LITIR Í SNYRTIBUDDUNA

Nú þegar sumarferskleikinn er á undanhaldi
er um að gera
að bæta það upp með því að auka
við litaúrvalið í snyrtibuddunni. Nú má nota vel af sólarpúðri
og kinnalit, smella
á sig rauðum varalit og jafnvel litríkum
augnskugga.
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FANTAFLOTTUR !

í Fréttablaðinu

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366

Teg MEGAN - vel fylltur push up í A,B,C,D
á kr. 8.680,- buxur í stíl á kr. 3.550,-

Þú mætir - við mælum og aðstoðum
www.misty.is
Opið frá 10-18 virka daga.
10-14 laugardaga
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EINFALT OG KLASSÍSKT

AUÐVELD GREIÐSLA Oft er auðveldara
en það lítur út fyrir að gera fallega
greiðslu. Undirbúningur skiptir miklu
máli og mikilvægt að nota réttu efnin.
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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Íslendingar vilja í aðlögun:

Búist við flóði
áfengis úr ESB
EVRÓPUMÁL Samninganefnd
Íslands í aðildarviðræðunum
við Evrópusambandið (ESB) fer
fram á fimm ára aðlögunartíma
að regluverki sambandsins um
áfengisinnflutning ferðamanna.
Þetta kemur fram í samningsafstöðu nefndarinnar í skattamálum.
Samkvæmt reglum ESB mega
ferðamenn flytja með sér margfalt meira áfengi og tóbak á milli
landa en heimilt er hér á landi.
Evrópskar reglur segja til um
að á milli landa megi flytja tíu
lítra af sterku áfengi, 20 lítra af
styrktu víni, 90 af léttvíni og 110
lítra af bjór – eða samtals 230
lítra af áfengi. Samninganefndin
segir að breyting í þá veru muni
„augljóslega leiða til verulegs
tekjutaps ríkissjóðs“, og því þurfi
að innleiða reglurnar í áföngum á
fimm árum.
- sh / sjá síðu 4

Loksins á íslensku
Jón Örn Marinósson þýddi
barnabókina Þyt í laufi.
tímamót 32

Ekkert gerist í Ameríku
Hrollvekjuleikstjórinn Dario
Argento, heiðursgestur
RIFF í ár, er spenntur fyrir
Íslandsförinni.
bíó 46

Aðdáendahópurinn stækkar:

YFIRVALDIÐ KUBBAR Hreiðar Sigtryggsson, skólastjóri í Langholtsskóla, brá á leik með nokkrum
nemendum skólans í gær og verður ekki betur séð en framtíðarhúsnæði skólans sé þarna í mótun. Langholtsskóli
á um þessar mundir 60 ára afmæli og fagnar áfanganum með veglegum hætti með opnu húsi á laugardag þar
sem fjölbreyttir viðburðir verða um allt hús; nemendur stíga fram og skemmta ungum sem gömlum.
Ótrúleg byrjun

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Valsarinn Indriði Áki
Þorláksson hefur slegið í
gegn í Pepsi-deildinni.
sport 50
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STÍFUR VINDUR Í dag verða
norðaustan 8-15 m/s S- og V-til en
hægari NA-lands. Rigning syðra en
úrkomulaust að mestu N-lands.
Hiti 3-10 stig, mildast syðst.
VEÐUR 4
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Kanínan orðin hluti
af villtri fánu Íslands
Útbreiðsla kanínu á Íslandi gefur tilefni til að líta á tegundina sem villta í íslenskri náttúru. Stofninn telur mörg hundruð eða fá þúsund dýr, að mati sérfræðings. Umhverfisyfirvöld telja að útrýma beri kanínu úr íslenskri náttúru.
NÁTTÚRA Rétt er að líta svo á að

kanínur hafi unnið sér þegnrétt
sem villt tegund í fánu Íslands,
að mati sérfræðings hjá Náttúrufræðistofnun. Talið er líklegt, í
ljósi hlýnandi veðurfars hér á landi
og mikillar aðlögunarhæfni tegundarinnar, að hún auki útbreiðslu
sína og fjölgi hratt að óbreyttu.
Margir líta á kanínu sem meindýr
og að henni beri að halda í skefjum.
Ævar Petersen, sérfræðingur hjá
Náttúrufræðistofnun, telur rétt að
líta á kanínuna sem villtan stofn í
fánu Íslands og bendir á að sögu
hennar á Íslandi megi rekja allt
aftur á 19. öld. Stofninn hafi náð
sér á strik og dáið út í mörg skipti
frá þeim tíma, en núverandi stofn
sé tilkominn vegna sleppinga fólks
á gæludýrum sínum sem verði að
teljast ámælisvert.
Spurður um stofnstærð segir
Ævar erfitt að fullyrða nokkuð þar
um. „Ég held að rétt sé að segja að
stofnstærðin sé mörg hundruð eða
fá þúsund dýr,“ segir Ævar.
Í maí 2010 sótti umhverfis- og

