sólþurrkaðir tómatar (saxaðir eða tilbúnir
maukaðir)
1/3 hvítlauksrif
4 tsk. sætt sinnep
1 tsk. rifið sítrónugras
Salt
Blandið öllu saman og látið
kjúklinginn liggja í leginum
í klukkustund. Grillið svo
á hvorri hlið í 2 mínútur.
Lækkið hitann á grillinu og
eldið við vægan hita í 10
mínútur.

SÚRSAÐ BLÓMKÁL
1 stk. blómkál
300 ml vatn
60 ml hvítvínsedik
60 g sykur
Beikon
1 pera, skræld
Spínat, pillað
1 tsk. salt
Hreinsið blómkálið, skerið
fjóra toppa á mann af og
takið restina til hliðar til
að nota í blómkálskremið.
Setjið blómkálstoppana í
pott ásamt vatninu, edikinu og sykrinum. Sjóðið í
1 mínútu, takið af hellunni
og látið kólna. Skerið
beikonið og peruna í bita.

Steikið beikonið vel með
smá olíu og smjöri. Veiðið
súrsaða blómkálið upp
úr pottinum og setjið á
pönnuna ásamt perunum
og léttsteikið. Takið pönnuna af hellunni, hrærið
saman, saltið og piprið
eftir smekk.
BLÓMKÁLSKREM
Blómkál
1/2 laukur
50g smjör
200 ml mjólk
50 ml rjómi

blómkálinu út í og brúnið
vel. Hellið mjólkinni og
rjómanum út í og sjóðið
niður um 1/3. Setjið allt í
matvinnsluvél og maukið
vel. Kryddað með ediki,
salti, sykri og sítrónusafa.
SÝRÐ RJÓMADRESSING
250 ml sýrður rjómi
Börkur af hálfri sítrónu
og safi
1 tsk. sykur eða hunang
Graslaukur
Pipar og salt

Skerið laukinn í strimla og
blómkálið sem eftir var í
bita. Brúnið laukinn í potti
með smjöri og bætið svo

Saxið graslaukinn og
sítrónubörkinn. Hrærið
öllu saman og smakkið til
með salti og pipar.

FÓLK| HELGIN

5000 KR. DAGUR Í FLASH

GLYSROKK Á DILLON
DILLON KYNNIR Glysrokkkvöld verður haldið á Dillon í kvöld og verða þau
mánaðarlega hér eftir. Fólk er hvatt til að mæta í glysgalla og með ennisband.

Peysur áður 9990 nú 5000
Úlpur, kápur, toppar og margt,
margt ﬂeira á 5000 kr.
Litaðar gallabuxur. St. 36-44. Skokkar áður 16990 nú 5000
Litir: vínrauðar, grænar, bláar
og svartar.

Við erum á Facebook

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

ÚTVARP

LÍFIÐ

V

ið vorum með svona kvöld fyrir
nokkru og vakti það mikla lukku.
Fólk mætti í spandex-göllum með
ennisbönd og var að fíla sig í botn svo
við ákváðum að gera þetta bara mánaðarlega,“ segir Vilhjálmur Sanne, annar
eigandi rokkbarsins Dillons á Laugavegi.
„Líklega verður þetta haldið þriðja föstudag í mánuði framvegis.“
Glysrokkbandið Diamond Thunders
ríður á vaðið en síðan tekur rokkamman
Andrea Jónsdóttir við og spilar fram á

nótt. „Við hvetjum fólk til að mæta í gallanum en þeir sem það gera fá tilboð á
barnum,“ segir Vilhjálmur. Dillon hefur
áður verið með grunge-þema og spilað
Pearl Jam og Nirvana við góðar undirtektir. „Það er samt óneitanlega meira
stuð í glysrokkinu sem náði hvað hæstu
hæðum á sjöunda og áttunda áratugnum
og er um að gera fyrir fólk að hverfa aðeins aftur til fortíðar.“ Vilhjálmur segir tilvalið fyrir vini og hópa að taka sig saman,
klæða sig upp og skemmta sér í botn.

SPANDEX OG
ENNISBÖND
Glysrokksveitin
Diamond Thunders
ríður á vaðið og mætir
að sjálfsögðu í spandex
með ennisband.

ÓLÉTTUR KARL Í HOFI
Leikkonan Sólveig Guðmundsdóttir er komin sjö og hálfan mánuð á leið og
leikur karlpersónuna Dóra Maack í uppistandinu Homo Erectus sem sýnt
verður á morgun í Hofi á Akureyri.

S

ólveig mun ásamt leikkonunum
mikið fyrir sér ástinni, tilgangi lífsins
Alexíu Björgu Jóhannesdóttur
og ráðleggja svo fólki um samskipti
og Maríu Pálsdóttur stíga á svið
kynjanna. Þetta eru mjög heimspekií menningarhúsinu Hofi á Akureyri á
legar vangaveltur.“
morgun klukkan átta. Þar bregða þær
Spurð um persónu Dóra Maack segir
sér í hlutverk þriggja karlmanna; Dóra
Sólveig hann stefna á að gefa út ljóðaMaack, Nonna Bö og Hermanns Gunnbók og jafnvel skáldarssonar. Þegar leikkonur eru komnar
sögu. „Hann hefur
sjö og hálfan mánuð á leið þurfa þær
verið að skoða hvort
oft að hætta að leika ákveðin hlutverk
hann ætti ekki bara að
en svo er ekki í þessu tilfelli. „Það er
skrifa skáldsögu, eftir
auðvitað nokkuð skrítið að vera
að 50 Shades of Grey
ólétt að leika karl, en það
kom út. Annars er hann
gengur fullkomlega upp
mjög viðog bætir jafnvel bara
kvæm sál og
við karakterinn. Dóri
er í smá krísu
Maack sem ég leik
um þessar
er komin með smá
mundir; kærbjórbumbu,“segir
astan vill eignSólveig og hlær.
ast barn en hann
Pörupiltar slógu
er ekki viss um hvort hann sé
í gegn síðasta vetur
tilbúinn í alla þá ábyrgð.“
með sýningunni UppÓvæntir gestir koma í heimnám sem sýnd var í
sókn í Hof og lofar Sólveig
Þjóðleikhúskjallaranþví að enginn verði svikinn
um. „Í framhaldinu fóru
af þeirri uppákomu. „Það
strákarnir að skemmta
mæta um þrjátíu karlmenn
í menntaskólum og
á sviðið sem verður þar af
við hin ýmsu tækileiðandi alveg löðrandi í kynfæri hér og þar;
þokka. En þar sem þetta eru
árshátíðum,
leynigestir verður fólk bara
LJÓÐSKÁLDIÐ Dóri
afmælum
og koma og sjá til að vita
Maack er ljóðskáld sem
og víðar.
meira,“ segir Sólveig
stefnir jafnvel á að gefa
Þeir velta
og glottir.
út bók á næstunni.

ÓFRÍSK MEÐ
BJÓRBUMBU
„Það er auðvitað nokkuð
skrítið að vera ólétt að
leika karl, en það gengur
fullkomlega upp og
bætir jafnvel bara við
karakterinn. Hann er
bara kominn með smá
bjórbumbu.“
MYND/ANTON

SJÓNVARP

BESTU BROTIN ÚR ÞÁTTUM FM 957
- oft á dag

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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Kynningarblað Góð fæðubótarefni, börn þurfa svefn, hollt og heilsusamlegt .

Solla segir það vera
markmiðið með Himneskt
vörunum að fleiri hafi
ráð á því að kaupa hollar,
lífrænar vörur. MYND/VILHELM

Nýtt himneskt ofurfæði á markað
Vörumerkið Himneskt er alltaf að bæta fleiri vörum inn í línuna sína. Undanfarið hefur verið lögð áhersla á ofurfæði en með því að
borða ofurfæði er hægt að uppfylla ákveðna næringarþörf með litlu magni. Von er á nýjum vörum í ofurfæðislínuna á næstu vikum.

E

ftirspurn eftir heilsufæði
og lífrænu fæði hefur aukist
mikið á undanförnum árum.
„Það eru skemmtilegir tímar fram
undan í heilsu- og hollustumálum
því aðgengi að góðum heilsuvörum
er alltaf að aukast,“ segir Solla Eiríks, sem stofnaði vörulínuna Himneskt ásamt manninum sínum,
Elíasi Guðmundssyni.

Íslensk ofurfæða
Hún segir meðvitund um íslenska
ofurfæðu (e. superfood) að verða
meiri og farið sé að flytja út fjallagrös, þara og fleira. „Ofurfæða hefur
verið skilgreind sem fæða sem inniheldur frá náttúrunnar hendi sérstaklega mikið magn af næringarefnum og/eða góðum plöntuefnum. Oft er kunnuglegur matur eins
og bláber, spergilkál, lax og valhnetur flokkaður sem ofurfæði. Sumir
tala um meira framandi fæðu eins
og goji-ber, maca og hráar kakóbaunir. Við hjá Himnesku höfum
lagt áherslu á að víkka þessa ofurfæðislínu hjá okkur út og erum að
koma með nýjar og skemmtilegar
vörur á næstu vikum.“

Himneskar nýjungar
Von er til dæmis á ashwaganda
sem oft er kallað indverskt ginseng.

„Ashwaganda er oft sagt bæta líkamlega orku, styrkja ónæmiskerfið
og verja líkamann gegn sýkingum.
Íþróttamenn hafa notað það í þeytinga til að búa til náttúrulegan orkudrykk sem hressir, bætir og kætir.
Svo verðum við með stevia-blöð
en þau eru náttúrulegur sætugjafi.
Einnig duft úr baobab-aldintrénu
en það gefur sætan sítruskeim enda
mjög C-vítamínríkt en ávöxturinn
er einnig óvenju kalkríkur. Sæta og
súra bragðið sem baobab gefur er
til dæmis gott í ostakökur, smákökur og orkustykki. Fræbelgurinn úr
mesquite-tré er þurrkaður og malaður í trefjaríkt mjöl sem gefur sætt
karamellubragð. Það er æðislegt í
kex og smákökur og passar mjög
vel með súkkulaði. Við verðum líka
með hrátt kakóduft sem er gert úr
möluðum kakóbaunum þegar búið
er skilja kakósmjörið frá.“

Ofurfæða á markaði
Fyrir á markaði í ofurfæðislínunni
frá Himneskt eru meðal annars
goji-ber sem eru auðug af vítamínum, steinefnum og andoxunarefnum. Hráar kakóbaunir og kakónibbur hafa notið vinsælda. Maca
hefur verið á markaði en það er rótargrænmeti og er rótin þurrkuð og
möluð í duft sem er mjög næring-

arríkt. „Maca er sögð auka einbeitingu, úthald, orku og frjósemi. Við
höfum líka verið með chia-fræ sem
eru auðug af fjölómettuðum fitusýrum og þá sérstaklega omega-3,
sem eru lífsnauðsynlegar. Fræin eru
mjög trefjarík og það er til dæmis
gott að nota þau í grauta. Lucuma er
næringarríkur ávöxtur sem fæst frá
Himnesku í þurrkuðu duftformi og
er æðislegur í sjeik og ís til að gefa
sætt og gott bragð. Við höfum líka
verið með frjókorn frá býflugum (e.
bee pollen) sem eru korn sem eru
sögð vera best faldi fjársjóður náttúrunnar. Frjókorn eru góður próteingjafi, innihalda mikið af vítamínum og andoxunarefnum og
eru sögð gefa orku og aukna frjósemi. Hampfræin okkar eru sérlega
rík af lífsnauðsynlegum fitusýrum
og amínósýrum og þau eru einnig
góður stein- og snefilefnagjafi. Þau
eru góð í sjeika og dressingar, en líka
bara ein og sér sem snarl. Svo er það
chlorella-þörungurinn sem fæst oftast í grænu dufti eða litlum grænum
töflum. Mikið er af próteini, járni
og andoxunarefnum í þörungunum og eru þeir sagðir styrkja blóðið og bústa upp ónæmiskerfið. Við
höfum líka verið með kókóspálmasykur og kakósmjör í ofurfæðislínunni hjá okkur,“ segir Solla.

Ofurfæðislínan frá Himnesku er alltaf að stækka. Á næstu vikum bætast nokkrar spennandi vörur við línuna.

Vottaðar vörur
Allar lífrænar vörur frá Himnesku
eru vottaðar af vottunarstofunni
Tún. „Hjá okkur eru gæðin höfð í
fyrirrúmi og við höfum haft það að
markmiði að allir hafi efni á að borða
hollt. Mér finnst eðlilegt að það sé

hægt að kaupa lífræna og holla vöru
í stórmörkuðum og að hún sé samkeppnishæf. Það er stöðug þróun í
vöruúrvalinu hjá okkur og við reynum alltaf að vera í fremstu röð við
að kynna það sem er nýjast í heilsuheiminum,“ segir Solla.
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PRÓGASTRÓ við
óróa í meltingu

EN GEDI Náttúrulegar
Húð- og Hárvörur

Einn öflugasti asídófílus sem er fáanlegur en hann kemur reglu á meltinguna
og dregur úr margs konar kvillum eins og uppþembu og krömpum.
Fátt jafnast á við góða meltingu!

Sölustaðir: www.femin.is; Góð Heilsa Gulli Betri, Njálsgötu 1;
Beautiful Icecolors, Langarima 21.

PRÓGASTRÓ DDS PLÚS 3-góðgerlarnir eru sannarlega himnasending fyrir meltinguna. DDS1 er einn
öflugasti asídófílus sem er fáanlegur en hann kemur
reglu á meltinguna og dregur úr margs konar kvillum,
svo sem uppþembu, tregri og
lausri meltingu, krömpum og
kandítu, svo eitthvað sé nefnt.

Allar vörurnar eru án parabena, formalíns og SLS.

Góðar fréttir, nýtt PRÓGASTRÓ!

Innihalda blöndu af náttúrulegu salti og steinefnum úr
Dauðahafinu og jurta- og ilmkjarnaolíur. Dauðahafsleirinn í
En Gedi hefur góð áhrif á þá sem þjást af gigt og eymslum í
vöðvum og liðamótum.

Kíktu á

www.engedi.is

En Gedi Ísland

Náttúruleg lausn á
breytingarskeiðinu

Líður þér eins og
að sjóði á þér?

facebook:
Chello fyrir
breytingarskeiðið

Chello hefur bætt líðan fjölda kvenna á
þessu annars frábæra tímaskeiði.
Chello er náttúrulegt efni og fæst í þremur tegundum:

Chello fæst í heilsubúðum, apótekum
og heilsuhillum stórmarkaðanna

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

ÚTVARP

Blár fyrir konur
undir fimmtugt

www.gengurvel.is

LÍFIÐ

FIMM ÚTVARPSSTÖÐVAR Í BEINNI

Af hverju þurfum við próbíótíska gerla?
Nútímafólk er undir miklu álagi,
neytir fæðu sem er mikið unnin,
borðar á hlaupum og er stressað. Marga skortir góðgerla í
meltinguna og þá oft frá unga
aldri. Einkenni skorts er oftast
uppþemba, lausar eða tregar
hægðir, margir húðkvillar,
sveppasýkingar, fæðuóþol
og krampar svo eitthvað sé
nefnt. Það er ágætis hugmynd fyrir fólk með eitthvað
af ofangreindum kvillum að
prófa sig áfram með PRÓGASTRÓ DDS PLÚS 3. Góðgerlarnir eru náttúrulegir, lausir við mjólk, glúten,
sykur, soja og rotvarnarefni.

Gerlar geymast betur í
gleríláti
PRÓGASTRÓ DDS PLÚS 3
er í 100 hylkja glerglasi en
allir góðgerlar eru loftfælnir
og því mikilvægt að þeir séu
geymdir í glerglasi og æskilegt að geyma þá í kæli en þó
ekki nauðsynlegt.
Fáanlegir í flestum apótekum, heilsubúðum og
heilsuhillum stórmarkaðanna. Frekari upplýsingar eru
á www.gengurvel.is.

Mælt er með að taka gerlana á fastandi maga á
morgnana, tvö hylki með
einu glasi af volgu vatni
en leyfa síðan smá tíma að
líða áður en morgunmatar
er neytt. Auka má skammtinn

Skólabörn þurfa nægan svefn

PRENTUN.IS

Rauður fyrir konur
yfir fimmtugt

Gerlarnir í PRÓGASTRÓ DDS
PLÚS 3 eru bæði gall- og
sýruþolnir og hafa þann
f rábæra eig inleika að
margfalda sig í smáþörmunum og dvelja þar lengi
sem er mikilvægt. Margir spyrja hvers vegna það
sé nauðsynlegt að gerlarnir séu sýru- og gallþolnir.
Svarið er einfalt. Próbíótískir gerlar sem við köllum góðgerla eiga mjög erfitt með að lifa af í háu sýrustigi í maganum, en hann
á að vera súr. Mesta þörfin
fyrir góðgerlana er í smáþörmunum.

Hvernig er best að taka
inn PRÓGASTRÓ?

Hita- og svitakóf er oft fylgikvilli breytingarskeiðs kvenna

Grænn án
Soja

upp í sex hylki á dag við sérstökum meltingarkvillum
í 10-20 daga og minnka svo skammtinn þegar jafnvægi er náð.

SJÓNVARP

- oft á dag

Lepicol

Foreldrar ættu að gæta að því að
börnin fái nægan svefn. Svefn er
ákaf lega mikilvægur fyrir ung
börn. Á nóttunni byggja þau
upp orku fyrir næsta dag. Börn
á skólaaldri ættu að vera komin
í rúmið í síðasta lagi klukkan níu
á kvöldin, segir norskur barnalæknir. Samkvæmt bandarískri
könnun eiga 40% barna við svefnörðugleika að stríða fyrst eftir að
skólastarf hefst á haustin. Vandamálin byggjast á að börnin vakna
á nóttunni og eiga í erfiðleikum
með að sofa ein. Truflun á nætursvefni getur komið niður á heilsu

barnanna, þau verða þrey tt,
döpur, hrædd og stressuð. Það
eykur síðan hættu á erfiðleikum
í námi. Mikilvægt er að hafa fastar venjur með svefntíma alla daga
vikunnar. Ekki hafa sjónvarp eða
önnur rafmagnstæki í herbergi
barnsins. Ek k i gefa barninu
orkuríka drykki með kvöldmatnum. Gott er að fara með barnið
snemma í rúmið, lesa fyrir það
stutta stund, slökkva síðan ljósið
og ganga fram. Börn á skólaaldri
þurfa 10-12 tíma svefn. Sé þeirri
reglu haldið er barnið hamingjusamara og námfúsara.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Elsa Jensdóttir elsaj@365.is sími 512 5427
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Lepicol Plús örvar
meltinguna

- fyrir meltinguna

Inniheldur Psyllium husk trefjar ásamt mjólkursýrugerlum.
Lepicol Plús inniheldur einnig meltingarenzym. Fæst í öllum
apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkaðanna.

Lepicol heldur
hægðunum í jafnvægi

Nauðsynlegt er að börn á skólaaldri hafi
fastar venjur með svefntíma.
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WOW-GLEÐI SEM
GLEYMIST SEINT
INNLIT HJÁ
MÖRTU MARÍU
HAUSTFÖRÐUN
FYRIR ALLAR KONUR

FJARLÆGÐIN STYRKIR
FJÖLSKYLDU- OG VINABÖNDIN
ELÍN MARÍA BJÖRNSDÓTTIR FYRRUM
SJÓNVARPSSTJARNA GERIR ÞAÐ GOTT Í SVÍÞJÓÐ
Lífið er á Vísi – visir.is/lifid
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HVERJIR
VORU
HVAR?

Fjöldi glæsilegra kvenna
mætti í teiti á vegum Una
Skincare, sem eru íslenskar húðvörur úr íslenskum sjávarþörungum. Þar mættu Herdís Þorgeirsdóttir, eigandi

lögmannsstofunnar Vík,
Unnur Steinsson,
vörustjóri Lyfju,
Kolbrún Björnsdóttir útvarpskona, Brynja Nordquist flugfreyja, hin

nýgifta Sigrún Bender flugmaður, Kristín Einarsdóttir, eigandi Sigurbogans, Edda
Björgvinsdóttir leikkona og dóttir hennar, Eva Dögg Sigur-

geirsdóttir athafnakona, Rósa
Birgitta Ísfeld söngkona, ljósmyndarinn Björg og Þórunn
athafnakona Vigfúsdætur
og Ingunn Jónsdóttir hönnuður og jafnframt andlit Una
Skincare.

GLEÐI SEM GLEYMIST SEINT
Fleiri hundruð gestir mættu í stórglæsilegt innflutningspartý á vegum
WOW-flugfélagsins á föstudaginn
var. Sirkus Ísland sýndi listir sínar,
Berndsen, Þórunn Antonía og
Steindi tóku lagið og sjálfur Tommi
grillaða gómsæta Búlluborgara fyrir
gestina. Stemningin minnti óneitanlega á skemmtistaðinn Tunglið sem
forstjórinn Skúli Mogensen átti þátt
í að skapa en sá staður var gríðarlega vinsæll. Á kvöldinu voru svokallaðar WOW-stjörnur kynntar til
leiks en Annie Mist og Jón Margeir
voru styrkt um fría miða með WOW
air í heilt ár fyrir frábæran árangur
í íþróttum.

Sjálfur
Tommi grillaði fyrir
gestina.

UMSJÓN
Ellý Ármanns elly@365.is
Kolbrún Pálína Helgadóttir
kolbrunp@365.is
Útgáfufélag 365 miðlar ehf.
Útlitshönnun Arnór Bogason
Auglýsingar Sigríður Dagný
Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is

Leifur Welding og félagar voru kátir.

Heimsmeistarinn Annie Mist og kærasti hennar voru glöð enda hún gerð að Wow-stjörnu fyrir frábæran árangur sinn.

Lífið Skaftahlíð 24,
105 Reykjavík, sími 512 5000
www.visir.is/lifid

Steindi jr. og Bent sáu um að skemmta gestum.
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MYNDIR/SIGURJÓN RAGNAR

egu og
Hjónin glæsil
öldsins,
gestgjafar kv
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Gígja D. og Harpa Einarsdætur og vinkonur þeirra voru stórglæsilegar.

Þórunn
Antonía
söng lagið
So high af
nýju plötunni sinni.
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Þorgrímur
Þráinsson va
r
hress.

DI|OOXPY|UXP

Stílisti verður hjá okkur
milli 14-16,
lukkuleikur og
léttar veitingar.
Hlökkum til þess
að sjá þig!

n
Ágústa Johnso
Þór
og Guðlaugur
vel.
skemmtu sér

lsson
Þorsteinn Pá
s.
naut kvöldsin
Emil í Kria Cy
cles
og kærastan
hans
voru í stuði.

Rannsóknir sýna að notkun sykurlauss Extra eykur munnvatnsframleiðslu,
jafnar sýrustig, heldur tönnunum hreinum og stöðvar sýklaárásir á þær.
Extra minnkar upptöku hitaeininga og dregur það úr streitu í amstri
hversdagsins.
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Marta María tók vel á móti Sindra Sindrasyni sem sótti hana heim í nýja fallega húsið hennar.