µ

Helstu útbreiðslusvæði kanínu á Íslandi
Helstu staðir þar sem kanínur halda til eru Öskjuhlíðin, Elliðaárdalur, við Rauðavatn og Elliðavatn.
Hana má einnig finna í landi Kópavogs, Garðabæjar og Mosfellsbæjar auk þess sem hún er
þekkt í Kjarnaskógi, svæði Skógræktarfélags
Eyfirðinga og í Grímsnesi í Árnessýslu. Eins náði
hún sér vel á strik í Vestmannaeyjum um árabil.

samgöngusvið Reykjavíkur til
umhverfisráðuneytisins um undanþágu frá lögum til að fækka
kanínum í borginni vegna tjóns
sem þær yllu og þá helst á gróðri.
Undanþága var veitt til veiða árið
2010 og jafnframt farið fram á
að útbreiðsla kanína innan borgarlandsins yrði könnuð frekar,
umfang vandamála af þeirra völdum metið og að gerðar yrðu tillögur að því hvernig tekið yrði á
málum til frambúðar. Niðurstaðan liggur fyrir en verkfræðistofan
Verkís annaðist úttektina.
Óverulegur fjöldi dýra fannst
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á átta talningarreitum í borgarlandinu þá daga sem talið var, en
rannsóknin var gerð í mars 2012,
eða á þeim tíma sem stofninn er í
lágmarki. Langmest var af dýrinu
í Elliðaárdal við Mjódd (85%) þar
sem fólk hefur fóðrað kanínurnar
yfir veturinn.
Í skýrslunni segir jafnframt að í
svari umhverfisráðuneytisins frá
8. júní 2010 við erindi borgarinnar
komi fram að Náttúrufræðistofnun Íslands hafi lýst yfir að útrýma
bæri kanínum úr íslenskri náttúru
og að Umhverfisstofnun hafi tekið
undir það sjónarmið.
- shá
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Feldberg í brasilískri sápuóperu
POPP „Serían er nokkurs konar
Dallas þeirra Brasilíubúa, full af
dramatík og látum. Það má því
segja að við eigum Dallas-stefið
í Brasilíu sem
er ekki slæmt,“
segir tónlistarmaðurinn Einar
Tönsberg í
Feldberg. Lag
sveitarinnar,
You and Me,
hljómar í upphafi hinnar
vinsælu brasil- EINAR TÖNSBERG
ísku sápuóperu
Morde e Assopras og fer aðdáendahópur Feldberg því stækkandi þar í landi.
Aðdáendur þáttanna hafa gert
yfir sextíu myndbönd með lagi
Feldberg á Youtube og hefur vinsælasta myndbandið, þar sem
lagið hljómar undir brotum úr
þáttunum og með portúgölskum
texta, verið skoðað nærri milljón
sinnum á síðunni.
- áp / sjá síðu 58
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Flutningur innanlandsflugs frá Reykjavík litaður dökkum litum í nýrri skýrslu:

Veira í Bretlandi og Hollandi:

Telja upp fjölda ókosta flutnings

Ótti við faraldur ástæðulaus

HEILBRIGÐISMÁL Sóttvarnalæknir
SAMGÖNGUR Flutningur miðstöðvar

Jón Gunnar, þarf að ræða „já,
sæll!“ eitthvað frekar?
„Það fer eftir því hvaða tegund af
steik þú ert.“
Jón Gunnar Geirdal stendur fast á því að
hann eigi frasann „já, sæll!“, þvert á það
sem Ragnar Bragason, leikstjóri og höfundur Vaktaþáttanna vill meina.

innanlandsflugs frá Reykjavík til
Keflavíkur hefði afar neikvæðar
afleiðingar í för með sér fyrir íbúa
á landsbyggðinni og flug til þriggja
bæja myndi alfarið leggjast af.
Þetta er á meðal þess sem fram
kemur í nýrri skýrslu sem KPMG
vann fyrir sex sveitarfélög á landsbyggðinni og kynnt var á Reykjavíkurflugvelli í gær. Í henni er
aðeins horft til tveggja kosta, að
innanlandsflugið verði áfram í
Reykjavík eða að starfsemin flytjist til Keflavíkur.