MYNDIR/ANTON BRINK

SINDRI HEIMSÆKIR MÖRTU MARÍU
Fjölmiðlamaðurinn Sindri Sindrason heimsækir Mörtu Maríu Jónasdóttur
ritstjóra Smartlands í sjónvarsþættinum Heimsókn sem er á dagskrá Stöðvar 2 annað kvöld klukkan 18.55. Marta er nýflutt í fallegt einbýlishús í Brekkugerði í Reykjavík. Enginn ætti að láta
þáttinn, sem er í opinni dagskrá, fram hjá sér fara.

Þegar komið er í stofuna hjá Mörtu má sjá marga smáa hluti sem gera mikið fyrir
rýmið. Takið eftir veggskrautinu og kertunum á gólfinu.

Teppið, ljósin og stólarnir. Persónulegur stíll Mörtu einkennist af gleði.

Upprunalegar innréttingar fá að njóta sín í húsinu eins og sjá má hér.
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FJARLÆGÐIN
STYRKIR VINABÖNDIN
Hver man ekki eftir brúðkaupsþættinum Já í umsjón Elínar Maríu Björnsdóttur athafnakonu með meiru? Lífið tók þessa ævintýragjörnu og
atorkusömu konu tali sem býr nú í Svíþjóð með fjölskyldu sinni og sinnir
frumkvöðlastarfi sem Practice Leader Education.
ELÍN MARÍA BJÖRNSDÓTTIR
Aldur: 35 ára
Starf: Practice Leader Education FranklinCovey
Hjúskaparstaða: Gift
Börn: Á tvo augasteina, Tinnu Margréti 8 ára og Siggu Ósk 13 ára

Hver er konan? Eiginkona,
mamma, dóttir, systir, frænka, vinkona. Ég er einlæg og get verið
hrikalega óþolinmóð – ég vil að
hlutirnir gerist hratt og vel. Finnst
óendanlega gaman að koma nýjum
hlutum á koppinn. Hugmyndarík,
hláturmild og gefst aldrei upp!

Ætlaði að verða forseti
Segðu okkur í nokkrum orðum
frá bakgrunni þínum og uppeldi.
Ég kem úr stórri fjölskyldu, á fjögur systkini, þrjá bræður og eina
systur. Æskuheimili mitt hefur alltaf einkennst af gestagangi, fjöri
og iðjusemi. Foreldrar mínir eru
enn með því duglegasta fólki sem
ég þekki og alltaf eitthvað á dagskrá, það breytist ekkert þó við
séum öll flutt að heiman og með
barnabörnum erum við orðin 21.
Ég er uppalin að mestu í Garðabæ
og tel mig innfæddan Garðbæing
þrátt fyrir að hafa fæðst á Akureyri
og búið fyrstu fjögur árin mín í Svíþjóð. Uppeldisráð foreldra minna

hafa ávallt verið heilindi, dugnaður
og hjálpsemi. Auk þess voru alltaf skýr skilaboð til okkar að maður
getur allt sem að maður ætlar en
maður þarf að leggja á sig vinnu
til að ná því.
Hvað ætlaðir þú sem barn að
verða þegar þú yrðir stór? Forseti, kennari eða læknir.

Ætlar að giftast aftur og aftur
Þjóðin kynntist þér vel þegar
þú stýrðir Brúðkaupsþættinum Já en hann náði gríðarlegum vinsældum. Hvað kom til að
þú ákvaðst að gera þættina á
sínum tíma? Löngun til að vekja
athygli á hinu jákvæða sem fram
fer í okkar samfélagi. Þrátt fyrir að
yfir 80% af því sem gerist í lífi og
starfi fólks sé jákvætt er stærsti
hluti frétta eða sjónvarpsþátta yfirleitt um það sem miður fer eða er
neikvætt s.s. glæpi og ofbeldi. Ég
var náttúrulega nýgift á þessum
tíma þannig að þessi dagur var
í fersku minni hjá mér sem gerði

mig enn áhugasamari um þennan viðburðaríka dag í lífi fólks. Að
fá slíkt tækifæri sem ég fékk, að
segja sögu allra þessara einstaklinga og sýna jákvæða og fallega
hlið á lífinu út frá sjónarhóli brúðkaupa og hjónabanda, var ótrúlega gefandi og skemmtilegt. Eftir
á að hyggja – ætli þetta sé ekki
bara ágætis heimild um íslensk
brúðkaup.
Langaði þig aldrei að endurtaka leikinn þegar þú upplifðir
öll þessu ólíku brúðkaup? Ó jú,
þú getur rétt ímyndað þér og það
ætla ég að gera. Það er hægt að
gifta sig aftur og aftur og aftur –
ég ætla að gera það með sama
manninum.
Hver er galdurinn á bak við
gott hjónaband að þínu mati?
Veit ekki hvort það er til einhver galdur en að mínu mati er
ást, húmor, þakklæti, sameiginleg framtíðarsýn og eilíf jákvæðni meginkjarninn. Lífið er
fullt af tækifærum, dásamleg-
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Elínar Maríu
Dagur í lífi? Já þú segir nokkuð. Það vill svo skemmtilega til að
dagarnir eru fjölbreyttir en ákaflega skemmtilegir. Tvær útgáfur á
mínum dögum eru þó algengastar,
svona líta þeir oftast út...

06.30
07.30

rise and
shine!

08.20
09.30
10.00

flug til SuðurSvíþjóðar

um augnablikum sem maður má
ekki láta fram hjá sér fara heldur
njóta þeirra í botn. Gott hjónaband
gerist yfirleitt heldur ekki af sjálfu
sér, maður skapar það á þann hátt
sem maður vill.

Stoltust af stelpunum
Þú er ein fjölda Íslendinga sem
eru fluttir til Svíþjóðar, er lífið
betra í Svíþjóð? Get ekki sagt
að það sé betra en það er vissulega öðruvísi. Við ákváðum strax
frá upphafi að líta á þessa flutninga sem ævintýri sem við vildum
upplifa og við höfum svo sannar-

lega notið hverrar mínútu þessa
tíma og erum enn að því. Vissulega
tekur það á að rífa sig upp og flytja
á framandi slóðir þar sem tengslanetið skortir, reglur samfélagsins
eru ókunnar, nýtt tungumál ásamt
nýjum hversdagslegum aðstæðum. Ég er samt stoltust af stelpunum okkar en þeim hefur vegnað ótrúlega vel hér. Hvernig þær
mættu mállausar í skólann og eignuðust vini fljótt og lærðu tungumálið
á methraða var magnað að upplifa.
Æðruleysi þeirra og jákvæð sýn á
þetta ævintýri og hverja þá áskorun
sem á vegi þeirra verður hefur verið

af stað út á
Central-station og
Arlanda Express.

léttur fundur með
starfsfólki skólans.

námskeið fyrir
starfsfólkið, undirbúningur fyrir Leadership Day.
áframhaldandi þjálfun fyrir kennara og
stjórnendur um innleiðingu á The
Leader in Me.

13.00

fundur með yfirmönnum skólamála
í Karlskrona, samtökum atvinnulífsins og stjórnmálamönnum um
hvernig megi innleiða The Leader
in Me í alla skóla í sveitarfélaginu.

16.30

19.00
20.00

flug
heim.

21.30

Jóga

06.30
08.00
08.20

rise and
shine!

09.00
10.00

WIG-fundur með
samstarfsfólki.

kósýheit með fjölskyldunni, lestur,
spjall og föndur.

lagt af stað með
lest inn í miðbæ.
mætt á skrifstofuna sem er á Svea-

vägen.

fundir með skólastjórum og öðrum
áhugasömum um að innleiða The
Leader in Me í skólana.
eftirfylgni úti í skólunum eða með
samstarfsaðilum, ýmist símleiðis
eða á staðnum.

13.00

á heimleið með lestinni og hitti Tinnu
mína á leiðinni sem gengur heim
úr skólanum og dagurinn ræddur
í þaula á heimleiðinni þar sem við
iðulega mætum dádýrum á göngu.

16.30

International-símafundur um The
Leader in Me globally. Fundur með
Educational Practice frá nokkrum
heimshornum.

17.00

17.45
19.00
20.00

keyra stelpurnar í
dans og elda mat.

21.00

göngutúr með eiginmanninum um

21.30

Jóga

kvöldmatur með
fjölskyldunni.

kósýheit með stelpunum ( á sumrin
sund í sjónum).

hverfið okkar.

LINDBERG 1028/20 COLOR AD70

mér hvatning á hverjum degi. Einnig höfum við verið ótrúlega lánsöm
að eignast fjölda vina hérna og fyrr
en varði var heimilið með sama brag
og á Íslandi, sumsé fullt af börnum
og gestum.

Í frumkvöðlastarfi
Þú sinnir áhugaverðu starfi út í
Svíþjóð. Viltu segja okkur nánar
frá því? Ég starfa sem „Practice
Leader Education“ fyrir Franklin Covey og er ein sem ber þann
titil í Evrópu. Franklin Covey er eitt
stærsta fyrirtæki heims á sviði leiðtogaþjálfunar og er með starfsemi í

149 löndum og þjálfar á 38 tungumálum. Ég leiði þar starf á sviði leiðtogaþjálfunar fyrir leik- og grunnskóla og framhaldsskóla ásamt háskólum. Megináherslan undanfarið
hefur verið á verkefni sem heitir „The Leader in Me“ og er ætlað
fyrir leik- og grunnskóla. Það hefur
náð gríðarlegum árangri víðs vegar
um heiminn og fer ört vaxandi. The
Leader in Me felst í að innleiða
leiðtogahugsun inn í allt skólastarf,
efla starfsmannahópinn og skapa
menningu byggða á sjö venjum til
árangurs. Slík menning felur í sér
aðstæður þar sem hver einstakling-
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Hreyfing? Synda í sjónum, jóga og hlaupa í skóginum. Sænska náttúran er dásamleg. Ég syndi í sjónum á hverjum degi frá því í maí og fram
í lok ágúst og finnst það hrein unun. Fátt er jafn frískandi bæði andlega
og líkamlega. Síðan bæði hleyp ég og geng í skóginum og finnst það
alltaf jafn hressandi.
Matur? Íslenskt lamb er í algjöru uppáhaldi og enn frekar þegar maður
er langt að heiman.
Dekur? Nudd og heitt freyðibað með kertaljósum, fullkomnað með litlu
Baileys-glasi!
Tímarit? Lífið að sjálfsögðu. Annars er Hoom í miklu upphaldi hér hjá mér.
Heimasíða? Net a porter.
Sjónvarpsþáttur? Suits.

ur fær tækifæri til að byggja á sínum
styrkleikum og starfsfólki tekst um
leið að vinna saman sem ein heild
og hámarka árangur á öllum sviðum. Helsti ávinningur sem skólar sjá
og hefur verið mældur með rannsóknum er t.d. aukinn námsárangur,
bætt sjálfsálit og sjálfsmynd nemenda, bættur starfsandi, skýrari og
markvissari markmiðssetning bæði
starfsmanna og nemenda, minnkun ágreiningstilfella, lægri starfsmannaveltu og síðast en ekki síst
finnst kennurum þeir hafa fengið
fleiri árangursrík hjálpartæki sem
undirbúa nemendur enn betur fyrir
þær áskoranir er fylgja 21. öldinni.

Með mörg járn í eldinum
Hvert var upphafið af þessu
skrefi hjá þér? Ég tók upphaflegu
réttindin á sjö venjurnar í Opna
háskólanum í HR fyrir nokkrum
árum en Franklin Covey Educational-réttindin tók ég í Norður-Karólínu í byrjun árs 2011. Hef síðan
þá innleitt hugmyndafræðina inn í
sjö skóla hér í Svíþjóð ásamt átta
leikskólum í Noregi og er svo ráðgefandi við fyrsta skólann í Danmörku sem byrjar núna í október. Ferlið í hverjum skóla spannar eitt til þrjú ár þar sem ég byrja
á því að kenna skólastjórnendum,
kennurum og öllu starfsfólki skólans hugmyndafræðina. Eftir það
styð ég við ferlið á meðan á innleiðingu stendur bæði með „coaching“ (markþjálfun), námskeiðum og efnislegum stuðningi eftir
þörfum. Á þessu fyrsta ári hef ég
auk þess aðlagað efnistök að evrópsku skólakerfi og skrifað handbók fyrir kennara til að styðjast við
í innleiðingarferlinu sem er tengd
aðalnámskrá grunnskóla hér í Svíþjóð og hafið samstarf við Lego
Education um aukið úrval kennara

á kennsluaðferðum og hvernig þeir
geta kennt venjurnar sjö. Auk þess
er ég að leggja grunninn að rannsóknarsamstarfi til að meta árangur
hugmyndafræðinnar hlutlaust. Árangurs í skólunum hér í Svíþjóð er
strax farið að gæta og síðastliðið
vor héldum við fyrsta „Leadership
Day“ í Evrópu í þremur af skólunum
sem ég hef unnið með og var hann
mjög vel lukkaður með gestum frá
allri Evrópu, Afríku og Rússlandi.
Næsti „Leadership Day“ verður nú
í október í Karlskrona og það verður spennandi að sjá hvernig hann
lukkast. Síðan er kannski gaman
að nefna að í Karlskrona mun heilt
sveitarfélag halda áfram með „The
Leader in Me“ og innleiða smátt og
smátt þetta inn í alla skóla í sveitarfélaginu á næstu fjórum árum.
Hvað var það sem dró ykkur út
upphaflega? Ævintýraþrá.

Fjarlægðin styrkir vina- og
fjölskylduböndin
Er ekki erfitt að vera fjarri fjölskyldunni á Íslandi? Jú, auðvitað
er það erfitt. En við búum vel hvað
varðar sterk fjölskyldu- og vinabönd, þau halda yfir sjó og lönd.
Síðan hefur verið töluverður gestagangur og erum við svo þakklát fyrir
það. Á vissan hátt er alveg dásamlegt að fá fjölskyldu og vini til sín
að búa hjá manni í aðeins lengri
tíma, maður kynnist enn betur og
það styrkir bara vinaböndin. Við
njótum þessa í botn. Við höfum að
sjálfsögðu lagt okkur fram við að
halda góðum tengslum heim, bæði
við okkar vini sem og við félaga
stelpnanna. Ég skipulagði til dæmis
bekkjarsamskipti milli gamla bekkjar Siggu í Flataskóla og bekkjarins
hennar hérna í Sticklingeskóla og úr
því varð hið skemmtilegasta samstarf foreldra, skóla og barna sem

leiddi til að sænski bekkurinn heimsótti Ísland í júní 2011 og íslenski
bekkurinn heimsótti Svíþjóð í lok
maí 2012. Alveg hreint dásamleg
upplifun fyrir alla. Að auki höfum við
hingað til ávallt mætt heim á þorrablótið góða í Garðabæ og ég í mitt
árlega húsmæðraorlof með vinkonunum. Við hittum svo alltaf 32 af
okkar kæru vinum í Trysil í Noregi
þar sem við förum á skíði saman
og skemmtum okkur konunglega.
Þannig að á vissan hátt finnst okkur
við ekkert svo órafjarri.
Eru Íslendingar duglegir að
halda sambandi úti? Já þeir eru
mjög duglegir. Við lifum á tímum
tölvupósts, Skype og Facetime.

Jafnari kynjahlutföll
Íslenskar konur miðað við sænskar? (Er erfiðara að vera kona,
móðir, útivinnandi á Íslandi?) Get
ekki sagt að það sé erfiðara að vera
kona hér úti en útivinnandi móðir er
aðeins erfiðara. Allar vegalengdir eru
meiri hér en heima á Íslandi, hér er
ekkert sem heitir „ ég skýst heim“
eða „skýst í Ikea“ (Ikea-ferð tekur
hálfan dag í það minnsta). Þannig að
ég skil vel skipulagsstimpilinn sem
Svíar hafa á sér því ef hlutirnir eiga
að ganga upp verður að skipuleggja.
Það sem mér finnst reyndar mjög
gaman að sjá er að hér eru karlmenn mjög virkir í starfi barnanna.
Sem dæmi þá eru kynjahlutföll á foreldrafundum og öðrum foreldraviðburðum alveg jöfn.
Hvar sérðu þig eftir tíu ár? Glöð,
hamingjusöm og búin að spila vel úr
þeim tækifærum sem verða á vegi
mínum næstu tíu árin.
Eigum við kannski von á að sjá
þig aftur á skjánum í framtíðinni?
Aldrei að vita!
Eitthvað að lokum? Live, love,
learn and leave legacy.

AUGLÝSING: VICTORIA’S SECRET KYNNIR

„Vörurnar í versluninni eru sérhannaðar fyrir flugvallaverslanir og margar þeirra hvergi fáanlegar annars staðar. Það er það sem gerir það skemmtilegt, öðruvísi og áhugavert að koma í verslunina í Fríhöfninni,“
segir Ásta Dís.
MYNDIR/VILHELM

VIÐTÖKURNAR FRAMAR VONUM
Victoria‘s Secret Beauty & Accessories-verslunin í brottfararverslun Fríhafnarinnar var opnuð í febrúar á þessu ári og
hefur verið tekið opnum örmum af íslenskum sem erlendum konum. Verslunin er sú eina sinnar tegundar á Norðurlöndum.
„Viðtökurnar
hafa farið fram
úr okkar björtustu vonum.
Það er mikið
að gera og viðskiptavinir eru
ánægðir með
Ásta Dís Óladóttir það vöruúrval
framkvæmdastjóri sem er í boði.
Fríhafnarinnar
Það koma
stöðugt inn nýjar vörur og því alltaf eitthvað nýtt að sjá fyrir þá sem
ferðast mikið,“ segir Ásta Dís Óladóttir, framkvæmdastjóri Fríhafnarinnar. Hún segir viðskiptavini á
aldrinum tólf til níutíu ára.

Sú eina á Norðurlöndum
Verslunin er sú eina sinnar tegundar á Norðurlöndunum en sams
konar verslanir eru reknar í tveimur flugstöðvum í Bandaríkjunum,;
JFK og Miami International. Þá er
ein í Terminal 5 á Heathrow og ein
á Schiphol-flugvelli.
„Ísland varð fyrir valinu vegna þess að
stjórnendur fyrirtækisins í Bandaríkjunum hafa trú á Fríhöfninni á Íslandi og
voru ánægðir með
þá stefnu sem forsvarsmenn Fríhafnarinnar hafa markað
sér. Þá kaupa Íslendingar mikið
af Victoria‘ Secret vörum erlendis og var ákveðið að flytja hluta
af þeirri verslun inn í landið. Það
tók langan tíma að koma þessu í
gegn en við urðum fyrst á Norðurlöndunum.”

Mánaðarlega koma inn nýjungar í ilmog litalínurnar.

Nýjasti ilmurinn er Body by Victoria.
Förðunarvörur eru í úrvali.

Viðskiptavinir eru að sögn Ástu Dísar
ánægðir með vöruúrvalið.

Nýir fylgihlutir koma inn á tveggja mánaða fresti.

Ásta Dís segir stóran hluta af
þeim vörum sem fást í Fríhöfninni á Keflavíkurflugvelli ekki fást
í verslunum Victo r i a ‘ s S e c re t í
Bandaríkjunum eða
Bretlandi. „Þetta
eru sérstakar vörur,
hannaðar fyrir versl-

hvergi fáanlegir annars staðar. Það
er það sem gerir það skemmtilegt,
öðruvísi og áhugavert að koma í
verslunina í Fríhöfninni.

ur og hlébarðamynstur eru vinsælust en söluhæstar eru þrjár
snyrtibuddur saman í setti.“ Vegabréfa- og iPhone-hulstrin eru einnig vinsæl en nýjasta hulstrið er úr
leðri. Þá hafa seðlaveskin, stór og
smá, gert lukku en þau eru gerð úr
kálfskinni og er munstrið sérhannað fyrir Victoria‘s Secret.

þekkja flestar íslenskar konur en
nýlega var farið að framleiða Eau
De Toilette í Fantasy-línunni og er
það eina línan með Eau De Toilette. Þrjú ný ilmvötn eru væntanleg í þessari línu.
Ásta Dís segir konur á öllum aldri
geta fundið Victoria‘s Secret-ilm
sem hentar enda úrvalið breitt.
„Söluhæsta ilmvatnið er Bombshell
og er það eitt af aðalsmerkjum fyrirtækisins. Victoria‘s Secret Dream
Angels Heavenly er söluhæsti ilmurinn í Bandaríkunum. „Við erum
með ferskan ilm, ilm með ávaxtalykt, blómalykt, kryddaðan ilm og
margt fleira. Allar ilmtegundirnar
eru í Eau De Parfume og fæst krem
og Body Mist með sömu lykt.“

anir á flugvöllum, eða Travel retail,
eins og það heitir á ensku. Töskurnar, veskin og mikið af þeim fylgihlutum sem við bjóðum upp á eru

Snyrtitöskur vinsælar
Fylgihlutirnir í versluninni eru sem
fyrr segir töskur og veski en sömuleiðis seðlaveski, iPad-töskur,
tölvutöskur, ýmsar snyrtitöskur og
fleira. „Nýir fylgihlutir koma inn á
tveggja mánaða fresti og í byrjun næsta mánaðar er von á
jólalínunni þar sem gyllti liturinn verður ráðandi,“ upplýsir
Ásta Dís. Hún segir snyrtitöskurnar hafa verið sérstaklega vinsælar en þær koma í öllum stærðum
og gerðum; Allt frá litlum blýantasnyrtibuddum upp í stór snyrtibox með alls kyns mynstri. „Hinar
klassísku Victoria‘s Secret rend-

Nýjungar mánaðarlega
Í hverjum mánuði koma inn nýjungar í ilm- og litalínurnar en í versluninni er mikið úrval af ilmvötum,
sturtusápum, kremum og svokölluðu Body Mist, sem flestir þekkja,
ásamt talsverðu úrvali af förðunarvörum. Victoria‘s Secret Fantasies
Body-línuna (áður Secret Garden)

Sjá nánar á visir.is/lifid
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SAMEINAST Í SKARTGRIPALÍNU
Eftir að Gúrý Finnbogadóttir hafði búið í Kaupmannahöfn í eitt ár skellti hún sér í fatahönnunarnám í rándýrum einkaskóla og fann sína fjöl svo
um munaði. Hún skar sig strax úr sem djarfi Íslendingurinn og þegar dönsku nemendurnir gerðu dragtbuxur gerði hún leður-skinny-buxur og
þegar þeir gerðu hnésíða konukjóla gerði hún tryllta blúndukjóla með keðjum eins og hún segir sjálf. Lífið spjallaði við Gúrý.
NAFN? Guðrún Finnbogadóttir en alltaf kölluð
Gúrý.
ALDUR? 33 ára.
STARF? Fata/skarthönnuður.
MAKI? Jónas Breki gullsmiður.
BÖRN? Yndisgullin okkar eru þau Ísabella 6 ára
og Breki 15 mánaða.
Hvenær byrjaði áhugi þinn á tísku? „Ég hef haft
áhuga á tísku síðan ég man eftir mér, enda var
amma mín heitin mikil tískudrottning og ég fékk
að leika mér í pelsunum hennar, skarti og kjólum þegar ég var yngri. Hún gaf mér mína fyrstu
saumavél fyrir um það bil fimmtán árum, en þetta
var vélin hennar sem hún hafði ekki not fyrir lengur en ég á hana enn og hún virkar eins og ný.
Ég er svo heppin að eiga yndislega mömmu
sem var alltaf svo dugleg að sauma allar hugmyndirnar mínar þegar ég var yngri, mér hefur
alltaf fundist skemmtilegast að hanna og vil helst
að einhver annar saumi fyrir mig. Ég man sérstaklega eftir því þegar ég var kannski svona 16 ára
og latex-buxur voru í tísku hérna á Tungl-tímabilinu. Þá ruglaðist ég aðeins og fór inn í Teppaland til að kaupa mér efni í buxur. Afgreiðslumanninum fannst ég auðvitað stórskrítin en
ég labbaði út með bláan gólfdúk og lét greyið
mömmu sauma á mig buxur eftir að hafa sannfært hana um að þetta væri nú aðalið. En þær
enduðu sem sjálfstandandi buxur á gólfinu inni í
herberginu mínu.“

Brot af línu Gúríar og skartgrípalínu parsins.
Segðu okkur aðeins nánar frá því! „Við Breki
byrjuðum með skartlínuna Zero6 saman í Víetnam. Okkur langaði að gera skart sem væri ódýrara en skartið hans, sem hann gerir undir merkinu
Breki, og kannski aðeins kvenlegra. Ísabella dóttir
okkar er fædd árið 2006 svo við nefndum merkið okkar Zero6 með hana í huga. En allt sem við
notum er ekta, eins og í Zero6-böndunum okkar
þá gerum við þau úr ekta eðalsteinum, sem er
sami standard eins og ef þú labbar inn hjá Georg
Jensen og kaupir þér til dæmis hálsfesti, þá eru
það sömu eðalsteinarnir og við notum.“
Komið í sölu í Icelandair-vélunum Þau Gúrý
og Breki kynntu línuna sína á tískuvikunni í Kaupmannahöfn í fyrsta skipti í vor við góðar undirtektir. „Sýningin gekk vonum framar og við seldum
vel. En svo fengum við boð um að vera með aftur
núna í ágúst og það gekk líka mjög vel svo það er
ekkert hægt að kvarta. En auðvitað er þetta harður heimur og eflaust erfiðara að stimpla sig inn í
öðru landi en heimalandinu.“
Er hægt að nálgast vörurnar hér á landi?
„Við erum nýbyrjuð að selja tvær týpur af Zero6armböndunum okkar í Icelandair-vélunum. En
einnig erum við komin í tvær búðir í Noregi og
erum núna að fara að leggja Danmörk undir
okkur.
Annars má líka finna okkur á Facebook undir
guryonline og Breki design.

Fluttu til Víetnam

Gúrí ásamt fjölskyldu sinni.
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Jónas Breki, unnusti Gúrýar, útskrifaðist sem gullsmiður í Kaupmannahöfn í desember 2010 eftir
að hafa verið í læri í þrjú ár hjá einum stærsta
gullsmið í Skandinavíu, Ole Lynggaard. Eftir það
fékk hann tilboð um að fara til Hanoi í Víetnam
að vinna í verksmiðju sem er í eigu tveggja mjög
stórra skartgripafyrirtækja í Danmörku. Gúrý var
ekki alveg á því í fyrstu en lét tilleiðast. „Ég var
ekkert alltof spennt fyrir að fara út úr þægindakassanum mínum hérna í Danmörku en lét undan
og sé ekki eftir því í dag enda margt gott komið
út úr þeirri dvöl eins og samstarf okkar hjóna.

FJÖLBREYTT LITAÚRVAL Í HAUST
Þessi einstaklega fallega haustförðun er
unnin upp úr einu af
haust-„lookunum“
frá MAC þetta árið.
Línan heitir Office
Hours og einkennist hún af vörum
sem haldast einstaklega vel og
lengi á. Í línunni
er mjög fjölbreytt
litaúrval í augnskuggum, kinnalitum og glossi svo
að allir ættu að geta
fundið eitthvað við
sitt hæfi.

Fyrirsæta: Brynja
Förðun: Harpa
p

Í vetur verður lögð
mikil áhersla á fallega húð,
skygging og highlight kemur sterkt
inn. Náttúrulega mótaðar augabrúnir.

VÖRUR NOTAÐAR:
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Charged water moisture gel:
Mjög virkt rakagel sem hentar bæði
kvölds og morgna, fljótt að ganga
inn í húðina og fullkomið undir
farða.
Face&Body: Mjög léttur farði sem
m
auðvelt er að byggja upp, hentar öllum húðgerðum,
náttúruleg áferð sem gefur frísklegan ljóma.
Hyljari: Mineralized concealer / Léttur en auðvelt
að byggja upp, frábær undir augun og til að lagfæra
lýti á húðinni.
Pro Sculpting creme: Pro-vara sem gefur kremáferð. Í þessari förðun notaðist ég við accentuate-lit

ofan á kinnbein til að highlighta og
o
pure-sculpture sem er mildur brúnn
p
lilitur sem hentar vel í skyggingu og
til að gefa smá lit.
ti
Prolongwear-augnskuggar: Uninterrupted, Fashion Fix, Mauvein
less./ Sérstaklega hannaðir til að
haldast lengi á. Auðvelt að blanda, tilvaldir fyrir hina
uppteknu konu.
Prolongwear-lipgloss: Persistent / Sérstaklega
hannaður til að haldast lengi á.
Prolongwear-blush: / Baby dont go. Sérstaklega
hannaður til að haldast vel á.

AUGLÝSING: UNA SKINCARE KYNNIR

UNA ANNAST HÚÐ
ÞÍNA AF ALÚÐ
Á sólríkum dögum sumars heilsaði Una með einstökum
andlitskremum. Kremin eru rík af náttúrulegum og lífrænum
innihaldsefnum, sérvöldum til að veita húðinni það allra
besta. Una varðveitir samspil hafs og vísinda með lífefnum
úr íslenskum sjávarþörungum.
Una er kvenlegt, fagurt og einfalt nafn
sem þýðir einstök. Það hæfir einkar
vel andlitskremum sem eru einstök á
heimsvísu,“ segir Hörður G. Kristinsson
framkvæmdastjóri nýsköpunarfyrirtækisins Marinox og rannsóknarstjóri í líftækni og lífefnum hjá Matís.
Í byrjun sumars kynnti Marinox ný
íslensk andlitskrem undir heitinu Una.
Kremin byggja á umfangsmiklum rannsóknum á lífefnum úr íslenskum sjávarþörungum og eru frá grunni byggð á
íslensku hugviti.
„Við höfum á undanförnum árum
rannsakað lífefni í náttúru Íslands og
þá aðallega hafinu. Við höfðum áhuga
á að auka nýtingu hráefnis sem fellur til við fiskvinnslu og
skoðuðum einnig þang
og þara sem vex í miklu
magni við Íslandsstrendur. Nýting á sjávarþörungum er lítil sem
engin hér á landi en nágrannaþjóðirnar skapa
úr þeim mikil verðmæti í
snyrtivörum, matvælum
og fæðubótarefnum,“
útskýrir Hörður.
Hann segir margar
mismunandi tegundir
sjávarþörunga vaxa í
hafinu í kringum Ísland.
„Í rannsóknum á íslensku þangi komumst við að því að íslenskt bóluþang stendur upp úr þegar
kemur að virkni andoxunarefna. Þá
kom á daginn að magn þeirra í íslensku
bóluþangi er meira en við höfum áður
kynnst í okkar rannsóknum og virkni
þeirra miklum mun öflugri en í öðrum
þekktum andoxunarefnum eins og Cvítamíni, E-vítamíni og grænu tei,“
upplýsir Hörður um rannsóknir Matís
á hreinu íslensku hafi sem nú nýtist
öðrum til góða í Una-húðvörum.
„Stefna okkar í Marinox er að oftína
ekki þangið heldur nýta það á sjálfbæran hátt þannig að við getum alltaf gengið að nýju þangi vísu. Því förum
við í fjöruferð og handtínum þangið
á gamla mátann til að viðhalda virkni
þess. Við höfum sömuleiðis fundið
töluverðar sveiflur í innihaldi eftir svæðum og árstíðum og kortlagt besta árstímann til að nýta þangið,“ útskýrir Hörður.

Ellikerlingu vísað á burt
Hörður segir ekki nógu áhrifaríkt að
mala þurrkað þang og setja í snyrtivörur eins og tíðkast hefur hjá snyrtivöruframleiðendum hingað til.
„Að baki Una-krema er margra ára
þróunarvinna og við einangrum lífræn
efni bóluþangsins með háþróaðri aðferð sem tryggir hámarksvirkni þeirra.“
Efniviður Una-húðvara er í hvívetna
fyrsta flokks. Í kremunum eru einnig lífvirkar sykrur sem hafa þekkt jákvæð
áhrif á húðina, ásamt steinefnum, amínósýrum og vítamínum sem öll stuðla
að heilbrigðu útliti húðar.
„Viðlíka andlitskrem er ekki til í heiminum,“ segir Hörður. „Á heimsvísu er
mikil eftirspurn eftir kremum sem innihalda þang,
draga úr öldrun húðar og
koma úr hafinu. Það sameinast allt í þessu eina
kremi,“ upplýsir Hörður um Una-húðvörurnar
sem hafa fengið fádæma
góðar viðtökur heima og í
útlöndum.
„Kremin voru prófuð á
báðum kynjum í þremur umfangsmiklum notendaprófum. Niðurstöður
voru framúrskarandi; yfir
95 prósent notenda sögðust eindregið mæla með
kremunum við aðra og yfir 90 prósent
sáu marktækan mun á húð sinni og
sjáanlega jákvæð áhrif á línur og hrukkur,“ útskýrir Hörður.
Una-húðvörur eru sérhannaðar til að
koma í veg fyrir og draga úr áhrifum
öldrunar í andliti. Dag- og næturkrem
vinna best saman en Hörður segir
virkni í næturkreminu meiri og að óhætt
sé að nota næturkremið að degi til.
„Notendapróf fóru fram á köldustu
vetrarmánuðum. Niðurstöður sýndu
að kremin henta íslenskum vetrarskilyrðum einstaklega vel og níu af hverjum tíu sögðu kremin uppfylla rakaþörf
húðarinnar. Innihaldsefni í þörungaseyðinu virðast draga úr bólgum í húð,
roða, exemi og frunsum. Una-húðvörur
henta jafnt körlum sem konum.“

Una-húðvörur
eru sérhannaðar til að koma
í veg fyrir
og draga úr
áhrifum öldrunar í andliti.

Sjá nánar á visir.is/lifid

Ingunn Jónsdóttir er ferskt og náttúrulegt andlit Una-húðvaranna.

Hörður G. Kristinsson og Rósa Jónsdóttir fagstjóri hjá Matís hafa staðið saman að rannsóknum á sjávarþörungum. Þau eru
bæði meðal eigenda Marinox ehf.

HEILBRIGT, UNGLEGT ÚTLIT

NÁTTÚRULEG FEGURÐ HÚÐAR

Una-húðvörur samanstanda af
endurnærandi dagkremi og uppbyggjandi næturkremi sem henta
öllum húðgerðum.
Dagkremið er áhrifaríkt og veitir
húðinni sterka andoxandi vernd.
Það kemur í veg fyrir og dregur úr
fínum línum og hjálpar til við að
viðhalda heilbrigðu og unglegu útliti.
Kröftugt næturkremið inniheldur
Una-húðvörur eru í loftheldum umbúðum til að
mikið af lífvirkum efnum sem næra vernda dýrmæt og virk innihaldsefnin.
húðina á nóttunni. Það hjálpar til
við að byggja upp húðina og kemur í veg fyrir og dregur úr fínum línum og
hrukkum. Næturkremið inniheldur mikið magn andoxunarefna úr sjávarþörungum og önnur lífvirk efni sem magna upp áhrif kremsins.

● Una er án litar-, ilm- og
parabenefna.
● Una er án erfðabreyttra
efna.
● Una inniheldur lífvirk efni
unnin úr íslenskum sjávarþörungum.
● Una afvirkjar slæmar
hvarfeindir sem hafa neikvæð áhrif á húðfrumur.
● Una er ekki prófað á
dýrum.
● Una er endurnærandi og
uppbyggjandi fyrir húðina.
● Una er íslensk þróun og
framleiðsla.

● Una veitir vernd gegn
umhverfismengun.
● Una vinnur gegn og
dregur úr öldrunaráhrifum
á húð.
● Una styrkir og nærir
húðina með náttúrulegri
vörn.
● Una varðveitir náttúrulega fegurð húðarinnar.
● Una bætir raka húðarinnar.
● Una inniheldur lífvirk efni sem hafa mikla
andoxunarvirkni.

Una-húðvörur innihalda íslenskt bóluþang sem
býr yfir öflugum andoxunarefnum.

FRÆGASTA TERTA ÍSLANDSSÖGUNNAR LOKSINS BÖKUÐ
Það vantar ekki frumlegheitin og fjörið þegar þeir
Simmi og Jói eiga í hlut en þeir vígja nýjan hamborgara á Hamborgarafabrikkunni, í dag sem ber
nafnið Sigurjón digri, og sömuleiðis eina frægustu tertu Íslandssögunnar, Astraltertu, sem
aldrei hefur verið bökuð áður.
Sigurjón digri og Astraltertan komu fyrir í Stuðmannamyndinni Með allt á hreinu sem er þrjátíu ára um þessar mundir og verða því vígð
að Stuðmönnum viðstöddum með tilheyrandi
viðhöfn í hádeginu í dag.

Bókin Heilsuréttir fjölskyldunnar – leiðir að
hollara mataræði og heilbrigðari lífsstíl eftir Berglindi
SIgmarsdóttur hefur heldur
betur slegið í gegn. Berglind,
sem er fjögurra barna móðir,
hefur góða reynslu af því að
elda hollan mat sem öllum á
heimilinu líkar við. Hér gefur
hún okkur uppskrift að kjúklingasalati fyrir fjóra.

4 kjúklingabringur
Marinering:
2 msk. hunang
4 msk. balsamikedik
4 msk. jómfrúarólífuolía
3 hvítlauksgeirar, pressaðir
½ rauðlaukur, fínt saxaður
2 dl þurrkaðar gráfíkjur
Aðferð:
1. Hrærið fyrstu fimm hráefnin vel saman og hellið yfir bringurnar sem lagðar hafa verið í eldfast mót.
2. Skerið stilkana af gráfíkjunum
og hverja fíkju í 4-6 bita. Blandið saman við og látið kjúklinginn
liggja í marineringunni í um 2 klst.
3. Setjið mótið í ofn og bakið í
20 mínútur við 180 gráður. Snúið
kjúklingabringunum eftir að eldunartíminn er hálfnaður. Prófið í
lokin að skera í bringurnar áður
en þær eru teknar út til að vera
fullviss um að þær séu fulleldaðar.
Salat:
1 pk. plómutómatar, helst íslenskir
1 rauð paprika, skorin í lengjur
og svo til helminga
1 avókadó, saxað í teninga
1 krukka fetaostur, 250 gr
1 poki klettasalat
1 poki blandað salat
100 g pekanhnetur, ristaðar á
þurri pönnu eða í ofni.
Samsetning:
1. Blandið öllu salati saman.
2. Skerið kjúklingabringur í hæfilega bita og blandið saman við
salatið.
3. Dreifið að síðustu ristuðum
pekanhnetum yfir.

Yfirburðir
Fréttablaðsins
staðfestir!

64%

8%

Lesa bara
Fréttablaðið

Lesa bara
Morgunblaðið

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað
landsins með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila
sinn eins og síðasta könnun Capacent Gallup
sýnir ótvírætt.
Auglýsing í
Fréttablaðinu
nær til yfir

92%

28%

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

lesenda
blaðanna

Allt sem þú þarft
þarft...

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu. Meðallestur á tölublað, jan.-júní 2012.
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PurePharma væntanlegt til Íslands
Sportlíf hefur bráðlega sölu á fæðubótarefnum frá danska fyrirtækinu PurePharma. Þau gagnast bæði íþróttafólki sem vill bæta
árangur sinn og um leið öðru fólki sem vill innbyrða holl fæðubótarefni.

P

u rePha r ma er a lþjóðlegt fyrir tæki sem er staðsett í Danmörku. Fyrirtækið framleiðir eingöngu nokkur vísindalega sannreynd fæðubótaefni
sem virkilega hafa áhrif á heilsufar fólks. Sportlíf mun bráðlega
selja PurePharma-vörurnar í verslunum sínum. Að sögn Jóns Inga
Þrastarsonar, verslunarstjóra Sportlífs í Glæsibæ og talsmanns PurePharma á Íslandi, er tilgangur sá að
setja á markað hérlendis Omega-3
fiskiolíu, D-vítamín og nauðsynleg
steinefni í hæsta gæðaflokki fyrir
fólk og íþróttamenn sem gera miklar kröfur.
„Þessar þrjár vörur hafa mjög
sterk gögn á bak við sig um gildi
sitt og virkni sem meirihlutinn af
hinum vestræna heimi getur notið
góðs af.“

Alþjóðleg gæðavottun
Sumir af bestu crossfit-iðkendum,
læknum og heilbrigðisstarfsfólki
nota og mæla með vörunum frá
PurePharma, segir Jón Ingi. „Þar
má nefna tvöfalda heimsmeistara,
Annie Mist og Rich Froning, sem
og aðra heimsmeistara í crossfit.
Allar vörurnar hafa hlotið alþjóðlega gæðavottun til að ná hámarksgæðum og sjálfbærni í umhverfinu. Þessar þrjár vörur okkar eru
taldar vera besta náttúrulega leiðin á markaðnum til að auka afköst,
draga úr bólgum og til að styrkja
ónæmiskerfið.“
Hver vara hefur verið þróuð
innan þriggja nauðsynlegra þátta.
Eftir æfingu þarf líkaminn hvíld til
að ná bata. PurePharma O3 (Omega
3) hjálpar líkamanum að draga úr
bólgum og hraðar endurheimt.
„Svo er það annar þátturinn sem
er æfingin sjálf. Þar hjálpar PurePharma M3 til við byggja upp styrk
á sama tíma og það hámarkar próteinmyndun í vöðvunum sem leiðir til aukinna afkasta.“
Þriðji þátturinn að sögn Jóns
Inga er heilsujafnvægi. „Hin einstaka blanda af náttúrulegum uppsprettum af PurePharma D3 styrkir
ónæmiskerfið og styður mikilvæg
líffæri eins og nýru.“

Áhrifamikil blanda
M3-steinefnin frá PurePharma
inniheldur steinefnin sink og magn-

esíum. Þau gegna mikilvægu hlutverki eftir æfingar við að hjálpa til
við próteinnýmyndun og hraða því
uppbyggingu vöðvanna. „Magnesíum er talið vera einstaklega mikilvægt fyrir eðlilega virkni vöðvanna
og spilar mikilvægt hlutverk í umbreytingu kolvetna í orku sem og
að hjálpa til við vöðvaslökun,“ segir
Jón Ingi. B6-vítamíni og eplasýru,
sem eru upptökuhvatar, hefur verið
bætt við M3 frá PurePharma og er
því varan gríðarlega skilvirk. „Þessi
blanda er hönnuð til að auka afköst og um leið hraða endurheimt.
Eplasýran er upprunalega fengin
úr grænum eplum og gegnir lykilhlutverki í upptöku steinefnanna en
getur einnig dregið úr mjólkursýrumyndun í vöðvum.“
Omega 3 ætti að vera flestum Íslendingum kunnugt enda er lýsi
auðugt af Omega 3 að sögn Jóns
Inga. „PurePharma Omega 3-fiskiolían hefur verið hönnuð með það
að leiðarljósi að vera hreinasta og
áhrifamesta fiskiolían á markaðnum. PurePharma Omega 3-fiskiolían hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun og er farið yfir hvern skammt
fyrir sig og hrein- og ferskleiki vörunnar athugaður en það er unnið af
óháðri stofnun IFOS (International
Fish Oil Standards).“
Omega 3-fiskiolían getur hjálpað til við að auka afköst hjá íþróttamönnum, segir Jón Ingi, og þá helst
þeim sem eru í íþróttum þar sem er
mikil ákefð. „Omega 3 getur dregið úr bólgum eftir æfingar og þar
af leiðandi hraðað endurheimt.
Einnig er því haldið fram að
Omega 3 geti dregið úr morgunstirðleika sem og viðhaldið
vel smurðum liðamótum.“

Jón Ingi Þrastarson, verslunarstjóri í Sportlífi. „Omega 3-fiskiolían getur hjálpað til við að auka afköst hjá íþróttamönnum.“

MYNDIR/ANTON

PurePharma-fæðubótarefni
eru afar mikilvæg fyrir
íþróttamenn sem aðra.

D-vítamín er mikilvægt
D-vítamín er Íslendingum
mjög mikilvægt, segir Jón Ingi.
„Það fór vart fram hjá neinum síðasta vetur þegar mikið var fjallað
um það í fjölmiðlum. Húðin framleiðir D-vítamín fyrir tilstilli sólargeisla og er því D-vítamínskortur mjög algengur á Íslandi og sérstaklega yfir vetrarmánuðina og því
mikilvægt að taka inn D-vítamín í
formi fæðubótarefna. Skortur á Dvítamíni getur leitt til vöðvarýrnunar, beinþynningar, tannskemmda
og veikara ónæmiskerfis. D-vítam-

ín örvar frásog kalks úr meltingarveginum og því mikilvægt fyrir
tann- og beinheilsu. D-vítamín er
fituleysanlegt og er það ástæðan
fyrir því að PurePharma framleiðir
D3-vítamínblöndu, sem inniheld-

ur jómfrúarolíu til að hámarka upptökuna á vítamíninu. Einnig er talið
að D-vítamín styrki ónæmiskerfið
og bæti nýrnastarfsemi.“
PurePharma-vörurnar verða til
sölu eftir tvær vikur í verslunum

Sportlífs í Glæsibæ og Holtagörðum.
„Á sama tíma og vörurnar verða
seldar hér setjum við nýjan vef í loftið, www.purepharma.is. Þar verður
hægt að afla sér allra upplýsinga um
vörurnar og versla þær líka.“

smá
auglýsingar

smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl.
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17

8–17

Mótorhjól

BÍLAR &
FARATÆKI

Vinnuvéla- Lyftara- og Bifreiðaflutningar
á verði fyrir þig.

ÚTSALA !

Skoda Octavia Diesel (NEW) árg.
‚06/2012 ek. 11 þ.km 6 gira Frábært
verð 3090 !!!!!!!!