Skýrsluhöfundar segja að fækkun flugferða nemi allt að fjörutíu
prósentum á einstökum leiðum.
Í skýrslunni er því einnig haldið
fram að við flutninginn muni flug
til Ísafjarðar, Hornafjarðar og
Vestmannaeyja leggjast af í núverandi mynd.
Ferðakostnaður mun einnig
aukast fyrir íbúa landsbyggðarinnar, svo nemur sex til sjö milljörðum
á ári og þá eru ótalin neikvæð áhrif
á atvinnulíf, menntamál, menningu
og almenn lífsgæði þeirra sem búa
á landsbyggðinni.
- grv / shá

Á REYKJAVÍKURFLUGVELLI Endurskoðun
aðalskipulags borgarinnar er að ljúka en
þar er gert ráð fyrir lokun norður/suðurbrautar árið 2016.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

vill árétta að á þessari stundu séu
engar vísbendingar um að í uppsiglingu sé faraldur af völdum
corona-veiru, þrátt fyrir að tvö
tilfelli hafi greinst í Bretlandi og
Hollandi.
Corona er veira sem oft veldur
kvefi en yfirleitt ekki alvarlegum
sýkingum. Nýtt afbrigði veirunnar kom fram á árinu 2003 og
olli alvarlegri sýkingu í nokkrum
löndum eða svokallaðri HABL-sýkingu (heilkenni alvarlegrar lungnabólgu). Báðir einstaklingarnir nú
veiktust í Sádi-Arabíu.
- shá

Var plötuð í skólann
en stýrir nú Herjólfi
GRÓÐURELDUR Eldurinn verður þungur
baggi, að óbreyttu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Bruninn í Laugardal rándýr:

100.000 krónur
á hvern íbúa
VESTFIRÐIR Kostnaðurinn vegna

slökkvistarfs í Laugardal í Ísafjarðardjúpi í sumar, þegar
eldur brann á fjórtán hektara
svæði, nemur um 20 milljónum
króna. Ómar Már Jónsson sveitarstjóri býst við því að Súðavík
muni bera kostnaðinn að langstærstu leyti en viðræðum við
innanríkisráðuneytið um það er
þó ekki lokið.
Um 200 manns búa í Súðavík og því nemur kostnaðurinn
um 100 þúsund krónum á hvern
íbúa. Talið er að kviknað hafi í
út frá einnota grilli.
Um er að ræða kostnað sem
sveitarfélagið verður fyrir með
því að kalla til aðstoðarslökkvilið frá Hólmavík, Bolungarvík
og Ísafirði, auk kostnaðar sem
féll til vegna aðgerða slökkviliðsins í Súðavík.
- jhh / shá

FRAMKVÆMDIR
76% af áætluðum kostnaði
Loftorka ehf. átti lægsta tilboð í gerð
Álftanesvegar milli Hafnarfjarðarvegar
og Bessastaðavegar. Tilboð Loftorku
nam tæpum 660 milljónum króna og
var 76% af áætluðum verktakakostnaði upp á 865 milljónir króna. Alls
bárust fimm tilboð í verkið.

Ingibjörg Bryngeirsdóttir gegnir starfi stýrimanns á ferjunni Herjólfi. Lífið um
borð þekkir hún vel því fyrr hafði hún starfað sem þerna, kokkur og háseti á
skipinu. Starfið er gamall draumur en hún var plötuð í stýrimannaskóla.

NEITAR ÖLLU Steinar var handtekinn

FÓLK „Það má alveg kalla þetta

Bætt í hóp ákærðu:

draum sem hefur ræst. Ég vil
vinna hérna heima í Eyjum og
þetta er starfið sem ég vildi helst
af öllu, enda hefur áhugi minn
á starfinu alltaf orðið meiri og
meiri,“ segir Ingibjörg Bryngeirsdóttir, 2. stýrimaður á Vestmannaeyjaferjunni Herjólfi. Hún er nýútskrifuð með stýrimannsréttindi og
var boðið starf stýrimanns. Hún
þekkir skipið eins og handarbakið á sér, enda er þetta ekki hennar
fyrsta starf þar um borð.
Ingibjörg settist á skólabekk í
stýrimannaskólanum í Vestmannaeyjum haustið 2005, en það bar að
með nokkuð sérstökum hætti. Hún
var ein margra sem studdu það
með ráð og dáð að skólinn yrði endurvakinn. Einn þeirra sem starfaði í nefnd um endurreisn skólans,
Sveinn Magnússon, hringdi svo
einn daginn og spurði hvort hún
styddi ekki skólann enn þá. Ingibjörg hélt það nú, en á hana runnu
tvær grímur þegar Sveinn bar upp
raunverulegt erindi sitt. „Hann
hringdi til að skrá mig á skólabekk. Eftir nokkrar fortölur lét ég
þó til leiðast og sé ekki eftir þeirri
ákvörðun,“ segir Ingibjörg. „Ég
útskrifaðist svo vorið 2011 og fékk
mína fyrstu vinnu sem skipstjóri
á hvalaskoðunarbát frá Húsavík í
sumarbyrjun. Og hingað er ég svo
komin, enn á ný.“
Í umfjöllun Fréttablaðsins í
tilefni sjómannadagsins sumarið 2008 var rætt við Ingibjörgu
þar sem hún sagði frá því að hún
stundaði nám við skólann, en hún
er eina konan sem þaðan hefur
útskrifast. Þá sagðist henni svo
frá: „Ég hef reyndar aldrei verið
á fiskiskipi en ég hef meðal ann-

Heimilis

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

GRJÓNAGRAUTUR

Alveg mátulegur

í Amsterdam í ágúst og framseldur
til Íslands. Hann mætti í Héraðsdóm
Reykjaness í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Steinar segist
vera saklaus
DÓMSMÁL Steinar Aubertsson lýsti

NÝR VINNUSTAÐUR Ingibjörg hefur meðal annars yfirumsjón með öryggismálum um

borð í Herjólfi.

FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

Sjómennskan er líka grín

1. júní 2008 SUNNUDAGUR

Þó að sjómennskan sé lífsins
alvara
höldunum sem þeim eru tileinkuð kunna sjómenn einnig að slá á létta strengi og gera
sér glaðan dag. Þjóðin tekur
í dag víða um land. Jón Sigurður
þátt í hátíðaEyjólfsson blaðamaður ræddi
við glaðbeitta sjógreifa.
KONAN

STEFNIR Í BRÚNA

Ingibjörg Bryngeirsdóttir

í Eyjum.