TOYOTA LAND CRUISER120 VX. Árg
2008, ekinn 111 Þ.KM, dísel, leður,
8 manna sjálfskiptur. Verð 6.780þ
Upplýsingar í síma 5774747

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is

Triumph Tiger 800cc og Tiger XC 800cc,
árg11. Leiguhjól frá Biking Viking.
Frábær ferðahjól. Töskur fylgja. Uppl.
s. 5109090 Erum í samningastuði um
helgina! Reykjavík Motor Center v/
Holtaveg

ÚTSALA !

JEEP Grand cherokee laredo 4x4.
Árgerð 2008, ekinn 149 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.890.000.
Rnr.250639.

NISSAN QUASQAI árg ‚07. 4x4, ekinn
73.000 km. Sumar- og Heilsársdekk.
Mjög góður bíll. Verð 2.800.000.- Sími:
696-3318

HYUNDAI TUSCON 4x4. Árg 2008,
ekinn 107 Þ.KM, V6 bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.190þ. Rnr.123127. Bíll í 100%
standi. Óskum eftir bílum á skrá mikil
sala.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800
FORD TRANSIT FT300 2.2 TDCI
Árgerð 2010. Ekinn 59 Þ.KM Verð kr.
3.290.000. verðið er með vsk

AB Bremsur og viðgerðir

Hjólbarðar

KIA Picanto ex-sjálfskiptur. Árgerð 2004,
ekinn 80 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 750.000. Rnr.160202.

M og B dekkjavélar frá Correggio Ítalíu
Nýjasta tækni. Fáið tilboð. Hægt að
senda fyrirspurnir á kaldasel@islandia.
is og Kaldasel ehf s. 5444333.

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

Til sölu vw polo ‚98. Þarfnast
lagfæringa. V.100 þús. Upplýsingar í
s.893 1991.

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Viltu selja bílinn þinn
0-250 þús!

Er að leita af bíl hann má þarfnast
lagfæringa, helst ekki eldri en 2000 árg
get staðgreitt álitilega bíla allt að 250
þús á borðið s. 691 9374

Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98,
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

KIA Ceed lx 1.6 disel beinsk.. Árgerð
2011, ekinn 43 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
2.590.000. Rnr.140170.

VW Touareg II V6 dísel. Árg. 7/2008, ek.
85 Þ.KM, dísel, sjálfsk, Mjög vel búinn
og flottur bíll, Ásett verð 7.750.000.
Rnr.117920. Er á staðnum.

A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Bílar óskast

!!! 0-250þús staðgreitt !!!

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

Sendibílar

Garðyrkja
VW - Skoda - Varahlutir
Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og
Pajero frá ‚02 Kaupum bíla til niðurrifs
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11
220 hfj. S. 534 1045.

Varahlutavaktin
Sími 555 6666
Erum með varahluti fyrir Benz, VW,
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot,
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum.
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og
lau. 12-16.

Smápartar.is
Eigum mikið úrval af varahlutum í
Subaru frá 97 til2002 módel og í Skoda
Octavía frá 2000 til 2007,og einnig
Honda CR - V árg,2005.Sími 56750407785040. Smápartar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 12-16.
www.100bilar.is

Óska e.að kaupa M. Benz frá árg.19802000 í varahluti. Uppl.í s.866 0471
Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris,
Skoda Oktavia árg. ‚03, Honda Civic
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar.
Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852.

Bílar til sölu
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Hreingerningar

Varahlutir

Óska eftir bíl á bilinu 30-400þ +. Ekki
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

Sparneytnir, öruggir og áreiðanleigir
fjórgengismótorar frá Suzuki. Eigum
flestar stærðir á lager til afgreiðslu strax.

Pípulagnir
Faglærðir Píparar

Skoda Octavia 4x4 Dísel

Fjagra tonna hyster lyftari óskast, helst
ekki eldri en árg. ‚00 má vera bilaður
eða tjónaður. Uppl. í síma 896 1415
jón.

FORD Escape limited 4x4 4dr.
Árgerð 2006, ekinn 93 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.490.000.
Rnr.160263. Tilboð kr: 990.000,-

ÞJÓNUSTA

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

Til sölu Opel Astra 5 dyra árg‘00
keyrður 156þús á nýjum dekkjum. Verð
200þúsund. S:8466358

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá
og á staðinn
www.hofdabilar.is

AB - PÚST

Pípulagnir

0-250 þús.

M.BENZ Ml500 1/ 2007, ek. 107
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 5.490þ
Rnr.123291. Er að leita að 7manna bíl!
Óskum eftir bílum á skrá mikil sala.

Viðgerðir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl.
í s. 663 5315 / 699 6069.
Árg. 2006. Ekinn 132.000. Beinskiptur,
sumar og vetrardekk, dráttakúla. Mjög
góður bíll. Verð: 1.950.000.- Sími: 6963318.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11.
Hyundai Sonata ‚97, Accent ‚01,
Impreza ‚99 og felicia ‚99, Peugeot 306
‚99, 206 og 406 ST. Almera ‚97-‘99,
Primera ‚98, Terrano ‚98, Ford 250 ‚99,
Megane 01. Vectra ‚98, Astra ‚97, Corsa
‚98, Baleno ‚98. Kia Rio ‚02. Benz 230E
‚97. Volvo 460 ‚93, Ford Mondeo ár
‚00. Transporter ‚99, Audi A4 ‚94, golf
95-98. Kaupi bíla til niðurrifs. sími
661 5270.

Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Uppl. s. 555 6020.

BMW F800 GS fullhlaðið af aukabúnaði.
Árg.08, ekið 25þ. km. Verð kr. 2,4m.
Uppl. s. 5109090 Reykjavík Motor
Center v/Holtaveg

Suzuki Grand Vitara Premium (NEW)
2.4 l 06/2011 ek 30 þ.km Sjálfskiptur,
Cruise 17” felgur ofl FRÁBÆRT VERÐ
! 3490 !!!!

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla.
Dráttarbeisli í Primera ‚98, Elantra ‚98,
Almera ‚98 Legacy ‚98, carisma‘98. S.
896 8568.

Almennar pústviðgerðir og sérsmíði.
Fljót og góð þjónusta. Skemmuvegur
26, Bleik gata. S 555 6020.
Mazda 6 station ‚03, ek. 136þ., ssk
2.0L https://bland.is/classified/entry.
aspx?classifiedId=1297891 Uppl. s.
867-1594.

NISSAN X-trail.DÍSEL Árgerð 2008,
ekinn 107 Þ.KM, sjálfskiptur. Verð
2.790.000. Rnr.103993

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

Nýja

Garðaþjónusta
Reykjavíkur
20% afsláttur af öllum
haustverkum.

TRÁKLIPPINGAR,
HELLULAGNIR,
ÞÖKULAGNIR OG FL. S. 774 5775.

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

Til sölu

4IL SÎLU FRAMLEIÈSLU MËT AF ÖESSUM B¹T
TOYOTA Auris sol. Árgerð 2008, ekinn
66 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
2.190.000. Rnr.110534. Tilboð kr:
1.990.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

Range Rover Sport Dísel Árgerð 2006,
ekinn 102þ.km. Umboðsbíll. Mjög
gott eintak sem er á staðnum. Verð
4.990.000kr. Raðnúmer 153555. Sjá
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

 FET SKROKKURINN
FLOTTUR FISKIB¹TUR
KJÎLUR 
Bjóðum hátækni búnað frá Bigas
International srl, einum þekktasta
framleiðanda á gas búnaði fyrir
bifreiðar í Evrópu. Leitið tilboða í búnað
og ísetningu - sparið með MetanLán til
allt að 48 mánaða. velras.is

Ódýr sendibílaþjónusta. Heimsendingar
og fyrirtækjaþjónusta. www.keyrsla.is
S:820-3880
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Rafvirkjar geta bætt við sig verkefnum.
Töfluskipti, dyra símar, öll raflagna
þjónusta. Sanngjarnir, snöggir. S: 612
9885.

Málarar
Málningarþjónusta
Reykjavíkur

RAFVIRKJUN S. 896 6025

20% afsláttur fyrir eldriborgara og
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S.
778 0100.

Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.

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

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.

NUDD NUDD NUDD Slökunarnudd 101
RVK. S. 857 0740. Irena Kontulová.

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

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir.
S. 899 3011.

www.geymslaeitt.is

Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun.
S: 564-6500.

KEYPT
& SELT

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.

Húsaviðhald

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

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar,
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Nudd

Búslóðaflutningar

K.R.S.
ELDON
MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

Þjónusta

Til sölu
Rafvirkjun

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

Plastgeymslu útihús. 4,5fm. Auðveld
í uppsetningu og viðhaldsfrí. Verð
180þús. Uppl. í síma 893-3503.

Atvinna í boði
Reykstopp með árangri
s: 694 5494

Viðar Aðalsteinsson
ráðgjafi. www.theta.is

mannræktar-

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699
8000 eða í Pósthússtræti 13
( við Austurvöll ),
Verið velkomin

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

ATVINNA

HEIMILIÐ
Heimilistæki

Óska eftir að kaupa vínyl hljómplötur,
CD diska og playstation leiki. Uppl. í
s. 698 8629.

KvikkFix leitar að
starfsfólki.
KvikkFix leitar að vönum
bifvélavirkja, vönum smurmanni
og starfsmanni á verkstæði.
Einnig vantar mann í lagerstarf,
útkeyrslu og þrif.
Fyrirspurnir sendist á
orri@nrg.is
www.kvikkfix.is

Auglýst er eftir aðstoð
í eldhús
Samskipa í Kjalarvogi
Við leitum að áhugasömum,
bjartsýnum og jákvæðum
einstaklingi sem er tilbúin
að starfa með okkur af
fagmennsku og áhuga.
Vinnutími er frá kl 07.00 - 15.00.
Vinsamlegast sækið um starfið
á vef Samskipa:
http://www.samskip.is

Óska eftir að kaupa steipumót, ca
30 stykki. Rasto XXL 2,4x2,7 ásamt
fylgihlutum. Hafið samband við jpv@
olivant.fo

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

Sérverslun með
náttúruvænar og
andlegar vörur.

Verslun

Úrval af saltkristalslömpum, lífrænum
snyrti- og húðvörum, blómadropum,
himalaya
baðsalti,
reykelsum,
ilmkertum,
slökunargeisladiskum,
englaspilum, o.fl. Ditto, Smiðjuvegi
4 (græn gata), 200 Kópavogi. Opið
mán-fös 12-18. Lau 12-15. www.ditto.is

Holtagörðum
óskum eftir að ráða starfsfólk í
afgreiðslu. Vinnutími 11:30 - 18
og aðra hverja helgi.
Upplýsingar gefur Linda í
S: 863 7579 og linda@joifel.is

Lesendur okkar
eru á öllum aldri

Veitingahús í Hafnarfirði óskar eftir
starfsfólki í sal, í hádegi 2X í viku. Uppl.
í S. 822 5229.

Lok á heita potta og
hitaveituskeljar.

Eigum til á lager lok í stærðum, 217x217,
217x235, 235x235, 217x174, 8 hyrndlok
á Unaðskel og Blómaskel frá Trefjum.
Lokin þola 1000 kg jafnarðarþunga af
snjó. Sterkustu lokin á markaðinum
í dag. Litir: Brúnt eða Grátt. www.
Heitirpottar.is Sími 777 2000

ÓDÝR HEIMILISTÆKI

Þvottavélar, ísskápar, frystiskápur,
þurrkara, uppþvottavélar. S. 896 8568.

Óskast keypt

með ólíka
sýn á lífið

HEILSA
Heilsuvörur
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Fæðubótarefni
KAUPUM GULL
og aðra eðalmálma gegn
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

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

TANTRA NUDD

Gullsmiðja Óla
Kaupum gull

– og við þjónum
þeim öllum

Kaupum allt gull og silfur á
toppverði.
Gullsmiðja Óla - Veltusundi 1,
v/Ingólfstorg. 101 RVK.
Sími 564 3248

Þjónusta

Allt sem þú þarft

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698
8301 www.tantra-temple.com
Slökunarnudd/heilnudd, opið 9-17,
Nuddstofan svæði 112. Uppl. S:823
5669 eða 693 0348.

NUDD OG HEILSA

HEILSURÁÐGJÖF - NÆRINGARFRÆÐI.
Tekið á allkonar kvillum og sjúkdómum.
Einkatímar og námskeið. Opið frá 12-18
alla virka daga nema sun. S. 823 8280.
www.nuddogheilsa.is

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði
101 miðbær

Byggingarfyrirtæki í Rvk. óskar eftir
duglegum
og
samviskusömum
starfsmönnum í viðhaldsverkefni. Þurfa
að geta byrjað strax. Uppl. í S: 663
4455.

NULL

Vanur beitningarmaður óskast við
beitningu í Þorlákshöfn. S. 853 1193
& 773 3933.

2 herb íbúð nálægt háskólanum, hentar
vel pari eða einstakling. Húsgögn geta
fylgt. Laus. lgb0813@hotmail.com

Húsnæði óskast
Óska eftir 3ra herb íbúð sem allra
fyrst á svæði 101,105 og 107 Skilvísar
greiðslur og reglusemi. Uppl. í s. 860
0262

Atvinnuhúsnæði
51,6 m2 iðnaðarbil

Nokkur bil af þessari fágætu og eftirsóttu
stærð til sölu eða leigu. Lofthæð: 3,9
m. Hurð 3,6 m. Facebook/Steinhella
14. S: 660-1060 og 661-6800
Geymslu/iðnaðarbil, 75m2 í Steinhellu
í Hf. m/4m.hárri innkeyrsluhurð. S.893
2550.

Geymsluhúsnæði
www.buslodageymsla.is

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

Geymslur.com

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

TILKYNNINGAR
Einkamál
Spjalldömur 908 5500

Opið allan sólarhringinn.

Engin bið nema þegar talað er.

Raunveruleg tilbreyting

Rauða Torgið er miðstöð íslendinga
sem leita alvöru tilbreytingar. 100%
trúnaður, skjót svörun. Auglýstu frítt í
s. 535-9923.

Yndislegar stundir

með flottri íslenskri konu. Já, góðar
stundir. Rauða Torgið, s. 905-2000,
535-9920, augl.nr. 8228.

KK í kvenmannsfötum

vill kynnast manni með sama
áhugamál. Rauða Torgið, s. 905-2000,
535-9920, augl.nr. 8378.

Samkynhn. KK,

Nú er mikið nýrra auglýsinga frá
samkynhn. KK sem leita kynf. ævintýra.
Rauða Torgið, s. 905-2000, 535-9920
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Fasteignir

Atvinna

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

ERT ÞÚ VAKTSTJÓRINN?

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

Asparhvarf- Kópavogi
Glæsilegt einbýlishús á útsýnisstað við Elliðavatn
Afar glæsilegt og vandað 243,1 fm. parhús á
tveimur hæðum með innbyggðum 34,6 fm.
bílskúr með frábæru útsýni yﬁr Elliðavatnið og
víðar. Húsið er afar glæsilegt hið innra og ytra,
innréttað á afar vandaðan og smekklegan máta.
Instabus rafkerﬁ er í húsinu. Innihurðir eru allar
extra háar. Innréttingar eru sérsmíðaðar, hvítar
og úr bæsaðri eik. Gólfefni eru hvíttaður askur og
ﬂísar. Gólfsíðir gluggar í stofu til suðurs. Hjónasvíta
með baðherbergi innaf. Tvö önnur herbergi, en
auðvelt er að innrétta fjórða herbergið í stað
sjónvarpsstofu á neðri hæð. Innanhússarkitekt
er Thelma Friðriksdóttir. Tvennar stórar svalir.
Skjólgóð lóð með stórri verönd. Falleg lýsing
utan á húsinu og á lóð.

Við leitum að jákvæðum og þjónustulunduðum
einstaklingi í áhugavert ábyrgðarstarf
vaktstjóra í afgreiðslu.
Viðkomandi þarf að hafa ánægju af
samskiptum við fólk og vera áreiðanlegur.
100% starf í vaktavinnu.
Þarf að geta hafið störf strax.
Lágmarksaldur 22 ár. Reykleysi skilyrði.
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá og mynd á
netfangið hreyfing@hreyfing.is fyrir 28. sept.

Tilkynningar

Sorpurðun í landi Tjarnarlands á
Fljótsdalshéraði, allt að 68.000 tonn
Mat á umhverfisáhrifum - athugun Skipulagsstofnunar
Verkís, f. h. Fljótsdalshéraðs, hefur tilkynnt til athugunar
Skipulagsstofnunar frummatsskýrslu um sorpurðun í landi
Tjarnarlands, allt að 68.000 tonn.
Tillaga að ofangreindri framkvæmd og skýrsla um mat á
umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar frá
21. september til 2. nóvember 2012 á eftirtöldum stöðum:
Á skrifstofu Fljótsdalshéraðs og á Bókasafni Héraðsbúa, í
Þjóðarbókhlöðunni og hjá Skipulagsstofnun.
Frummatsskýrslan er aðgengileg á heimasíðunum: www.verkis.is
og www.fljotsdalsherad.is

FORBRYDELSEN
Þriðja og síðasta þáttaröðin
hefst á DR 1 á sunnudaginn
kl. 18.00
50 ERLENDAR STÖÐVAR Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100
Tilkynningar

Allir hafa rétt til að kynna sér framkvæmdina og leggja fram
athugasemdir. Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast eigi
síðar en 2. nóvember 2012 til Skipulagsstofnunar, Laugavegi 166,
150 Reykjavík. Þar fást ennfremur nánari upplýsingar um mat á
umhverfisáhrifum.
Birt samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum, nr. 106/2000
með síðari breytingum.
Skipulagsstofnun
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

MEIRA SKÚBB

ÚTVARP

LÍFIÐ

SJÓNVARP

- oft á dag
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krossgáta
6

7

9

3

4

8

10

12

13

15

16

17

19

LÁRÉTT
2. gjóta, 6. kyrrð, 8. ílát, 9. upphrópun, 11. tveir, 12. máttur, 14. pabbi,
16. tveir eins, 17. kvk nafn, 18. for, 20.
tveir eins, 21. krukka.

11

14

20

LÓÐRÉTT
1. íþróttafélag, 3. í röð, 4. ósamlyndi,
5. kk nafn, 7. lausbeislaður, 10. temja,
13. svelg, 15. réttur, 16. verkur, 19.
ullarflóki.
LAUSN

Í þjónustu Nýdanskrar
BAKÞANKAR
rt þú eitthvað fyrir skartgripi?“
spurði söngvarinn mig þar sem við
Björns Þórs
Sigbjörns- sátum hlið við hlið í rútunni. Spurningin
sonar kom flatt upp á mig en ég svaraði henni

21

E

nesið var ég til í sitja við hliðina á honum
alla leið til Egilsstaða og heim aftur, svo
glerfínn var hann.

auðvitað neitandi enda hafði ég aldrei
nokkurn tíma borið skartgrip. „Ég hef
alltaf verið glysgjarn,“ sagði hann þá og
lyfti höndunum til að sýna mér hringum
prýdda sex eða sjö fingur, til að staðfesta
orð sín. Fjólublár hatturinn sagði líka
sína sögu svo ekki sé nú talað um pelsinn
sem hann klæddist.

AÐ ráða mig sem rótara var á sinn hátt

RÚTAN var í Ártúnsbrekkunni og
við á leið í eitthvert félagsheimilið í
Húnavatnssýslunum. Það var semsagt löng ökuferð fram undan og
ég segi það bara alveg eins og það
var, mér leist ekkert á framhaldið
með þennan Daníel Ágúst við hliðina á mér.

LÁRÉTT: 2. gjóa, 6. ró, 8. ker, 9. aha,
11. ii, 12. megin, 14. faðir, 16. tt, 17.
una, 18. aur, 20. gg, 21. krús.

18

5

LÓÐRÉTT: 1. fram, 3. jk, 4. óeining,
5. ari, 7. óheftur, 10. aga, 13. iðu, 15.
ragú, 16. tak, 19. rú.

2

1

ÉG hafði verið ráðinn rótari hjá
Nýdanskri, svo að segja nýfluttur frá
Akureyri og kunni lítið á svona
skrautlega náunga. Strax í Mosfellsbænum, eftir að við
höfðum spjallað svolítið
meira saman, var mér
þó farið að líka vel
við hann og þegar
komið var á Kjalar-

galið því ég hafði ekkert af því sem rótarar þurfa að hafa til að geta sinnt starfinu
með sóma. Ég var til dæmis ekki með bílpróf sem kostaði vesen og peninga, ég var
frekar rýr að afli og átti því erfitt með að
bera Hammond-orgel og níðþunga magnara og svo kunni ég ekki á hljóðfæri sem
gerði það að verkum að ég gat ekki stillt
gítarana eða skipt um strengi í þeim. Ég
hafði hins vegar sæmilega þjónustulund
og gerði umyrðalaust það sem mér var
sagt að gera og reyndi að gera það vel.

AÐSÓKNIN að tónleikunum um kvöldið
var dræm. Það hafði gleymst að auglýsa
eða taka með í reikninginn að það var
sauðburður eða próf í framhaldsskólanum
eða hvað það nú var. Alla vega komu fáir
og því lítið í kassanum. Tónleikahaldarinn var með böggum hildar enda gat hann
ekki borgað hljómsveitinni það sem samið
var um. Björn Jörundur var skiljanlega
ósáttur og lét hann heyra það. „Ef þú
borgar ekki verður andlitið slitið af þér,“
öskraði hann á manninn. Ég stóð álengdar og fylgdist með og vonaði bara heitt og
innilega að ég yrði ekki settur í verkið.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Næst:
Eitthvað
allt
annað!

kynnir:
Hægri
miðverðir
úr annarri
deild sem
eru líkir
mæðrum
sínum

Fylgist
með!
Valli liðband

frá Patreksfirði með
mömmu sinni Dúllí

Kalli skalli

frá Reyðarfirði með
móður sinni Rósu

■ Gelgjan
Heyrirðu?

Maggi múffa

frá Borgarnesi með
mömmu sinni Kiddý
Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hringitónninn
minn er sá
sami og lagið í
útvarpinu!

Eitt af lífsmarkmiðum
mínum hefur náðst!

Mér líður
skringilega,
eins og ég og
alheimurinn
séum eitt.

■ Handan við hornið

Mér líður
skringilega
með
lífsmarkmið
þín.

Eftir Tony Lopes

Kann alls ekki að segja
brandara

Eftir skilnaðinn tók ég
upp minn gamla lífsstíl.

Leikkonan Nína Dögg Filipusdóttir leikkona talar um
leiklistina, Vesturportssamstarﬁð og draumana.
Meðal annars efnis:
Götutískan greind
gestir tískuviknanna haustið 2012 skarta sportlegum og
litríkum fatnaði.

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Við vitum að þið
eruð þarna inni
og við vitum að
þið eruð ekki á
klósettinu!

Gripin
glóðvolg.
BANK!
BANK!
BANK!

VEGLEGT
RIFFTILBOÐ TIL
VILDARKLÚBBS
EYMUNDSSON
Nú býðst félögum
í Vildarklúbbnum
Hátíðarpassi á RIFF
á frábæru verði.

Kr. 7.500,-

Tilboð gildir til og með 27.09.12

Annars kr. 9.200,-

VERÐSKRÁ:
Hátíðarpassi

9.200 kr.

Klippikort (8 sýningar)

7.500 kr.

VIP passi

25.000 kr.

Sundbíó

1.200 kr.

Heimabíó með Hrafni Gunnlaugs

1.500 kr.

Damo Suzuki / Metropolis

2.900 krr.

RIFF - Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík - er einhver stærsti og
fjölbreyttasti menningarviðburðurinn á Íslandi. Í ellefu daga á hv
hve
erju
hausti flykkjast Íslendingar í bíó til að sjá það besta og fersk
skas
astta
í alþjóðlegri kvikmyndagerð. Enn fremur býðst gestum að sp
spjalla um
verkin við leikstjóra, sækja málþing, fyrirlestra, tónle
leik
ika,
a, ljósmyndasýningar og sjá kvikmyndir við óhefðbundin skilyyrð
rðii t.d. í sundi.
Kynntu þér málið á www.riff.is

NÝTT KORTATÍMABIL OPNUM KL.11 NÝTT KORTATÍMABIL O

1395
KR.KG

BÓNUS FROSNIR

FISKBITAR

Í RASPI 800 GR

959 KR. 1 KG

579 KR. KG

998 KR. KG

BÓNUS/MYLLU
MÖNDLUKAKA 420 GR

298 KR

798 KR. PK

BÓNUS/MYLLU
KORNBRAUÐ 500 GR

129 KR

OPNUM KL.10 NÝTT KORTATÍMABIL OPNUM KL.10

295 KR. KG

295 KR. KG
@?6GC6;¡Á> AF NÝSLÁTRUÐU
FERSK LAMBAHJÖRTU

@?6GC6;¡Á>
¡Á> AF NÝSLÁTRUÐU
FERSK
K LAMBALIFUR

1398 KR. KG
@?6GC6;¡Á> 

AF NÝSLÁTRUÐU

FERSKT
LAMBALÆRI

FRÁ KAUPFÉLAGI SKAGFIRÐINGA

FROSINN LAMBABÓGUR
AGAÐUR Í SÚPUKJÖT
SAGAÐUR

BÓNUS HREINN EPLA OG
APPELSÍNUSAFI 1 LTR.

129 KR. LTR

1879 KR. KG
@?6GC6;¡Á>

AF NÝSLÁTRUÐU

FERSKUR
LAMBAHRYGGUR

750 ML ÓLÍFUOLÍA
EXTRA VIRGIN

598 KR

198

KR. 2 LTR.
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SÍÐSUMARSPRELÚDÍUR Kristín Jónína Taylor píanóleikari rekur smiðshöggið á tónleikaröðina Síðsumartónleikar í Þjóðmenningarhúsinu klukkan 20 á sunnudagskvöld. Yfirskrift tónleikanna er Prelúdíur. Þar leikur Kristín Jónína
úrval prelúdía eftir Debussy, Rachmaninoff. Franck, Gershwin og Hjálmar H. Ragnarsson. Dr. Kristín Jónína Taylor er
íslensk-bandarískur píanóleikari sem hefur vakið mikla athygli fyrir túlkun sína á norrænum píanóverkum.

menning@frettabladid.is

Múrar mannvísinda brotnir niður

Iðkun kyns og þjóðar er
yfirskriftin á málþingi í
Reykjavíkurakademíunni á
laugardag. Þar kynna fjórir fræðimenn rannsóknir
sínar og aðferðafræði. Málþingið er liður í þeirri viðleitni að fella niður múra
milli mannvísindagreina.

AUÐUR ÖVA ÓLAFSDÓTTIR Frakkar taka

Rigningu í nóvember opnum örmum.

Auður Ava
enn tilnefnd
til verðlauna
Skáldsagan Rigning í nóvember
eftir Auði Övu Ólafsdóttur er tilnefnd til frönsku Femina-verðlaunanna, sem þykja með virtari bókmenntaverðlaunum þar
í landi. Bókin, sem tilnefnd er í
flokki þýddra skáldverka, kom út
í franskri þýðingu í byrjun ágúst
undir heitinu L‘Embellie. Þetta
eru fernu verðlaunin sem þýðingin er tilnefnd til á skömmum tíma
en áður var hún tilnefnd til Prix
du Roman Fnac, Prix du Roman
Cahapitre og Prix de Madame
Figaro.
Listinn verður styttur tvisvar áður en endanleg úrslit verða
tilkynnt 5. nóvember. Þetta er
önnur bók Auðar Övu sem kemur
út í Frakklandi en Afleggjarinn
hefur notið mikillar velgengni
þar í landi. Von er á nýrri skáldsögu frá Auði Övu í haust, Undantekningunni sem er fyrsta bók
hennar frá Afleggjaranum.
Ekki nóg með það heldur tilkynntu franskir bóksalar í gær
val sitt á bestu bókum ársins og
þar lenti Rigning í nóvember
í öðru sæti, næst á eftir Home
eftir Toni Morrisson.
321 bóksali, stór og smár, tók
þátt í valinu.

Iðkun kyns og þjóðar er fyrsta
málþingið í röð málþinga sem
haldin verða í Reykjavíkurakademíunni undir yfirskriftinni
Hugmyndir 21. aldar. Þar verður leitast eftir að efna til þverfaglegrar umræðu um strauma
og stefnur í mannvísindum samtímans og með hvaða hætti þeir
birtast í verkum íslenskra vísindamanna. Elsa Eiríksdóttir sálfræðingur er verkefnisstjóri Hugmynda 21. aldar.
„Það sem okkur langaði til að
gera er að stofna til samræðna um
kenningargrundvöll og aðferðafræði,“ segir hún. „Hvað fólk í
ólíkum greinum, einkum mannvísindanna, á sameiginlegt eftir
að hafa lokið löngu námi þar sem
hver er að grúska í sínu horni.
Þannig vonumst við til að geta
hent reiður á helstu straumum
og stefnum í mannvísindum á
Íslandi.“
Titill fyrsta málþingsins á
laugardag, Iðkun kyns og þjóðar,
sprettur af því að þar er stefnt
saman fjórum fræðimönnum sem
eiga það sameiginlegt að hafa
rannsakað með einum eða öðrum
hætti hvernig fólk iðkar þjóðgervi
og kyngervi sitt, sem er partur af
sjálfsmynd fólks, í mismunandi
rýmum og aðstæðum.
Á málþinginu koma saman
sagnfræðingur, mannfræðingur,
þjóðfræðingur og stjórnmálafræðingur. Öll vinna þau á ólíkan hátt
en skörunin á milli greina er þó
meiri en margan grunar að sögn
Elsu.
„Algjörlega og það er eitt af
því sem við erum að reyna að
ná fram. Þverfaglegar kannanir
og rannsóknir eru orðnar mjög
algengar; fræðimenn vinna mikið
á mörkum mismunandi greina og
kenningar og aðferðafræði flæða
þarna á milli. Ef það hefur einhvern tímann verið ástæða til að

ELSA EIRÍKSDÓTTIR Segir þverfaglegar rannsóknir hafa aukist á síðari tímum og æ fleiri fræðimenn á sviðum vinna á mörkum

ólíkra greina þar sem kenningar og aðferðafræði flæða á milli.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

IÐKUN KYNS OG ÞJÓÐAR - FYRIRLESARAR

KRISTINN SCHRAM, ÞJÓÐFRÆÐI: „Norðurhyggja:

GYÐA MARGRÉT PÉTURSDÓTTIR, STJÓRNMÁLAFRÆÐI:

ÓLAFUR RASTRICK, SAGNFRÆÐI: „Íslensk menning:

HELGA ÞÓREY BJÖRNSDÓTTIR, MANNFRÆÐI:

nálganir á þverþjóðlega
iðkun og framandgervingu
Norðursins.“

„Krítísk karlmennska og
kvenska.“

Pælingar, pólitík og praktík.“

„Hervæðing kyns og rýmis.“

stefna saman fræðimönnum úr
ólíkum greinum er það einmitt nú
á dögum þar sem múrar mannvísindanna eru að brotna niður.“
Elsa segir Reykjavíkurakademíuna sérlega tilvalinn vettvang
fyrir þessa samræðu.
„Því hér innanhúss er fræðafólk
á ólíkum sviðum svo það hefur
myndast „organískt“ samtal þarna
á milli. Markmiðið með málþingaröðinni er að „formalísera“ þetta

samtal, koma því í ákveðinn farveg og opna það.“
Jón Ólafsson heimspekingur
er umræðustjóri en Elsa segir
áherslu á að umræður að loknum
erindum fái jafn mikið vægi og
fyrirlestrarnir sjálfir. „Til þess
er leikurinn gerður. Það eru vitaskuld allir velkomnir en við hvetjum sérstaklega þá sem eru virkir
í fræðamanna- og háskólasamfélaginu til að mæta og taka þátt.

Við viljum kappkosta að búa til
samtal og af samræðum við fyrirlesarana að dæma lofar það mjög
góðu.“
Málþingið verður haldið í húsakynnum Reykjavíkurakademíunnar við Hringbraut 121 á morgun
frá klukkan 11 til 14.30. Skráningargjald er 2.500 krónur en 1.500
krónur fyrir félaga í RA. Skráning
fer fram á Akademia.is.
bergsteinn@frettabladid.is
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Save the Children á Íslandi

ÓÐINSTORG Gekkst undir yfirhalningu í sumar og í dag taka bílastæðin stakka-

skiptum.

List í bílastæðum

Hópur myndlistarmanna leggur
í dag undir sig bílastæði á Óðinstorgi, milli Óðins- og Týsgötu, og
breytir þeim í almannarými og
garða á alla vegu.
Viðburðurinn er undir merkjum
hins alþjóðlega PARK(ing) DAY,
sem fagnað er víða um heim. Í fyrra
voru til að mynda settir upp 975
slíkir „garðar“ í 162 borgum. Markmið dagsins er að glæða ný svæði
lífi, fagna hinu óvænta og skapa
umræðu um borgarlandslagið.
Á Óðinstorgi verður hægt að
njóta myndlistar af öllu tagi, fylgj-

ast með listinni verða til, hitta listamenn og velta í leiðinni fyrir sér
hvaða möguleikar felast í nýtingu
bílastæðanna í borginni og víðar. 22
myndlistarmenn, þrjár hljómsveitir
og einn plötusnúður munu taka þátt
í viðburðinum, auk hóps nemenda
Brekkubæjarskóla sem fremur tvö
atriði undir stjórn Þóreyjar Jónsdóttur. Verkefnisstjóri uppákomunnar á Óðinstorgi er Harpa Dögg
Kjartansdóttir myndlistarmaður.
Viðburðurinn er öllum opinn og
stendur frá klukkan 14 og fram
eftir kvöldi.

Einnar nætur gaman... ár eftir ár eftir ár.

Einn
vins
gam ælasti
an
allra leikur
tíma
!

Skelltu
þér í
Nína Dögg Filippusdóttir og Guðjón Davíð Karlsson í verðlaunaverki Bernard Slade
í leikstjórn Sigurðar Sigurjónssonar og Bjarna Hauks Þórssonar

Frumsýning 28. september
FÍTON / SÍA

Forsala í fullum gangi!
fös.
lau.
lau.
lau.

28/9 kl. 20
29/9 kl. 20
6/10 kl. 19
6/10 kl. 22

UPPSELT
örfá sæti
örfá sæti
örfá sæti

sun. 7/10 kl. 20
fös. 12/10 kl. 19
lau. 13/10 kl. 19
lau. 20/10 kl. 19

örfá sæti
UPPSELT
örfá sæti
UPPSELT

Sýningar í Hofi á Akureyri
fös. 01/11 kl. 19 | lau. 02/11 kl. 19
Miðasala í síma 450 1000 og á
menningarhus.is

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is
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Verðlaunaverk um Rothko frumsýnt í Borgarleikhúsinu
Leikritið Rautt verður frumsýnt
á Litla sviði Borgarleikhússins í
kvöld. Leikritið fjallar um Mark
Rothko, sem var einn áhrifamesti
myndlistarmaður tuttugustu aldarinnar. Rothko var fæddur í Rússlandi en flutti ungur ásamt fjölskyldu sinni til Bandaríkjanna.
Hann byrjaði sinn feril sem myndlistarmaður á þriðja áratugnum
en sló í gegn á þeim fimmta með
abstraktverkum sínum. Velgengnin reyndist Rothko erfiður baggi en
hann óttaðist meðal annars að fólk
keypti málverk sín einungis af því
að þau voru í tísku.
Í leikritinu segir frá efasemdum listamannsins og átökum sem

meðal annars birtast í samskiptum
við aðstoðarmann hans, Ken. Verkið
var sýnt á West End í London og á
Broadway við afar góðar undirtektir og hlaut það meðal annars sex
Tony-verðlaun árið 2010. Leikararnir Alfred Molina og Eddie Redmayne fóru með hlutverk Rothko og
aðstoðarmanns hans Kens í þeirri
uppfærslu en hér á landi eru þau í
höndum Jóhanns Sigurðarson og
Hilmars Guðjónssonar.
Verkinu leikstýrir K ristín
Jóhannesdóttir, Guðrún Vilmundardóttir þýddi, Helga I. Stefánsdóttir
hannar leikmynd og búninga og lýsingu annast Björn Bergsteinn Guðmundsson.

SKRIFAR HANDRIT
NÆSTU BOND-MYNDAR
Höfundur Rauðs, John Logan, er
afkastamikill höfundur bæði leikrita og kvikmyndahandrita. Áður
en Rautt var frumsýnt fyrst árið
2009 hafði hann meðal annars
skrifað leikrit um Lindbergh-málið
og söngleik sem gerðist í Chicago.
Kvikmyndahandritin sem hann hefur
komið að eru öllu fleiri og mörg
hver eru handrit vel þekktra mynda,
til dæmis Gladiator, The Aviator og
Hugo. Svo má þess geta að hann
er einn þriggja höfunda að handriti
næstu James Bond myndar, Skyfall.

LISTAMAÐUR OG LÆRISVEINN Jóhann Sigurðsson og Hilmar Guðjónsson í hlut-

verkum sínum í leikritinu Rautt.

Óttar sálgreinir Egil
Vetrardagskráin á Söguloftinu
í Landnámssetrinu hefst í kvöld
þegar Óttar Guðmundsson, geðlæknir og rithöfundur, verður með
uppistand sem
kallast Geðveiki
í Egilssögu. Í
því sálgreinir
Óttar Egil
Skallagrímsson og hans
fólk. Óttar sendi
nýverið frá sér
bókina Hetjur
ÓTTAR GUÐog hugarvíl þar
MUNDSSON
sem hann beinir
sjónum sínum að persónum Íslendingasagna og veltir fyrir sér geðrænum vandamálum þeirra.
„Í fyrirhuguðu uppistandi sínu
leggst Egill Skallagrímsson og
hans fólk á bekkinn hjá geðlækninum og þar er af nógu að taka.
Hver var Egill Skallagrímsson,
hetja eða skúrkur, mikið skáld eða
siðblindur villimaður? Óttar mun
ræða rannsóknir sínar á Egils
sögu sem og öðrum Íslendingasögum og skoða hetjurnar í nýju
ljósi,“ segir í fréttatilkynningu
setursins.

HV ÍTA HÚSIÐ / SÍA

Ræðir tilvistarstefnu

rammaðu
inn góðgætið
Það er takmarkalaust hvað hægt er að setja í
brauðkörfur en í nánast öllum tilvikum er það
osturinn sem fullkomnar verkið. Rjómaostur
setur punktinn yfir i-ið. Notaðu tækifærið í
haust þegar hægt er að nálgast ferskt hráefni.

Uppskriftir á gottimatinn.is

Björn Þorsteinsson heimspekingur ræðir um grundvallarstef
tilvistarstefnunnar næstkomandi sunnudag klukkan
þrjú í tengslum
við sýninguna
Ljóðheimar
sem stendur nú
yfir á Kjarvalsstöðum.
BJÖRN
TilvistarÞORSTEINSSON
stefnan eða
existensíalisminn er ein af helstu heimspekistefnum 20. aldar þar sem
áhersla er lögð á einstaklinginn
og frelsi hans andspænis veröldinni. Aðalhöfundur hennar var
franski heimspekingurinn JeanPaul Sartre en einnig má nefna
hugsuði á borð við Friedrich
Nietzsche,
Sören Kierkegaard, Maurice
Merleau-Ponty,
Albert Camus
og Simone de
Beauvoir.
Á sýningunni
Ljóðheimar
– Ljóðræn
SIMONE DE
abstraktlist
BEAUVOIR Einn af
undir sýningarforkólfum tilvistar- stjórn Aðalstefnunnar.
steins Ingólfssonar, er að
finna yfirlit yfir þróun frjálsrar
eða ljóðrænnar abstraktlistar
á Íslandi á árunum 1957-1970.
Heimspekilegar kenningar tilvistarstefnunnar voru listamönnum frjálsrar abstraktlistar mikill
innblástur, hvort sem um var að
ræða í Evrópu eða með uppgangi
abstrakt expressjónismans í
Bandaríkjunum.

FÖSTUDAGUR 21. september 2012

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Föstudagur 21. september 2012
➜ Tónleikar
12.00 Dr. Greta Guðnadóttir, Guðrún

Þórarinsdóttir, Margrét Árnadóttir, Þórir
Jóhannsson og Ingunn Hildur Hauksdóttir leika á fyrstu Föstudagsfreistingum Tónlistarfélags Akureyrar á starfsárinu í Hofi. Á efnisskrá er Píanókvintett
í C-moll eftir Ralph Vaughan Williams.
Aðgangseyrir er kr. 2.000 en kr. 1.500
fyrir eldri borgara. Súpa, brauð og kaffi
innifalið. Ekki tekið við greiðslukortumn.
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Fengur að sjá ný fés
„Það er fengur fyrir Akureyringa að sjá ný
fés, þó mitt sé engin nýjung,“ segir Helgi
Þórsson, eini massívi heimamaðurinn sem
treður upp á árvissri ljóðahátíð í Eyjafirði
nú um helgina, annars vegar í heimilislegu
andrúmslofti menningarsmiðjunnar Populus Tremula í Listagilinu á laugardagskvöld
klukkan 20.30 og hins vegar í Laugalandsskógi á Þelamörk klukkan 14 á sunnudaginn. Ásamt Helga koma fram skáldin Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, Sigmundur Ernir
Rúnarsson og Þórdís Gísladóttir, öll þaulvön
upplestri en hafa aldrei komið fram saman
áður.
Ljóðahátíðin er nú haldin í fjórða skipti
og eins og fyrr borin uppi af skáldum með

fjölbreyttan kveðskap. „Ég veit ekkert um
kvæði annarra en þegar ég fór að velja það
sem ég verð með þá er það á léttu nótunum,“ segir Helgi sposkur og bætir við. „Það
er alla vega fíflagangur, ég get alveg lofað
því, og eflaust má deila um hvort sum ljóðin
rúmist innan ljóðaformsins þó það sé býsna
teygjanlegt.“
Helgi segir langa hefð fyrir ljóðagöngum í
Eyjafirði á haustin og ávallt sláist tíu til tuttugu manns í þann hóp. „Ég mæli með því að
farið sé með ljóð úti í skógi, ekki of mörg og
ekki of löng. Það er mjög gott að teyga að sér
hreina loftið og heyra einn og einn gullmola
á göngunni. Svo er alltaf kaffisopi í restina
svo fólk fer fullnægt heim á lífi og sál.“ - gun

KRISTNESSKÁLDIÐ „Það er mjög gott að teyga að sér

hreina loftið og heyra einn og einn gullmola á göngunni,“ segir Helgi um ljóðagönguna á sunnudaginn.

12.15 Tríó Reykjavíkur heldur hádeg-

istónleika á Kjarvalsstöðum. Á dagskrá
er píanótró Johannesar Brahms í H-dúr
op. 8. Tríó Reykjavíkur skipa Guðný
Guðmundsdóttir fiðluleikari, Gunnar
Kvaran sellóleikari og Peter Maté píanóleikari. Aðgangur ókeypis.
19.30 Sinfóníuhljómsveit Íslands leikur
í Hofi á Akureyri. Á efnisskránni eru
Sellókonsert nr. 1 í C-dúr eftir Haydn
og Sinfónía nr. 5 eftir Tsjajkovskíj. Einleikari er Bryndís Halla Gylfadóttir og
stjórnandi er Ilan Volkov.
20.00 Skúli Sverrisson og Óskar Guðjónsson halda tónleika í Listasafni
Íslands í tilefni af útgáfu nýrrar plötu,
The Box Tree, sem kemur út í dag.
Aðgangseyrir er kr. 3.000. Takmarkaður
fjöldi miða í boði.
22.00 Bandaríska hljómsveitin Jan frá
New York leikur á Gamla Gauknum.
Húsið opnar kl. 21. Aðgangseyrir kr.
1000.
22.00 Sudden Weather Change og
Heavy Experience halda útgáfutónleika
á Græna hattinum, Akureyri. Miðaverð
er kr. 2.000.
23.00 Magnús Einarsson og félagar
skemmta á Ob-La-Dí-Ob-La-Da Frakkastíg 8. Aðgangseyrir er kr. 1.000.

➜ Sýningar
21.00 Óperusýningin Ráðskonuríki

verður flutt á Café Rosenberg. Það er
Alþýðuóperan sem setur verkið á svið á
hátt sem aldrei hefur þekkst hérlendis.
Miðaverð er kr. 2.500.

➜ Hátíðir

Ð]SK\TRNWRR\THM0,/7
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20.00 Menningarhátíð

Siðmenntar verður haldin
í annað sinn í Salnum í
Kópavogi. Meðal listamanna
sem koma fram eru Jónas
Sigurðsson, Kristjana Stefánsdóttir, Ari Eldjárn, Svavar
Knútur og fleiri. Felix Bergsson kynnir. Aðgangseyrir kr. 1.200.

2H\W[\403;ô]V[[HK\M[VNô
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➜ Málþing

>OPYSWVVSô]V[[H]tSVN7OPSPWZ
Z[YH\QmYUMYm/LPTPSPZ[¤RQ\T
]LNSLNPYIHSHYTLóMYmI¤Y\T
ô]V[[HVNOYLPUZPLMU\TLóH
PUULPNUx:RLTT[PNHYóPUU
x:TmYHSPUK

13.00 Ráðstefna verður haldin í

Norræna húsinu um stjórnskipulag
Evrópusambandsins og Norðurlanda.
Ráðstefnan er á vegum Mannréttindastofnunar og Alþjóðamálastofnunar
Háskóla Íslands í samvinnu við lagadeild Háskólans í Reykjavík.

➜ Fyrirlestrar
12.30 Atli Ingólfsson heldur hádegis-

➜ Myndlist
14.00 Hópur listamanna stendur fyrir
viðburði á Óðinstorgi þar sem hægt
verður að njóta myndlistar af öllu tagi.
Viðburðurinn er í tilefni af hinum alþjóðlega PARK(ing) DAY sem er ætlað að
glæða ný svæði lífi, fagna hinu óvænta
og skapa umræður um borgarlandslagið.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is og einnig er
hægt að skrá þá inni á visir.is.