Fá pláss eru skipuð konum
í skipsflota þjóðarinnar. Fréttablaðið
hafði þó uppi á konu sem
stígur
ölduna í Herjólfi, þar
sem hún
hefur gegnt mörgum
störfum.
Hún er auk þess nemandi
í Stýrimannaskólanum í Vestmannaeyjum og stefnan er tekin
í brúna til
að stýra fleyinu.
En hvernig stóð á því að
hún tók
þessa stefnu? „Ég datt
eiginlega
bara um þetta,“ segir
Ingibjörg
Bryngeirsdóttir og
hlær við.
„Þannig var að ég studdi
það með
ráðum og dáð að StýrimannaskólINGIBJÖRG BRYNGEIRSDÓTTIR
inn yrði endurvakinn hér
Karlarnir
í Eyjum. verða ekki látnir einir um
það að standa
Svo var hringt í mig og
ég
uppi
hvort ég styddi ekki skólann spurð björg í stafni og stýra dýrum knerri. Ingilætur til sín taka þótt upphaflega
áfram
og ég sagði að sjálfsögðu
já. hafi hún eiginlega verið véluð til.
Reyndar dró aðeins úr
ákafanum
annars háseti, kokkur
hjá mér þegar ég áttaði
og er nú
mig á því
þerna hér á Herjólfi. Það
að viðmælandinn var
er eiginí raun að
lega ekkert eftir nema starfið
skrá mig í skólann. Eftir
efst
nokkrar
uppi, það er að segja í
fortölur lét ég þó til leiðast.“
brúnni. Ég
myndi helst vilja í framtíðinni
Faðir hennar er sjómaður
og því
vera stýrimaður hér. Kannski
hefur sjómennskan lengi
get
heillað
ég byrjað að leysa aðeins
hana. „Ég hef reyndar aldrei
af eftir
FLEY OG FAGRAR ÁRAR
svona eitt, tvö ár.“
Eyjamenn hafa ýtt knörrum
á fiskiskipi en ég hef verið verið
sínum úr vör og munda fagrar
lund. Það var valinn maður
meðal
Ingibjörg verður að fara
árar við höfnina af kappsemi
í hverju rúmi á fleyinu sem
eina
og sjómennskuróið var við höfnina í Eyjum.
dagsins.
ferð með Herjólfi í dag
Víða um land verða hátíðahöld
og missir
í tilefni
því af miklu fjöri sem iðulega
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR FRIÐRIKSSON
er í
Eyjum á sjómannadag.
Þar verður
koddaslagur og aðrar
þrautir
þreyttar en í raun byrjaði
hátíðin
Sjómannadagurinn haldinn
fyrr í vikunni með tónleikahaldi
hátíðlegur á Patreksfirði.
og öðrum uppákomum svo
hún fer
Mikil hefð er fyrir því að
ekki á mis við nándar
halda sjómannadaginn
nærri allt
hátíðlegan á Patreksfirði.
þótt skyldan kalli.
Hátíðinni hefur reyndar
vaxið
svo
fiskur
Í fyrrakvöld spilaði Árni
um hrygg að hún leggur
nú undir sig
JohnÞINGMAÐURINN Í GÓÐUM
hálfa vikuna þar vestra.
sen með valinkunnum
GÍR Árni
tónlistarJohnsen er kominn í sjómannadagsDagskráin byrjaði á fimmtudag
mönnum í Akoges og voru
með skútuhlaupi
gírinn og hélt tónleika í fyrradag
tónleikog víðavangshlaupi. „Þetta
fyrir
arnir vel sóttir eins og
er orðin svo mikil hátíð
fullum sal.
verða vill
að
það dugar ekkert minna
þegar þingmaðurinn slær
en fjórir dagar í þetta,“
á strengi
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR FRIÐRIKSSON
sagði
í sínum heimabæ.
Einar Jónsson, sem er í
Sjómannaráði sem hefur veg og vanda
með
hátíðinni.
Hann var í Vínbúðinni þegar
Fréttablaðið hafði samband
við
hann enda voru þá þrír dansleikir
fram undan og sagði hann
að
eitthvað af miði þyrfti fyrir
liðið.
SJÓMANNADAGURINN Á
Allt þorpið er undirlagt
PATREKSFIRÐI Það er fjör
og segir
í þorpinu á
sjómannadag og sjaldan
Sigurður Viggósson, framkvæmdaeða aldrei er annað eins
EINAR JÓNSSON
fjölmenni á
bryggjunni og jafnvel þorpinu
stjóri Odda, að flestir vinnustaðir
öllu.
hliðri aðeins til fyrir gleðigjafana
En gleymast ekki sjómennirnir
með því að hætta vinnu
og menning þeirra í
um hádegi
öllu þessu húllumhæi? „Nei,
á föstudag og taka svo upp
nei,“
þráðinn
dæmis verður sunnudagsmessan svarar Einar. „Til
aftur skömmu fyrir hádegi
með miklum
á mánusjómennskubrag. Þá verður
dag.
g En eru Patreksfirðingar
hver
þá
úr
sér einhverju hljóði fenginn sá sem kemur upp
ekki rislágir á þeim mánudegi?
til að taka undir þegar
„Ég
við syngjum nokkur sjómannalög.
ætla rétt að vona það, þetta
Það er til dæmis
er svo
hefð fyrir því að syngja
mikið af víni sem við erum
Síldarvalsinn enda bjó
að
Steingrímur Sigfússon,
kaupa,“ segir Einar og skellir
höfundur lagsins, hér á
upp
Patreksfirði í um tuttugu
úr.
ár, þannig að við eigum
SIGURÐUR
svolítið í honum. Hann var
Undanfarin ár hefur fjöldi
VIGGÓSSON
nefnilega giftur konu
íbúa
héðan,“ segir hann. Það
tvöfaldast um sjómannadagshel
er því
gina. „Það er hefð fyrir því
eitthvert Patreksfjarðarfljó aldrei að vita nemma
KARLINN Í BRÚNNI Það
að
ðanna fái einhvern
er enn svo gaman á sjó að
héðan hittist hér á þessum fermingarsystkini
listamanninn til að ílengjast
Jóni Eyfjörð
fara í land þótt hann hafi
degi,“ segir Einar. „Til
þar
nýlega haldið upp á sextugsafmælið. dettur ekki í hug að
dæmis er konan mín að
En áfram um messuna. „Þetta vestra eftir helgina.
fara að halda upp á fjörutíu
er, að ég tel, með
ára fermingarafmæli og
skemmtilegri messum. Það
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR FRIÐRIKSSON
dóttir mín tuttugu ára
sofnar enginn í henni.
fermingarafmæli. Auðvitað
Alla vega koma allir afar
er mikið aff þ
kátir út “
káti