FÍTON / SÍA

fyrirlestur um tónleikrit við tónlistardeild Listaháskóla Íslands. Fyrirlesturinn
verður í Sölvhóli, tónleikasal tónlistardeildar að Sölvhólsgötu 13. Aðgangur er
ókeypis og allir velkomnir.
12.30 Sænski myndlistarmaðurinn
Elin Wikström heldur hádegisfyrirlestur í
húsnæði myndlistardeilda LHI við Laugarnesveg 91. Þar mun Wikström fjalla
um verk sín og vinnuaðferðir í fyrirlestrasal myndlistardeildar. Fyrirlesturinn
fer fram á ensku og er öllum opinn.

ÍUVMU¤TPZ]HSKHUKPLMUH
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DAGAR ERU SÍÐAN leikkonan Blake Lively giftist leikaranum Ryan
Reynolds. Hún mætti aftur til vinnu við sjónvarpsþættina Gossip Girl í
vikunni þar sem samstarfsfélagar hennar skáluðu fyrir nýgiftu hjónunum.

popp@frettabladid.is

STÓRSKOTALIÐ TÍSKUNNAR
Í dag er það svo að götutískan í
kringum tískuvikurnar vekur næstum jafn mikla athygli og tískusýningarnar sjálfar. Bloggarar og
ritstýrur keppast um athygli ljósmyndaranna á götum úti og sumir
verða að stjörnum í kjölfarið.

Bíó ★★★★★
Djúpið
Leikstjórn: Baltasar Kormákur
Leikarar: Ólafur Darri Ólafsson, Björn
Thors, Þorbjörg Helga Þorgilsdóttir,
Jóhann G. Jóhannsson, Stefán Hallur
Stefánsson, Theodór Júlíusson, Þröstur
Leó Gunnarsson

Vandaður
virðingarvottur

TAYLOR TOMASI
HILL Tomasi

Hill er ein
af ritstýrum
bandaríska
Marie Claire.
Hún sótti
meðal
annars
Ísland
heim í
tengslum
við RFF
í ár.

HANNELI MUSTAPARTA

ELIN KLING Þessi fyrrum fyrirsæta

Norski bloggarinn Hanneli
Mustaparta skaust upp
á tískuhimininn fyrir um
tveimur árum og hefur tekið
að sér ýmis verkefni síðan þá.

ANNA DELLO RUSSO Ritstýra

gerðist bloggari og er nú orðin ein
af stóru nöfnunum innan tískubransans. Hún er ritstýra Style By
og fyrsti bloggarinn sem fenginn
var til að hanna fatalínu fyrir
H&M.

japanska Vogue, Anna Dello, á yfir
4.000 skópör og kveðst ástfangin
af tísku. Hún vekur athygli hvert
sem hún fer fyrir litríkan klæðnað
og oft á tíðum skrautleg höfuðföt.
NORDICPHOTOS/GETTY

Flestir Íslendingar þekkja söguna af Helliseyjarslysinu, þar sem hinn rúmlega
tvítugi Guðlaugur Friðþórsson synti sex kílómetra leið í nístingskulda frá
sökkvandi skipi alla leið til Heimaeyjar. Hellisey VE 503 hvarf í hafið að kvöldi
11. mars 1984 og tók fjóra unga menn með sér. Nú hefur leikstjórinn Baltasar
Kormákur kvikmyndað þessa stórbrotnu sögu og byggir hana á samnefndu leikriti Jóns Atla Jónassonar.
Það er Ólafur Darri Ólafsson sem leikur Guðlaug og betri mann er vart hægt
að hugsa sér í hlutverkinu. Þó það sé í sjálfu sér lítill svipur með honum og fyrirmyndinni þá eru þeir svipaðir í laginu og það bil sem eftir verður brúar Ólafur
með óaðfinnanlegum leik. Þetta er sérstaklega gaman að sjá í ljósi þess hve
sjaldan maður sér hann leika aðalhlutverk. Hann má endilega gera meira af því.
Það er helst að manni finnist vanta upp á persónusköpun landkrabbanna, en
nær helmingur myndarinnar gerist á þurru landi. Þetta er ekki algilt, en það er
óneitanlega furðulegt að sjá Þorstein Bachmann, frábæran leikara með mikla
nærveru, notaðan sem hálfgerðan statista.
Tæknilegu atriðin eru til fyrirmyndar og samspil kuldalegrar myndatökunnar
og ískrandi tónlistar Ben Frost og Daníels Bjarnasonar skapar nöturlegt
andrúmsloftið sem til þarf. Fortíðarmyndefnið á 8mm filmunum er bæði alvöru
og plat, kemur nokkuð vel út, en hefði þó verið áhrifaríkara í minna magni.
Leikstjórn Baltasars er lágstemmd og laus við tilgerð. Hann nálgast viðfangsefnið af mikilli virðingu en dettur ekki í hug að ota vasaklútnum að áhorfendum
sínum. Hann nær að kynna áhöfn skipsins ótrúlega vel á þeim stutta tíma sem
hann hefur, en skipið sekkur undir lok fyrri hluta myndarinnar. Að því loknu
heldur Ólafur einn á spöðunum og þá þarf leikstjórinn að standa sig, sem hann
gerir með miklum sóma. Minning skipverjanna á Hellisey lifir og Djúpið er vel
heppnaður virðingarvottur við þá.
Haukur Viðar Alfreðsson
Niðurstaða: Ekki fullkomin, en skipar sér þó sess undir eins sem ein af
bestu myndum Baltasars.
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Næg bílastæði og kafﬁ á könnunni

2500

Yﬁr
titlar frá öllum
helstu útgefendum
landsins!

Opið alla helgina kl. 10–19
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LEYNDA KVÖLDMÁLTÍÐIN
– KILJA

MORÐIÐ Í HÆSTARÉTTI
– INNBUNDIN

Verð: 690 kr.

Verð: 690 kr.

BARA GAMAN

SVONA VARÐ ÉG TIL

ÚKK OG GLÚKK

LOFORÐIÐ – KILJA

Verð: 990 kr.

ÆVINTÝRI KÚNG-FÚ-HELLISBÚA
ÚR FRAMTÍÐINNI

Verð: 790 kr.
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Verð: 1.990 kr.

HARÐSKAFI
– INNBUNDIN

Verð: 990 kr.

FÁRÁNLEG
T
VERÐ

FÍASÓL OG LITLA LJÓNARÁNIÐ

MEÐ KÖLDU BLÓÐI

Verð: 1.490 kr.

Verð: 990 kr.

ÞEGAR ÖLLU ER Á BOTNINN
HVOLFT – INNBUNDIN

Verð: 290 kr.

Risalagersala Forlagsins · Fiskislóð 39 · 101 Reyk javík · forlagid@forlagid.is · Opið alla daga kl. 10–19

Birt með fyrirvara um prentvillur. Tilboðin gilda á meðan birgðir endast.

Verð: 1.490 kr.

Verð: 690 kr.
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rðu

Allt að
M

RISAlagersala
á Fiskislóð 39

a
nd

5%

www.laugarasbio.is

21. september 2012 FÖSTUDAGUR

34

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu. LAUGARÁSBÍÓ
DJÚPIÐ
DREDD 3D - ÓTEXTUÐ
THE BOURNE LEGACY
ÁVAXTAKARFAN ÍSL TAL
PARANORMAN ÍSL TAL
INTOUCHABLES

60.000 MANNS!
ÍSL TEXTI

Sýningartímar
4, 6, 8, 10
6, 8, 10
10.15
4
4
5.50, 8

WILL FERRELL OG ZACH GALIFIANAKIS Í FYNDNUSTU MYND ÞESSA ÁRS!

앲앲앲앲

„AA TAS
TASTY,
ASTY
T HIHILARIOUS
ILA
LARIOUUS TR
TREA
TREAT.“
ATT““
ENTERTAINMENT WEEKLY

TILHLÖKKUN Páll Óskar fjárfestir í fyrsta miðanum á RIFF ásamt glaðbeittu starfsfólki hátíðarinnar.

TOM HARDY HEFUR ALDREI VERIÐ BETRI

Alls 25 heims- og Evrópufrumsýningar á RIFF í ár

앲앲앲앲
앲앲앲앲
앲앲
앲앲

“HHARÐASTA KRIMMAMYND SEM ÉG HEF SÉÐ Í
ÁRARAÐIR. EIN BESTA MYND 2012!”

T.V. - KVIKMYNDIR.IS/SÉÐ OG HEYRT

앲앲앲앲 앲앲앲앲
THE HOLLYWOOD REPORTER

앲앲앲앲

„YOU LAUGH UNTIL IT HURTS.“

16

BOXOFFICE MAGAZINE

16

BOXOFFICEMAGAZINE

12
STÆRSTA MYND SUMARSINS

64
64

Frá Framleiðendum
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Poppstjarnan og kvikmyndaáhugamaðurinn Páll Óskar Hjálmtýsson
fjárfesti í fyrsta miðanum á Alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík, RIFF, á blaðamannafundi í gær
þar sem dagskrá hátíðarinnar var
kynnt. Miðasala hófst við sama tilefni og verður í fyrsta sinn hægt
að kaupa miða á stakar sýningar
hátíðarinnar á vefsíðu hátíðarinnar, Riff.is.
Hátíðin stendur yfir dagana 27.
september til 7. október og verður
sérstök áhersla lögð á Þýskaland að
þessu sinni. Í því augnamiði verða
meðal annars tvær þýskar myndir frumsýndar á hátíðinni. Heimsfrumsýningar á RIFF verða sext-

HEIMS- OG EVRÓPUFRUMSÝNINGAR Á RIFF
Heimsfrumsýningar
A Day or Two, Anima, Atanasoff, Breaking
Horizons, Drunken Cacophony, Error, Follow
the Sun, Guðlaugur, I‘m in a Band, Iceland‘s
Mastro Geppetto, In Sickness and in Health,
Life is not for cowards, Marco Macaco, Reptilicus: Initial Conditions, Secret and Lies, The
Prophecy of the Seeress

án talsins og Evrópufrumsýningar
verða níu.
Alls verða 129 myndir frá 41 landi
sýndar á hátíðinni. Heiðursgestir
RIFF í ár eru leikstjórarnir Dario
Argento, sem hlýtur heiðursverð-

Evrópufrumsýningar
Blondie, Child Eater,
Crazy & Thief, Love Story,
Pinc Ribbons, Sacrifice,
Starlet, The invinsible
bicycle helmet, The
Tsunami and the Cherry
blossom

laun fyrir æviframlag í þágu kvikmyndalistarinnar, Susanne Bier og
Marjane Satrapi. Upplýsingamiðstöð RIFF verður á efri hæð veitingastaðarins Sólons á meðan á
hátíðinni stendur. kjartan@frettabladid.is
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Snoturt poppsamstarf
Tónlist ★★★★★
My Bubba & Mi
Wild & You

12

16

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á
SPARBÍÓ

Beepols

Hljómsveitin My Bubba & Mi
var stofnuð í Kaupmannahöfn
fyrir nokkrum árum, en þar var
Guðbjörg Tómasdóttir í námi.
Upphaflega voru þrjár stelpur í
sveitinni, en nú er eftir tvær, hin
íslenska Guðbjörg (Bubba) og My
Larsdotter frá Svíþjóð.
Þær hafa spilað nokkuð víða og
gefið út nokkrar plötur, sú nýjasta er fimm laga og heitir Wild
& You. Auk þeirra Guðbjargar og
My koma tveir aðrir hljóðfæra-

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

R MIÐA Á
TRYGGÐU ÞÉ

„Í Djúpinu smellur einfaldlega
allt saman og ekkert klikkar.
Leikur, kvikmyndataka, klipping,
sagan sjálf, efnistökin og nálgun
handristhöfunda og leikstjóra miða
öll að því að hámarka áhrif
þessarar mögnuðu myndar."

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

leikarar við sögu, Tangerine-tvíburarnir, en þeir hafa spilað töluvert með hljómsveitinni.
Tónlistin á Wild & You er ofurljúft og snoturt kassagítarpopp
með kántríáhrifum. Hljómurinn er fínn og lagasmíðarnar
eru ágætar. Umbúðirnar eru líka
flottar, platan kemur í brúnu
umslagi með gati í miðjunni, en
innan í því er röndóttur bréfpoki sem hýsir sjálfa geislaplötuna. Umslagið er fallegt eins og
tónlistin og vefsíðan Mybubbaandmi.com.
Á heildina litið er þetta ágætis
plata, en tónlistin er samt ekki
nógu afgerandi til hreyfa verulega við manni. Það vantar sérstöðu.
Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Ljúft og snoturt norrænt
poppsamstarf.

„Mjög raunsæ mynd.það hefði enginn
getað gert þetta eins vel og Baltasar.
Hann nálgast þetta af mikilli virðingu.
Ótrúlega vel gerð mynd, heiðarleg og raunsæ."
- Júlíus Ingason, Eyjafrettir.is

DÓMSDAGUR NÁLGAST!

- Þórarinn Þórainsson, Fréttatíminn

GLERAUGU SELD SÉR
SMÁRABÍÓ
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MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miðasala: 412 7711  Hverﬁsgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

FÖSTUDAGUR: A SEPARATION 17:30, 20:00, 22:30  AFRÍKA:
VIVA RIVA! 20:00  AFRÍKA: BAMAKO 22:00  FROST 20:00,
22:00  KÓNGAGLENNA (EN KONGELIG AFFÆRE) 17:20, 20:00,
22:40  TÍU TÍMAR TIL PARADÍSAR (TEDDY BEAR) 18:00 
HRAFNHILDUR 18:00

*****
“Ein besta
mynd ársins.”
- Fbl

A SEPARATION

FROST

21.-23. SEPT.

AFRÍKA KALLAR!

BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn
SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.

Sony VAIO E-series
Glæsileg hönnun á góðu verði.
Intel Pentium B970 örgjörvi.
500GB diskur og 4GB minni.
15,5" Display Flat LED skjár.

Plantronics M25
Bluetooth heyrnartól
Bluetooth 3.0 MultiPoint heyrnartól.
DSP tækni, minnkar vindhljóð og
bergmál. Voice Alerts segir til um
ástand, hleðslu o.ﬂ.

Áður 119.990 kr.

Nú 99.990 kr.

Áður 7.757 kr.

Nú 5.818 kr.

Canon PowerShot SX150 IS
12x aðdráttur. 28mm gleiðlinsa og hristivörn.
14.1 MP CCD myndﬂaga. Smart Auto og
stillingar til að stilla ljósop, hraða o.s.frv.
7.5 cm (3.0") LCD skjár. HD vídeó með
steríó hljóði.

Þráðlaus Lenovo N930A mús
Áður 4.900 kr.

Nú 3.990 kr.

Canon EF-S
55-250 4-5.6 IS II TW
Ódýr og nett linsa fyrir þá sem
vilja auka aðdráttarsviðið.

Áður 37.900 kr.

Nú 29.900 kr.

Áður 59.900 kr.

Nú 49.900 kr.

BOSE 3.2.1 GS III heimabíó
Upplifðu BOSE GÆÐI. Útvarp og
DVD spilari. Takmarkað magn.

Áður 249.900 kr.

Nú 189.900 kr.

HAUST
TILTEKT

Lenovo E530
Intel Pentium B960 2,2GHz örgjörvi.
15,6" HD LED glampafrír skjár með
myndavél. 4GB minni og 500GB diskur.
Intel HD graphics 3000 skjákort.

Áður 109.900 kr.

Nú 99.900 kr.

Við rýmum fyrir nýjum vörum.
Full verslun af vörum á frábæru verði.
Tilboðin gilda til og með 28.september.

Lenovo E330
Leno
Intel C
Core i3 2370M 2,4GHz örgjörvi.
13,3" HD LED glampafrír skjár með
myndavél. 4GB minni og 320GB diskur.
mynd
Aðeins 1,8kg og Windows 7 Pro stýrikerﬁ.
Aðein

Sony hljómtæki fyrir
iPod og iPhone

Áður 129.900 kr.

Glæsileg hönnun.
Stórkostleg hljómgæði 2x 10w.
Tónjafnari fyrir rock, pop,
vocal og ﬂat. Fjarstýring fylgir.

Nú 114.900 kr.

Áður 39.990 kr.

Nú 27.990 kr.

Canon IXUS 510 HS
12x aðdráttur. Wi-Fi til að deila myndum
og vídeó. DIGIC 5 örgjörvi og 10.1 megapixla
CMOS. 3.0 PureColor II G LCD skjár.
Hágæða FULL HD (1080p) vídeó.
24 rammar á sekúndu.

Þráðlaustt Lenovo
lyklaborð
ð
Í lófastærð. Með trackball mús.
USB nano sendir.
endir. Baklýsing.
Dregur allt að 10 metrum.

Áður 74.900 kr.

Nú 59.900 kr.

Áður 10.900 kr.

Nú 8.990 kr.

Opið lengur! Á morgun, laugardag, eru verslanir Nýherja opnar til 17:00
Nýherji

Sími 569 7700

Borgartúni 37 – Reykjavík

Kaupangi – Akureyri

netverslun.is

Camlink Þrífótur
70-165cm
Áður 11.100 kr.

Nú 6.990 kr.

21. september 2012 FÖSTUDAGUR
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0-3
Vodafonev., áhorf.: óuppg.

Gunnar J. Jónsson (7)

0-1 Rasmus Christiansen (45.), 0-2 Christian
Steen Olsen (56.), 0-3 Tryggvi Guðmundsson (85.).
Skot (á mark): 5-10 (1-7)
Varin skot: Sindri Snær 4 - Abel 1.
VALUR (4-3-3): Sindri Snær Jensson 5 – Jónas Tór
Næs 5, Atli Sveinn Þórarinsson 4, Halldór Kristinn
Halldórsson 4, Úlfar Hrafn Pálsson 5 – Guðjón Pétur Lýðsson 4, Haukur Páll Sigurðsson 7, Rúnar Már
Sigurjónsson 5, Kristinn Freyr Sigurðsson 6 (64.,
Indriði Áki Þorláksson 5), Matthías Guðmundsson
5 (82., Ásgeir Þór Ingólfsson -) – Kolbeinn Kárason
4 (71., Andri Fannar Stefánsson -).
ÍBV (4-5-1): Abel Dhaira 6 – Arnór Eyvar Ólafsson
7, Brynjar Gauti Guðjónsson 6, Rasmus Christiansen 7, Matt Garner 6 – Guðmundur Þórarinsson 6,
Tonny Mawajje 7, Víðir Þorvarðsson 6 (64., Tryggvi
Guðmundsson 7), Andri Ólafsson 7 (74., Ian Jeffs
-), Þórarinn Ingi Valdimarsson 6 – *Christian
Olsen 7 (87., Yngvi Borgþórsson -).
* MAÐUR LEIKSINS

2-2
Grindavík., áhorf.: 202

Guðmundur Guðmunds. (7)

1-0 Magnús Björgvinsson (25.), 2-0 Magnús
Björgvinsson (33.), 2-1 Emil Atlason (76.),
2-2 Emil Atlason (90.).
Skot (á mark): 8-16 (5-7)
Varin skot: Óskar 4 - Hannes 3
GRINDAVÍK (4-5-1): Óskar Pétursson 7 - Matthías
Örn Friðriksson 6, Ólafur Örn Bjarnason 7, Björn
Berg Pryde 6, Ray Anthony Jónsson 4 - Óli Baldur
Bjarnason 6 (83. Scott Ramsey -), Marko Valdimar
Stefánsson 6, Iain James Williamson 7, Alex Freyr
Hilmarsson 6, Hafþór Ægir Vilhjálmsson 6 (85.
Daníel Leó Grétarsson -) - *Magnús Björgvinsson 8.
KR (4-3-3): Hannes Þór Halldórsson 5 - Magnús
Már Lúðvíksson 5, Grétar Sigﬁnnur Sigurðsson 4,
Aron Jósepsson 5, Guðmundur Reynir Gunnarsson
5 - Bjarni Guðjónsson 5, Viktor Bjarki Arnarsson 4
(85. Jónas Guðni Sævarsson -), Baldur Sigurðsson
5, Þorsteinn Már Ragnarsson 4 (53. Atli Sigurjónsson 6), Emil Atlason 7, Gary Martin 4.
* MAÐUR LEIKSINS

2-1
Selfossvöllur, áhorf.: 826

Kristinn Jakobsson (8)

1-0 Egill Jónsson (46.), 2-0 Viðar Örn Kjartansson, víti (48.), 2-1 Jóhann Birnir Guðmundsson (80.).
Skot (á mark): 16-9 (7-5)
Varin skot: Duracak 4 - Ómar 5.
SELFOSS (4-5-1): Ismet Duracak 7 - Endre Ove
Brenne 7, Hafþór Þrastarson 6, Bernard Petrus
Bronz 7, Ivar Skjerve 7 - Babacar Sarr 6, Egill Jónsson 7, Tómas Leifsson 6 (85., Ólafur Karl Finsen),
Jon Andre Royrane 6 (92., Ingólfur Þórarinsson),
*Jón Daði Böðvarsson 8 - Viðar Örn Kjartansson 7
KEFLAVÍK (4-5-1): Ómar Jóhannsson 5 - Grétar
Atli Grétarsson 5, Haraldur Freyr Guðmundsson 6 (62., Rafn Markús Vilbergsson 5), Magnús
Þór Magnússon 6, Jóhann Ragnar Benediktsson
6 - Magnús Sverrir Þorsteinsson 5 (65., Hörður
Sveinsson 5), Frans Elvarsson 6, Denis Selimovic
5 (65., Jóhann Birnir Guðmundsson 7), Einar Orri
Einarsson 7, Sigurbergur Elísson 6 - Guðmundur
Steinarsson 5
* MAÐUR LEIKSINS

1-1
Kópavogsvöllur, áhorf.: 766

Erlendur Eiríksson (7)

GYLFI ÞÓR SIGURÐSSON kom inn á sem varamaður þegar Tottenham gerði markalaust
jafntefli við Lazio í fyrstu umferð riðlakeppni Evrópudeildar UEFA sem fór fram í gær. Tottenham skoraði
þrívegis í leiknum en öll voru mörkin dæmd ógild. Gylfi spilaði síðasta stundarfjórðunginn í leiknum.

Fallbaráttan harðnar enn
Dramatískt jöfnunarmark Garðars Jóhannssonar í Laugardalnum í gær sá til
þess að Fram og Selfoss eru nú jöfn að stigum fyrir síðustu tvær umferðirnar í
Pepsi-deild karla. FH er nú með 45 stig á toppnum eftir sigur á Skagamönnum.
FÓTBOLTI Heil umferð fór fram í

Pepsi-deild karla í gærkvöldi en
það er ljóst að fallbaráttan verður
í algleymingi á lokaspretti deildarinnar.
Selfoss vann góðan sigur á
Keflavík og kom sér tímabundið úr fallsæti. Framarar voru
nálægt því að vinna Stjörnuna í
kvöldleiknum en jöfnunarmark
Garðars Jóhannessonar í uppbótartíma þýðir að Fram og Selfoss
eru nú jöfn að stigum í 10.-11. sæti
deildarinnar. Fram er með betra
markahlutfall sem gæti reynst
dýrmætt á lokasprettinum.
KR gaf enn og aftur eftir en
liðið náði þó að bjarga jafntefli í
Grindavík eftir að hafa lent 2-0
undir. Þá gerðu Breiðablik og Fylkir 1-1 jafntefli og Íslandsmeistarar
FH fögnuðu sigri gegn ÍA, 2-1.
Valsliðið, sem tapaði fyrir ÍBV í
gær, er ekki sloppið við fall. Liðið
er fjórum stigum frá öruggu sæti.
Fylkir og Keflavík eru í betri
stöðu en eiga enn tölfræðilegan
möguleika á að falla.

Ótrúlega svekkjandi
Leikmenn Fram geta nagað sig í
handarbökin eftir að hafa glutrað
niður sigri á síðustu mínútum leiks
þeirra við Stjörnuna í gærkvöldi.
Stjörnumenn misstu Jóhann Laxdal af velli í seinni hálfleik og
Framarar skoruðu aðeins nokkrum mínútum síðar. Garðar sem
kom inn af bekknum tryggði hins
vegar jafnteflið í uppbótartíma.
„Að vera manni fleiri, fá víti og
vera kominn yfir en ná samt að
klúðra leiknum er auðvitað ótrúlega svekkjandi,” sagði Þorvaldur Örlygsson, þjálfari Fram eftir
leikinn. „Enn og aftur gerum við
klaufaleg mistök og við náum ekki
að halda boltanum í lokin.”
„Ég er sáttur með stigið miðað
við að við gátum fannst mér gjörsamlega ekkert í leiknum,” sagði
Bjarni Jóhannsson, þjálfari Stjörnunnar.
Dýrmæt þrjú stig til Selfoss
Selfoss komst 2-0 yfir gegn Keflavík áður en gestirnir jöfnuðu
metin tíu mínútum fyrir leikslok.
Síðustu mínúturnar voru spennandi og bæði lið hefðu getað skorað en úrslitin sanngjarn 2-1 sigur
Selfyssinga.

Skot (á mark): 8-13 (6-7)
Varin skot: Ingvar 6 - Bjarni 3.
BREIÐABLIK (4-3-3): *Ingvar Þór Kale 8 - Þórður
Steinar Hreiðarsson 6, Renee Troost 5 (72., Elfar
Árni Aðalsteinsson -) , Sverrir Ingi Ingason 6,
Kristinn Jónsson 6 - Ben Everson 4 (60., Olgeir
Sigurgeirsson 6 -) Tómas Óli Garðarsson 4 (60.,
Arnar Már Björgvinsson 6-), Rafn Andri Haraldsson
5 – Finnur Orri Margeirsson 6, Andri Rafn Yeoman
6, Nichlas Rohde 4.
FYLKIR (4-5-1): Bjarni Þórður Halldórsson 7 - ,
Kjartan Ágúst Breiðdal 6, David Elebert 7 , Tómas
Þorsteinsson 7 – Ásgeir Börkur Ásgeirsson 6,
Finnur Ólafsson 6 (90., Sigurvin Ólafsson -), Elís
Rafn Björnsson 6 , Emil Ásmundsson 5 (80., Ásgeir Eyþórsson) - Ingimundur Níels Óskarsson 7, ,
Magnús Þórir Matthíasson 6 - Björgólfur Takefusa
4 (75,. Jóhann Þórhallsson -).
* MAÐUR LEIKSINS

Save the Children á Íslandi

0-1 Dean Martin (62.), 1-1 Emil Pálsson
(73.), 2-1 Atli Guðnason (90.).
Skot (á mark): 20-9 (7-1)
Varin skot: Gunnleifur 0 - Páll Gísli 4.
FH (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson 5 - Guðjón Árni Antoníusson 6, Pétur Viðarsson 6, Freyr
Bjarnason 7, Viktor Örn Guðmundsson 6 - Bjarki
Bergmann Gunnlaugsson 6, *Einar Karl Ingvarsson 8 (85., Ólafur Páll Snorrason -), Björn Daníel
Sverrisson 7 - Hólmar Örn Rúnarsson 5 (67., Emil
Pálsson 7), Atli Guðnason 6, Albert Brynjar Ingason 4 (59., Kristján Gauti Emilsson 7).
ÍA (4-5-1): Páll Gísli Jónsson 7 - Theodore Furness
6, Ármann Smári Björnsson 7, Kári Ársælsson 6,
Einar Logi Einarsson 3 (83., Guðjón Heiðar Sveinsson -) - Jóhannes Karl Guðjónsson 5, Arnar Már
Guðjónsson 4, Jesper Holdt Jensen 5 (30., Hallur
Flosason 4) - Dean Martin 6 (76., Aron Ýmir Pétursson -), Andri Adolphsson 5, Garðar Bergmann
Gunnlaugsson 4.

1-1
Laugardalsv., áhorf.: óuppg.

Þorvaldur Árnason (8)

1-0 Kristinn Ingi Halldórsson (73.), 1-1
Garðar Jóhannsson (92.).
Skot (á mark): 7-7 (2-2)
Varin skot: Ögmundur 1 - Ingvar 1.

BARÁTTA Sveinbjörn Jónasson, leikmaður Fram, í baráttu við Stjörnumanninn
Alexander Scholz.
FRÉTTABLAÐIÐ/XXX

„Það var mjög góð tilfinning að
skora eftir þó nokkra markaþurrð
og ég ætla mér að hjálpa til við að
Selfossliðið nái að halda sér uppi
í deild þeirra bestu,“ sagði Egill
eftir leikinn.

Blikar jöfnuðu í uppbótartíma
Breiðablik og Fylkir skildu jöfn
baráttuleik í Kópavoginum í gærkvöld. Blikar geta þakkað Ingvari
Kale fyrir stigið því hann varði
oft meistaralega skotin frá gestunum. Fylkir komst yfir en Blikar
jöfnuðu í uppbótartíma með marki
Sverris Inga Ingasonar.
Dramatískt í Krikanum
Nýkrýndir Íslandsmeistarar FH
unnu dramatískan 2-1 sigur á ÍA
þegar Atli Guðnason skoraði sigurmarkið með síðustu spyrnu leiksins. „Við vissum að þetta gæti
orðið erfiður leikur og fyrri hálf-

leikur sýndi það en menn spýttu í
lófana í seinni hálfleik. Stuðningsmenn FH hafa stutt okkur frábærlega í síðustu leikjum og áttu skilið
að við sýndum á einhverjum tímapunkti alvöru knattspyrnu,“ sagði
Heimir Guðjónsson, þjálfari FH.

Saga okkar í sumar
Grindavík og KR skildu jöfn í tuttugustu umferð Pepsi-deildarinnar
í gærkvöldi. Grindvíkingar misstu
frá sér stigin þrjú á síðustu andartökum leiksins með skelfilegum
mistökum varnarmanns liðsins og
jafntefli því staðreynd í tiltölulega
döprum leik.
„Það er okkar eigin klaufaskapur sem veldur því að okkur tekst
ekki að vinna leikinn og það má
segja að þetta sé saga Grindavíkur í sumar,” sagði Magnús Björgvinsson, sem skoraði mörk Grindavíkur.
- esá, ktd, lv, kós, gmi, shf

Hermann Hreiðarsson sá sannfærandi sigur ÍBV gegn Valsmönnum í gær:

Þjálfaravandræðin ekki til ama
gang á þjálfaramálum ÍBV undanfarna daga sýndu leikmenn liðsins
að þeir ætla sér að gefa allt sitt í
lokasprett tímabilsins í Pepsi-deild
karla. ÍBV vann í gær sannfærandi 3-0 sigur á Val á útivelli og
styrkti þar með stöðu sína í öðru
sæti deildarinnar, nú þegar tvær
umferðir eru óleiknar.
Magnús Gylfason hætti skyndilega sem þjálfari ÍBV í gær en
hann var engu að síður mættur
á völlinn í gær og fylgdist með
úr stúkunni. Það gerði Hermann
Hreiðarsson líka en hann var í
gærkvöldi ráðinn þjálfari ÍBV.
Mun hann taka við starfinu síðar
í haust.
„Við mættum tilbúnir til leiks og
sýndum í kvöld að við erum með
hörkugott fótboltalið,“ sagði Þórarinn Ingi Valdimarsson, sem átti
góðan leik á miðju ÍBV í gær.
Hann vildi ekki tjá sig um þær
sögusagnir að Magnús hefði verið
búinn að missa traust leikmanna
í sinn garð. „Ég ætla ekki að tjá
mig um neitt slíkt. Þessar fréttir

Garðar Örn Hinriksson (7)

* MAÐUR LEIKSINS

FÓTBOLTI Þrátt fyrir vandræða0-1 Ingimundur Níels Óskarsson (56.), 1-1
Sverrir Ingi Ingason (92.).

2-1
Kaplakriki, áhorf.: 1.260

FRAM (4-5-1): Ögmundur Kristinsson 5 - Daði
Guðmundsson 7, Ásgeir Gunnar Ásgeirsson
7, Kristján Hauksson 6, Sam Tillen 7 - Halldór
Hermann Jónsson 6, Orri Gunnarsson 6, *Kristinn Ingi Halldórsson 8, Samuel Hewson 5 (89.,
Stefán Birgir Jóhannesson), Almarr Ormarsson
7 – Sveinbjörn Jónasson 4 (83., Hólmbert Aron
Friðjónsson).
STJARNAN (4-5-1): Ingvar Jónsson 6 - Jóhann
Laxdal 5, Daníel Laxdal 7, Alexander Scholz 7
, Hörður Árnason 6 - Baldvin Sturluson 6, Atli
Jóhannsson 5, Mark Doninger 6 (69., Halldór Orri
Björnsson 5) – Gunnar Örn Jónsson 5 (69., Garðar
Jóhannsson 6) , Kennie Chopart 6 (78., Tryggvi
Sveinn Bjarnason), Ellert Hreinsson 4.
* MAÐUR LEIKSINS
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NÆSTU LEIKIR
ÍA - Fram
Valur - Grindavík
Stjarnan - Selfoss
Fylkir - KR
Keflavík - Breiðablik
ÍBV - FH

sun. kl. 16.00
sun. kl. 16.00
sun. kl. 16.00
sun. kl. 16.00
sun. kl. 16.00
sun. kl. 16.00

MARKAHÆSTU LEIKMENN
Atli Guðnason, FH
12 mörk
Kristinn Ingi Halldórsson, Fram
11
Christian Steen Olsen, ÍBV
9
Kjartan Henry Finnbogason, KR
8
Garðar B. Gunnlaugsson, ÍA
8
Björn Daníel Sverrisson, FH
8
Ingimundur Níels Óskarsson, Fylki
8

Evrópudeild UEFA
Young Boys - Liverpool

3-5

0-1 Juhani Ojala, sjálfsmark (4.), 1-1 Raphael
Nuzzolo (38.), 1-2 Andre Wisdom (40.), 2-2
Juhani Ojala (53.), 3-2 Gonzale Zarate (63.), 3-3
Sebastian Coates (67.), 3-4 Jonjo Shelvey (76.),
3-5 Jonjo Shelvey (88.).

Udinese - Anzhi

1-1

0-1 Lacina Traore (45.), 1-1 Antonio Di Natale
(91.).

Inter - Rubin Kazan

EYJAMENN Hermann Hreiðarsson, verðandi þjálfari ÍBV, og Heimir Hallgrímsson, fyrr-

verandi þjálfari liðsins, voru á vellinum í gær.

voru áfall fyrir okkur leikmenn og
þetta er leiðinlegt mál. Þar fyrir
utan veit ég einfaldlega ekki sjálfur hvort það hafi verið raunin,“
sagði Þórarinn Ingi.
Valsmenn eru ekki sloppnir
úr fallbaráttunni en liðið er nú í
níunda sæti deildarinnar með 25

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

stig. Kristján Guðmundsson, þjálfari liðsins, segir að úrslitin hafi
verið vonbrigði enda vilji liðið vera
ofar en í níunda sæti.
„Við viljum vera í efri hluta
deildarinnar en í kvöld spiluðum
við ekki eins og lið sem á heima
þar,“ sagði Kristján.
- esá, en

2-2

0-1 Alexander Ryazantsev (17.), 1-1 Marko Livaja
(39.), 1-2 Salomon Rondon (84.), 2-2 Yuto
Nagatomo (92.).

FCK - Molde

2-1

Ragnar Sigurðsson var í byrjunarliði FCK. Sölvi Geir
Ottesen var á bekknum.

Napoli - AIK

4-0

Eduardo Vargas skoraði þrennu fyrir Napoli. Helgi
Valur Daníelsson var í byrjunarliði AIK en var
tekinn af velli á 81. mínútu.

Tottenham - Lazio

0-0
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Er ekki mikið að spá í bardagann
Hinn rólegi og yfirvegaði bardagamaður Gunnar Nelson segir það ekki raska ró sinni að það hafi verið
skipt um andstæðing á dögunum. Hann er á leið í sinn fyrsta UFC-bardaga. Íslendingar hafa mikinn áhuga
á bardaganum og verða að lágmarki 300 Íslendingar að fylgjast með í Nottingham er Gunnar keppir.
BARDAGAÍÞRÓTTIR Það styttist í

DÓRA MARÍA Hér í leik með íslenska
kvennalandsliðinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Ísland í efsta styrkleikaflokki:

Dregið í umspil
EM 2013 í dag
FÓTBOLTI Dregið verður í umspil
EM 2013 í hádeginu í dag og er
Ísland eitt sex liða í pottinum.
Þrjú af þessum liðum komast
áfram í úrslitakeppnina sem fer
fram í Svíþjóð á næsta ári.
Ísland tapaði í fyrrakvöld fyrir
Noregi, 2-1, í Ósló sem þýddi að
liðið endaði í öðru sæti í sínum
riðli og þurfti af þeim sökum að
fara í umspilið en það fer fram í
lok næsta mánaðar.
Liðunum hefur verið skipt í tvo
styrkleikaflokka til að forðast
það að bestu liðin verði dregin
saman. Af liðunum sex er Ísland
efst í stigagjöf UEFA sem byggir
á árangri síðustu ára. Stelpurnar okkar eru því í efri styrkleikaflokknum ásamt Spáni og Rússlandi.
Andstæðingur Íslands verður
því lið úr neðri styrkleikaflokknum en hann skipa Skotland, Úkraína og Austurríki. Dregið verður í höfuðstöðvum UEFA klukkan
10.45 og verður hægt að sjá beint
vefstreymi á Uefa.com.
- esá

fyrsta bardaga Gunnars Nelsson
í UFC en hann fer fram í Englandi þarnæstu helgi.
Smá babb kom í bátinn um
daginn er væntanlegur andstæðingur Gunnars, Pascal Kraus,
dró sig úr keppni. Í hans stað
mun Gunnar mæta DeMarques
Johnson sem á tólf bardaga í UFC
að baki.
„Þetta hefur ekki mikil áhrif
á mig. Ég æfi ekki þannig að ég
sé að undirbúa mig nákvæmlega
fyrir andstæðinginn. Ég er fyrst
og fremst að gera sjálfan mig
kláran í slaginn. Þegar maður
er kominn í búrið þarf maður
að bregðast við því sem gerist,“
sagði Gunnar yfirvegaður að
vanda.
„Það er ekki mikill munur á
þessum strákum enda í sama
þyngdarflokki. Helsti munurinn er kannski sá að sá sem ég
mæti er aðeins sneggri og kröftugri. Hann er samt líklega ekki
eins stöðusterkur. Það sýnist mér
svona miðað við það sem ég hef
séð af honum. Þetta er bara fínt
fyrir mig og ekkert verra. Mér
er í raun alveg sama. Það verður
ekki snúið við núna og ég sé ekkert neikvætt við þetta. Ég horfi
jákvætt á hlutina. Þetta raskar ró
minni ekki mikið.“
Gunnar segir að undirbúningur fyrir bardagann hafi gengið
vel. Hann hafi ekki lent í neinum
meiðslum og svo verði vonandi
áfram.
„Ég æfi tvisvar á dag alla jafn-

Á LEIÐ Í STRIGANN Gunnar skellir hér síðasta andstæðingi sínum á Írlandi. Það tók hann ekki langan tíma. Hann fær væntanlega
erfiðari andstæðing í Nottingham aðra helgi.
MYND/PÁLL BERGMANN

an og það hefur gengið vel. Ekkert óvænt hefur komið upp á,“
sagði Gunnar. Er ekkert að koma
fiðringur í hann?
„Kannski ef ég er mikið að spá
í bardagann en ég geri voða lítið
af því. Það er hefðbundinn undirbúningur hjá mér og þetta er
alltaf sama dæmið. Auðvitað er
hver og einn sérstakur og þetta
er aldrei auðvelt. Það að þetta
sé UFC-bardagi breytir engu

0(,5$µ59$/

„Það er mjög spennandi og
gaman að fólk hafi svona mikinn
áhuga á þessu. Það lyftir manni
að vita af því að margir standi
við bakið á manni. Það er alltaf
fallegt að hugsa til þess og ég
mun reyna að njóta þess þó svo ég
taki ekki mikið eftir áhorfendum
þegar að örlagastund kemur. Ég
reyni að nýta þetta sem jákvæða
orku,“ sagði Gunnar Nelson.
henry@frettabladid.is

Forseti Barcelona tekur ekki neina áhættu:
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fyrir mig. Ég er að fara að gera
nákvæmlega sama hlutinn og
áður.“
Gunnar fer út næsta mánudag. Hann verður í Manchester
til að byrja með og færir sig svo
til Nottingham þar sem bardaginn fer fram. Hann mun fá mikla
hvatningu úr stúkunni enda hafa
Íslendingar mikinn áhuga á bardaganum og er búið að selja 300
miða frá Íslandi á bardagann.

Vill semja við Messi
FÓTBOLTI Sandro Rosell, forseti

Barcelona, greindi frá því í gær að
félagið væri nú að undirbúa nýtt
samningstilboð fyrir argentínsku
stórstjörnuna Lionel Messi.
Messi er 25 ára og er þegar
samningsbundinn félaginu til
2016. Rosell vill enga áhættu taka
og vill tryggja að Messi verði sem
lengst hjá félaginu – helst þangað
til hann ákveður að leggja skóna
á hilluna.
„Samningurinn er til 2016 en
það væri óábyrgt af okkur að bæta
ekki samningskjör hans,” sagði
Rosell við spænska fjölmiðla í
gær. „Það er ekki búið að tímasetja
neinar viðræður en svona mál eru
í stöðugri vinnslu og hlutirnir geta
breyst fyrirvaralaust.“
Messi er uppalinn hjá Barcelona
en þangað kom hann aðeins tólf
ára gamall. Hann hefur því búið

TÖFRAMAÐUR Lionel Messi hefur átt

magnaðan feril hjá Barcelona.
NORDICPHOTOS/GETTY

á Spáni meirihluta ævi sinnar en
Messi hefur átt magnaðan feril
með félaginu og unnið allt sem
hægt er að vinna.
„Þjálfararnir hugsa um næsta
leik en við þurfum að hugsa lengra
fram í tímann. Við þurfum að hefja
vinnu við nýjan samning undir
eins,“ bætti Rosell við.
- esá

krakkar@frettabladid.is
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Kleinuhringir og kremkökur eru í uppáhaldi hjá
bakaradrengnum.

Krakkasíðan er í
Fréttablaðsins
helgarblaði Frétta
Frét

og Gói
Baunagrasið
Fréttatíminn

Morgunblaðið

Vegna m
mikillar aðsóknar verða nokkrar sýningar í október

Tilnefnt til
Til
Grím
Grímunar 2012
se
sem besta
barn
barnasýningin

Sun 7/10 kl. 13:00
Sun 14/10 kl. 13:00
Sun 21/10 kl. 13:00
Sun 28/10 kl. 13:00

„Ég gat hlegið
endalaust á
þessari sýningu“
M.K. Djöflaeyjan, RÚV.

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

„Þeir Gói og Þröstur
segja söguna eins og þeim einum
er lagið með leiftrandi húmor
og hnyttnum orðatiltækjum“
I.Þ. Hugrás, HÍ.
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VIÐ TÆKIÐ ÁLFRÚN PÁLSDÓTTIR KANNAR NÝJAR SLÓÐIR

> Stöð 2 kl. 20.10
Spurningabomban

Vinsælast vestanhafs

Það verður taumlaust fjör hjá Loga
Bergmann í Spurningabombunni í
kvöld, enda annálaðir húmoristar
sem spreyta sig á spurningunum.
Hugleikur Dagsson og Lóa Hlín
Hjálmtýsdóttir eru saman í
liði en mótherjar þeirra eru Ari
Eldjárn og Saga Garðarsdóttir.

„Vantar þig nýja seríu til fylgjast með?“ spurðu
vinkonur mínar mig um daginn en þær eru búsettar
í Bandaríkjunum og duglegar að minna mig á hver
ameríski draumurinn er þegar þær skottast yfir hafið
í heimsókn. Systurnar, já vinkonurnar eru systur,
eiga til dæmis heiðurinn að því að ég kynntist Lenu
Dunham og hinum snillingunum í Girls en ég get
ekki hampað þeirri sjónvarpsseríu of oft. Girls er
snilld.
Systurnar hafa því sannað sig sem smekkkonur í vali á sjónvarpsefni og ég samþykkti
því að láta mata mig á því sem væri vinsælast
vestanhafs í dag. „Sons of Anarchy er
rosaleg. Fimmta sería var að byrja og
við öfundum þig að eiga þetta eftir.“
Við þessar fullyrðingar bættu systurnar

við að vestanhafs væri önnur hver stöðuuppfærsla
á samskiptavefnum Facebook einfaldlega „SOA“
en þannig lýsa áhorfendur yfir hrifningu sinni
þáttunum.
Sons of Anarchy fjallar um mótorhjólagengi í
smábæ í Norður-Karólínu þar sem aðalpersónan,
Jackson Teller, á erfitt með að finna jafnvægi
milli þess að vera fjölskyldufaðir og ofbeldishneigður gengjameðlimur. Jackson Teller er
leikinn af Charlie Hunnam sem er víst rísandi
stjarna í Hollywood og sumir hafa orð á því
að hann er „hinn nýi Brad Pitt“. Áhugavert.
Skemmst er frá því að segja að ég
hef þegar lokið við að horfa á nokkra
þætti. Spenna, ofbeldi með dass af
rómans. Lofar góðu.

FM 92,4/93,5
06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Óskalögin 09.45
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir
10.13 Sagnaslóð 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í
nærmynd 12.00 Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 12.20
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir
13.00 Tilraunaglasið 14.00 Fréttir 14.03 Á söngleiðum 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Dauðinn
í Feneyjum 15.25 Urðakettir - íbúafundur 39 árum
eftir gos 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Fimm fjórðu
17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20
Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir 19.00 Leonard Cohen:
Hermaður, spámaður, elskhugi og skáld 20.00
Leynifélagið 20.30 Hringsól 21.30 Kvöldsagan:
Folda 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð
kvöldsins 22.15 Litla flugan 23.05 Liðast um landið
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2
16.50 Ísþjóðin með Ragnhildi Steinunni (Of Monsters and Men)
17.20 Snillingarnir
17.44 Bombubyrgið
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Gómsæta Ísland (6:6) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Söngvaskáld Magnús og Jóhann
flytja nokkur laga sinna að viðstöddum áheyrendum í myndveri Sjónvarpsins.
20.20 Útsvar Spurningakeppni sveitarfélaga. Að þessu sinni mætast lið Garðabæjar
og Norðurþings.
21.30 Lánleysi í lófa (The Simian Line)
Lófalesari spáir því að ein hjóna í kvöldverðarboði skilji áður en árið er liðið, sem vekur
óvissu og efasemdir meðal gestanna. Meðal
leikenda eru Lynn Redgrave, Jamey Sheridan,
Cindy Crawford og Harry Connick Jr.
23.10 Banks yfirfulltrúi: Köld er gröf
– Köld er gröf (DCI Banks: Cold Is the
Grave) Bresk sakamálamynd. Alan Banks
lögreglufulltrúi rannsakar dularfullt sakamál.
Meðal leikenda eru Stephen Tompkinson,
Lorraine Burroughs og Samuel Roukin. Atriði
í myndinni eru ekki við hæfi barna.
00.40 Kabarett (Cabaret) Stúlka sem er
skemmtikraftur í klúbbi í Berlín á tíma Weimar-lýðveldisins er í tygjum við tvo karlmennn
meðan nasistar eru að komast til valda.
Meðal leikenda eru Liza Minelli, Michael York
og Helmut Griem. Bandarísk söngvamynd frá
1972 sem hlaut átta Óskarsverðlaun.
02.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Love Wrecked
10.00 Time Traveler‘s Wife
12.00 Next Avengers: Heroes of
Tomorrow
14.00 Love Wrecked
16.00 Time Traveler‘s Wife
18.00 Next Avengers: Heroes of
Tomorrow
20.00 My Sister‘s Keeper
22.00 The Air I Breathe
00.00 Sideways
02.05 Preacher‘s Kid
04.00 The Air I Breathe
06.00 The Deal

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm In The Middle (18:22)
08.25 Ellen (4:170)
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (150:175)
10.10 Sjálfstætt fólk (19:30)
10.45 Cougar Town (14:22)
11.10 Jamie Oliver‘s Food Revolution (1:6)
12.05 Stóra þjóðin (3:4) .
12.35 Nágrannar
13.00 You Again Gamanmynd með Kristinu Bell, Sigourney Weaver og Jamie Lee
Curtis í aðalhlutverkum. Marni er farsæll almannatengill. Hún heldur á heimaslóðir til
að vera viðstödd brúðkaup bróður síns sem
ætlar að kvænast höfuðandstæðingi hennar
úr menntaskóla.
14.45 Game Tíví
15.10 Barnatími Stöðvar 2
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen (5:170)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Simpson-fjölskyldan (5:22)
19.45 Týnda kynslóðin (3:24) Skemmtiþáttur í stjórn Björns Braga Arnarssonar sem
fær til sín þekkta gesti í óhefðbundin viðtöl.
20.10 Spurningabomban (2:12) Logi
Bergmann Eiðsson stjórnar þessum spurningaþætti þar sem hann egnir saman tveimur
liðum, skipuðum tveimur keppendum hvort,
sem allir eiga það sameiginlegt að vera í
senn orðheppnir, fyndnir og fjörugir.
21.00 The X-Factor (3:26)
22.35 The Goods. Live Hard, Sell
Hard Skrautlegur bílasali er ráðinn til starfa á
bílasölu, en hlutverk hans er að gera þjóðhátíðardag Bandaríkjanna að einum mesta bílasöludegi allra tíma.
00.00 I‘m Not There Ævisaga Bob Dylan
Sex ólíkir leikarar fara með hlutverk hans.
02.10 American Pie: The Book of Love
03.40 You Again
05.20 Simpson-fjölskyldan (5:22)
05.45 Fréttir

SKJÁREINN
07.00 Pepsi mörkin
10.00 Formúla 1: Singapúr, Æfing 1 BEINT
13.30 Formúla 1: Singapúr, Æfing 2 BEINT
17.45 Spænsku mörkin
18.15 Evrópud.: Tottenham - Lazio
20.00 Meistarad. Evrópu: fréttaþáttur
20.30 La Liga Report Hitað upp fyrir leikina fram undan í spænsku úrvalsdeildinni.
21.00 Evrópudeildarmörkin Sýndar
svipmyndir úr leikjunum í Evrópudeildinni.
21.50 KPMG mótið
22.50 Evrópudeildin: Young Boys Liverpool

13.45
15.00
16.50
18.40

Sunnudagsmessan
Man. Utd. - Wigan
Stoke - Man. City
Enska Championship: Blackburn - Middlesbrough BEINT
20.40 Premier League Preview Show
Hitað upp fyrir leiki helgarinnar.
21.10 Premier League World Stjörnurnar í ensku úrvalsdeildinni heimsóttar og líf
þeirra skoðað, innan sem utan vallar.
21.40 Football League Show Sýndar
svipmyndir úr leikjunum í næstefstu deild.
22.10 Premier League Preview Show
22.40 QPR - Chelsea
00.30 Blackburn - Middlesbrough

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Dóra könnuður
08.25 Áfram Diego, áfram!
08.50 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 UKI
09.05 Stubbarnir
09.30 Lukku láki
09.55 Mörgæsirnar frá Madagaskar
10.15 Stuðboltastelpurnar
10.40 Histeria!
11.00 Stöð 2 Krakkar: barnatími
17.00 Ofurmennið
17.25 Sorry I‘ve Got No Head
17.55 iCarly (2:45)

17.05 The Simpsons
17.25 Íslenski listinn Brynjar Már Valdimarsson kynnir Íslenska listann þar sem tuttugu vinsælustu lög vikunnar eru kynnt ásamt
tveimur nýjum sem líkleg eru til vinsælda.
17.50 Sjáðu
18.15 Glee (5.22)
19.00 Friends (22.24)
19.25 Simpson-fjölskyldan
19.50 The Secret Circle (5.22) Bandarísk þáttaröð um unglingsstúlku sem flytur til smábæjar í Washington og er tekin inn
í leynifélag unglinga sem búa öll yfir óvenjulegum hæfileikum.
20.35 The Vampire Diaries (5.22)
21.15 Pretty Little Liars (6.25) Bandarísk þáttaröð um fjórar vinkonur.
22.00 Breakout Kings (5.13) Dramatísk þáttaröð. Bandarísk lögregluyfirvöld setja
saman sérsveit skipaða dæmdum glæpamönnum til að elta uppi fanga.
22.40 The Secret Circle (5.22)
23.25 The Vampire Diaries (5.22)
00.05 Pretty Little Liars (6.25)
00.50 Breakout Kings (5.13)
01.30 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

18.20 Doctors (31:175)
19.00 Ellen (5:170)
19.40 The Big Bang Theory (21:24)
20.05 Það var lagið (6:40)
20.55 How I Met Your Mother (24:24)
21.10 Up All Night (8:24)
21.40 Veep (4:8)
22:10 Mike & Molly (6:23)
22.35 The X-Factor (4:26)
23.20 Weeds (9:13)
23.40 Ellen (5:170)
00.25 The Big Bang Theory (21:24)
00.50 Það var lagið (6:40)
01.40 How I Met Your Mother (24:24) Í
02.00 Up All Night (8:24)
02.25 Veep (4:8)
02.55 Mike & Molly (6:23)
02.40 Weeds (9:13)
03.05 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
15.55 90210 (3:22) (e)
16.40 One Tree Hill (10:13) (e)
17.30 Rachael Ray
18.15 GCB (3:10) (e) Bandarísk þáttaröð
sem gerist í Texas þar sem allt er leyfilegt.
19.05 An Idiot Abroad (1:9) (e) Ricky
Gervais og Stephen Merchant eru mennirnir á bak við þennan einstaka þátt sem fjallar
um vin þeirra, Karl Pilkington og ferðir hans
um sjö undur veraldar.
19.50 America‘s Funniest Home Videos (e)
20.15 America‘s Funniest Home Videos Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur.
20.40 The Biggest Loser (20:20)
Bandarísk raunveruleikaþáttaröð um baráttu ólíkra einstaklinga við mittismálið í heimi
skyndibita og ruslfæðis.
21.30 The Voice (2:15) Bandarískur raunveruleikaþáttur þar sem leitað er að hæfileikaríku tónlistarfólki. Dómarar þáttarins eru
þau: Christina Aguilera, Adam Levine, Cee Lo
Green og Blake Shelton.
23.45 Jimmy Kimmel
00.30 CSI: New York (5:18) (e)
01.20 House (1:23) (e)
02.10 A Gifted Man (3:16) (e)
03.00 Jimmy Kimmel (e)
04.30 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.10 Tour Championship (1:4) 11.40 Golfing World 12.30
Tour Championship (1:4) 17.00 Tour Championship (2:4) 22.00 Upphitun fyrir Ryderbikarinn 2012 (2:6) 22.30 Tour Championship (2:4) 01.30 ESPN America

18.00 Föstudagsþátturinn

20.00 Hrafnaþing 21.00 Motoring 21.30
Eldað með Holta

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
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 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
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Á morgun, laugardaginn 22. september,
munu fulltrúar Lax-ár
verða í Ellingsen
Reykjavík og kynna
skotlendur sínar.
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PIPAR\TBWA • SÍA • 122637-2109

Browning haglabyssur
Verð frá 199.990 kr.
GÆSAPAKKI
FYRIR BYRJENDUR

BYRJENDAPAKKI
MARLIN XT22RO 22LR RIFFILL
MEÐ SJÓNAUKA
500 Remington Cyclone skot, ól
og Marlin riffilpoki fylgir.

WINCHESTER SXP BLACK
SHADOW PUMPA
100 Win 12GA Sup. Speed EXT
40g gæsaskot fylgja ásamt Allen
MAX 4 skotbelti og Winchester
haglabyssupoka.

Góður pakki á aðeins

Verð aðeins

65.000 KR.
Léttgreiðslur

10.834 KR. í 6 mán.

6
MÁNAÐA

VAXTALAUSAR
GREIÐSLUR

BROWNING MAXUS
Fæst í þremur útfærslum. Toppurinn frá Browning.

99.485 KR.
Léttgreiðslur

BROWNING PHOENIX COMPOSITE
Fæst með 28” hlaupi og skiptanlegum þrengingum.
Fislétt og með áreiðanlegri gasskiptingu.

16.581 KR. í 6 mán.

Verð frá

259.990 kr.
DEVOLD ACTIVE
ullarnærfatnaður

ALLEN MAX 4
SKOTBELTI

ALLEN MAX 4
SQUALL BAY TASKA

4.890 KR.

12.990 KR.
WINCHESTER
SUPER SPEED 40 g
Vinsæl skot í gæsaog andaveiði. Fást í
helstu haglastærðum.
10 skota pakkning.

ALLEN MAX 4
HUNDAVESTI

9.990 KR.

1.390 KR.

9.990 KR.

BROWNING
DIRTY BIRD JAKKI

20%
AFSLÁ

49.990 KR.

TTUR
EF KEYPT
SAMAN
BROWNING DIRTY BIRD
VEIÐIBUXUR

39.990 KR.
BUCK EXPERT
GRÁGÆSAFLAUTA

4.990 KR.

BROWNING HIDALGO
HAGLABYSSUPOKI

5.990 KR.

DEVOLD ACTIVE
ullarnærfatnaður

9.990 KR.

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega
og vandaða ráðgjöf og ﬁnnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarﬁr. Við seljum eingöngu
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16
AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 8–18 • laugard. 10–16 • ellingsen.is

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
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Ásgeir Trausti seldist upp á sex dögum
„Ég verð að vinna fram eftir á
laugardaginn, maður er alltaf
að flúra. Á sunnudaginn ætla
ég að lesa Skotvopnabókina
en ég er að fara í próf til að fá
byssuleyfi núna í lok september.
Í og með ætla ég svo að dekra
við konuna mína.“
Fjölnir Geir Bragason tattúlistamaður.

„Hann er með þennan x-faktor sem
allir eru að leita að og hann nær
til breiðs hóps fólks,“ segir Eiður
Arnarsson, útgáfustjóri Senu, um
velgengni frumraunar tónlistarmannsins Ásgeirs Trausta, plötunnar Dýrð í dauðaþögn.
Platan er uppseld í flestum verslunum landsins en hún kom út á
þriðjudaginn í síðustu viku. Eiður
segir þetta vera frábæra byrjun á
ferli Ásgeirs sem er greinilega rísandi stjarna í íslenskum tónlistarheimi. „Gróflega myndi ég áætla að
um þúsund eintök hafi selst fyrstu
sex dagana sem er svakalega gott.
Fyrst þegar ég sá þessar tölur fór

ég að hugsa hvort þetta væri ekki
með betri upphafsvikum íslensks
tónlistarmanns,“ segir Eiður en
fleiri eintök af plötunni eru væntanleg í verslanir eftir helgi. „Í kjölfarið á þessari velgengni fór ég til
dæmis að skoða hversu mikið Of
Monsters and Men seldu af plötum fyrstu útgáfuviku sína í fyrra.
Ásgeir Trausti tvöfaldar þeirra
tölur.“ Lögin Sumargestur og
Leyndarmál hafa lagst vel í landsmenn og notið vinsælda. Eiður segist því hafa fundið spennu fyrir
tónlistarmanninum og haft á tilfinningunni að platan myndi seljast
vel áður en hún kom út. „Ég pantaði

annað upplag fjórum dögum áður
en platan kom út. Það hef ég ekki
gert áður á mínum fimmtán ára
ferli sem útgáfustjóri. Maður er nú
vanur að stíga varlega til jarðar í
þessum bransa.“
Dýrð í dauðaþögn er nú í fyrsta
sæti Tónlistans og hefur fengið einróma lof gagnrýnenda. Platan fékk
fjórar stjörnur hjá Trausta Júlíussyni, gagnrýnanda Fréttablaðsins,
sem sagði hana óskabyrjun á ferlinum. „Ásgeir Trausti er bæði hægur
og hógvær og það fær tónlistina til
að skína í gegn og tel ég það vera
eina af ástæðunum fyrir velgengninni.“
- áp

VINSÆLL Frumraun Ásgeirs Trausta,

platan Dýrð í dauðaþögn, seldist í um
þúsund eintökum á sex dögum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ICELAND AIRWAVES: GISTIPLÁSS Í REYKJAVÍK NÁNAST FULLBÓKUÐ

BEITA ÝMSUM RÁÐUM
TIL AÐ ÚTVEGA HÚSNÆÐI
Tónlistarhátíðin Iceland Airwaves fer fram dagana 31. október
til 4. nóvember. Von er á fjölda
listamanna og tónlistarunnenda
til landsins á meðan á hátíðinni
stendur og eru gistirými í borginni að verða fullbókuð.
Von er á 61 erlendri hljómsveit til landsins í ár og hýsir
Iceland Airwaves aðeins hluta
þeirra, hinir verða sér sjálfir úti
um gistipláss og gera það með
ýmsum hætti.
„Þetta er mjög misjafnt, við
greiðum sumum hljómsveitunum fyrir að koma til landsins
og spila en öðrum bjóðum við
„slott“. Þær sveitir borga sjálfar undir sig og koma því þær

Við greiðum sumum
hljómsveitunum fyrir
að koma til landsins og spila
en öðrum bjóðum við „slott”.
KAMILLA INGIBERGSDÓTTIR
KYNNINGARSTJÓRI ICELAND AIRWAVES

álíta þetta gott tækifæri til að
koma sér á framfæri,“ útskýrir
Kamilla Ingibergsdóttir, kynningarstjóri Iceland Airwaves.
Umtalsvert fleiri útlendingar en Íslendingar verða á hátíðinni í ár og er búist við um þúsund fleiri erlendum gestum en í
fyrra. Þeir sem sækja hátíðina á
vegum Iceland Airwaves dvelja
á Centerhótel Plaza og viðurkennir Kamilla að hótelið breytist í sannkallað tónlistarhótel á
meðan á hátíðinni stendur.
Í ár koma fram 224 listamenn á
Iceland Airwaves og eru aðstandendur hátíðarinnar í óða önn að
leggja lokahönd á svonefnda „offvenue“-dagskrá, en hennar geta
allir notið sér að kostnaðarlausu.
sara@frettabladid.is
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OPIÐ ALLA DAGA
Mán. til fös. kl. 9 - 18
Laugard. kl. 10 -16
Sunnud. kl. 12 -16

FLEIRI ÚTLENDINGAR Í ÁR Kamilla Ingibergsdóttir segir von á fleiri útlendingum á
Iceland Airwaves í ár en í fyrra. Gistirými eru að verða uppbókuð víða.

GISTA Á SVEFNSÓFA Í HEIMAHÚSI
Þýska hljómsveitin Kool Thing er
á meðal þeirra sveita sem standa
sjálfar undir ferðakostnaði og auglýsti tvíeykið eftir gististað á netinu
og bar sú leit fljótt árangur. Kamilla
segir stúlkurnar hafa fengið gistingu
á svefnsófa heima hjá góðhjörtuðum einstaklingi í Reykjavík. „Fólk
reddar sér oftast. Tónlistarbransinn
er frekar lítill og fólk þekkir því alltaf
einhvern sem þekkir einhvern.“
Kool Thing er skipuð Julie Chance
og Jon Dark sem eru upprunalega
frá Dyflinni og Sydney. Stúlkurnar
kynntust í París en búa og starfa í
Berlín.

Latibær á 100 milljón heimilum
„Þetta er algjörlega frábært,“ segir Guðmundur
Magnason hjá Latabæ.
Latibær er kominn inn á nánast hvert einasta
heimili í Bandaríkjunum, eða rúmlega hundrað
milljónir heimila, í gegnum sjónvarpsrisann NBC.
Þættirnir eru sýndir á stöðinni NBC Kids á hverjum
laugardagsmorgni. Þeir eru einnig sýndir tvisvar á
dag á barnastöðinni Sprout, sem nær til um fjörutíu
milljóna heimila, og á spænskumælandi stöðinni
Telemundo tvisvar í viku.
Að sögn Guðmundar er eftir miklu að slægjast
á Bandaríkjamarkaði varðandi sölu á Latabæjarvarningi. Að sama skapi er þetta langerfiðasti
markaðurinn að komast á. „Við sömdum við sjónvarpsstöðina PBS Sprout sem er að stærstum hluta
í eigu Comcast. Svo kaupir Comcast NBC Universal
fyrir nokkru síðan og í framhaldi af því taka þeir
við þessari „krakkablokk“ frá NBC,“ segir hann.
„Þetta er hluti af stærra plani hjá okkur sem gengur út á að koma Latabæ að með vörur í öllum helstu
vöruflokkum. Þangað erum við að fara.“
Til að það takist er allt reynt til að vekja athygli
á Latabæ úti um öll Bandaríkin. Sjónvarpið hjálpar

LATIBÆR Magnús Scheving og félagar í Latabæ eru að hasla

sér völl í Bandaríkjunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

þar mikið til en einnig er að fara af stað Latabæjarleikrit, auk þess sem Latabæjarhópur mun kynna
vörumerkið með uppákomum í fjörutíu verslunarmiðstöðvum. Auglýsingar íþróttaálfsins með forsetafrúnni Michelle Obama hafa einnig hjálpað
mikið til að við vekja athygli á Latabæ vestanhafs.
- fb

Í dag Eymundsson Smáralind kl. 17.
Íþróttaálfurinn skoppar á staðinn.

Laugardag Hagkaup Smáralind kl. 14.
Solla og Íþróttaálfurinn hitta krakkana.

Sunnudag Hagkaup Kringlunni kl. 14.
Solla og Íþróttaálfurinn sprella.
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Ebba kennir allri fjölskyldunni að búa til ein
nfaldan og frábæran ma
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Ebba Guðný Guðmundsóttir, er frumkvöðull í gerð heilsurétta fyrir
börn o
og fjölskyldur þeirra. Bók hennar Hvað á ég að gefa barninu
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Tryggvi og sósíalistarnir
Á Facebook-síðu sinni greinir Tryggvi
Þór Herbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks, frá því að hann hafi í
vikunni hitt fyrrum forsætisráðherra
Grikklands og formann Sósíalistaflokksins, George Papandreou, í
Harvard Law School og átt við hann
„athyglisvert samtal“. Með færslunni
birtir hann mynd af sér og Papandreou að takast í hendur. Hrannar B.
Arnarsson, aðstoðarmaður Jóhönnu
Sigurðardóttur forsætisráðherra, gerir
við færsluna athugasemd. „Ertu nú
kominn í slagtog við sósíalistana
Tryggvi Þór? Eins gott að sus-ararnir
sjái ekki þessa mynd,“ segir hann
og bætir við broskarli. Tryggvi bregst
fljótlega við og segir: „… hann sagði
mér að hann hefði hitt gelluna
með hvíta hárið frá Íslandi,
Hrannar …“
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Óvænt hlé á tónleikum
Söngdívan Andrea Gylfadóttir
fagnaði fimmtíu ára afmæli sínu með
stórtónleikum í Eldborgarsal Hörpu
um síðustu helgi. Eins og búast
mátti við var salurinn þéttsetinn og
áhorfendur fengu sannarlega góða
sýningu þar sem afmælisbarnið
naut meðal annars fulltingis hljómsveitanna Todmobile, Blúsmanna
og Grafík. Um miðbik tónleikanna
vildi það hins vegar til að ljósin voru
kveikt og öllum vísað úr salnum af
öryggisástæðum. Skömmu síðar kom
í ljós að óboðinn gestur
hafði rekist í brunaboða
baksviðs og engin
hætta því á ferðum.
Gátu Andrea og félagar
því haldið áfram
þaðan sem frá var
horfið og kláruðu
tónleikana með
stæl.
- þj

VERÐDÆMI
ARMANI
JAKKAFÖT KR. 65.000
FRAKKI KR. 47.000
JAKKI KR. 39.000

BALDESSARINI
JAKKAFÖT KR. 49.000
GALLABUXUR KR. 11.000

Mest lesið
1 Nubo-frétt eins og þruma úr
heiðskíru lofti

D&G
JAKKI KR. 39.000

2 Stríð hafið að nýju á milli Hells
Angels og Bandidos í Dan…
3 Vara við galla í öryggiskerfi
Internet Explorer
4 Chopin gerði útslagið sýknaður af líkamsárás

PAOLO DA PONTE

5 Ímyndum okkur að opna þyrfti
hommaathvarf

HERRASKÓR KR. 25.000
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OPIÐ VIRKA DAGA
KL. 11-18
LAUGARDAGA
KL. 11 -17
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