SÍLDARVALSINN SUNGINN
Í KIRKJUNN

I

ÞAÐ

UMFJÖLLUN FRÉTTABLAÐSINS 1. JÚNÍ
2008

ars verið háseti, kokkur og er núna
þerna hér á Herjólfi. Það er eiginlega ekkert eftir nema starfið
efst uppi, það er að segja í brúnni.
Ég myndi helst vilja í framtíðinni
vera stýrimaður hér. Kannski get

ég byrjað að leysa aðeins af eftir
svona eitt, tvö ár.“
Nú þegar þetta liggur fyrir er
eðlilegt að spyrja stýrimanninn
hvort starf skipstjóra sé ekki rökrétt framhald þessarar sögu. Ingibjörg segir of snemmt að svara
því. Lífið sé samt svo óútreiknanlegt að ómögulegt sé að útiloka að
það verði ofan á.
Starfinu sem Ingibjörg gegnir
fylgir mikil ábyrgð. Hún hefur
yfirumsjón með öryggismálum
skipsins, sem er ekkert einfalt á
stórri ferju eins og Herjólfi. En
henni er treyst af öðrum yfirmönnum skipsins, enda var henni
boðið starfið, og hún segir það
hafa verið auðvelt að stíga inn í
þá karlaveröld sem sjómennskan
er. „Ég er hæstánægð og hér hef
ég bestu kennara sem hægt er að
finna í mínu fagi.“
svavar@frettabladid.is

yfir sakleysi sínu í Héraðsdómi
Reykjaness í gærmorgun, þegar
framhaldsákæra á hendur honum
fyrir fíkniefnasmygl var þingfest.
Fjórir aðrir eru ákærðir í málinu fyrir innflutning á samtals
um kílói af kókaíni frá Danmörku
og Spáni. Steinar var eftirlýstur
vegna málsins og var handtekinn
í Hollandi í ágúst. Hann var síðan
framseldur hingað og ákærður
fyrir hluta af málinu – að skipuleggja smygl á um hálfu kílói af
kókaíni frá Danmörku.
- sh

PRÓFKJÖR
Brynjar gefur kost á sér
Brynjar Níelsson lögmaður hefur ákveðið
að gefa kost á sér í
prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík
fyrir komandi
alþingiskosningar.
Hann sækist eftir
þriðja sæti listans.

Tvær vilja fyrsta sætið
Inga Sigrún Atladóttir, forseti bæjarstjórnar í Vogum, og Arndís Soffía
Sigurðardóttir, lögfræðingur og
ferðaþjónustubóndi í Fljótshlíð,
sækjast báðar eftir því að leiða
lista Vinstri hreyfingarinnar – græns
framboðs í Suðurkjördæmi í næstu
alþingiskosningum.

Bretar búa sig undir meiri rigningu og enn meiri flóð næstu daga:

Hundruð manna án heimilis
BRETLAND Í Bretlandi hefur ekki

rignt jafn mikið í september í
þrjátíu ár. Í norðurhluta Englands hafa hundruð manna þurft
að forða sér að heiman, eða að
minnsta kosti að koma sér fyrir
á efri hæðum húsa, meðan mestu
flóðin ganga yfir.
Spáð er úrhellisrigningu áfram
og fólk beðið um að hafa varann á.
Tryggingafélög eru strax byrjuð að meta tjónið, og almannavarnir hafa nóg að gera við að
aðstoða fólk sem komist hefur í
hann krappan.
Ástandið er verst í norðanverðu
landinu, en úrkoman er að færast
suður eftir og vekur íbúum þar
ugg.
Sums staðar hafði flóðavatnið
náð eins metra hæð, með skelfilegum afleiðingum fyrir íbúa í
kjöllurum og á fyrstu hæð húsa.
- gb

MEÐAN FLÓÐIÐ HÆKKAR Þeir settust bara niður og fengu sér bjór fyrir utan knæpu í

York.

NORDICPHOTOS/AFP

2.000

kr.
notkun á mán.
í 12 mán. fylgir

iPhone 5
hjá Nova!

iPhone 5
10.990 kr.

í 18 mán.

Stgr. 179.990 kr.

iPhone æði
hjá Nova!
GDJXU

VWHLQL

1.000 kr.
notkun á mán.
í 12 mánuði
fylgir þessum
snjallsíma!

1.000 kr.
notkun á mán.
í 12 mánuði
fylgir þessum
snjallsíma!

iPhone 4 8 GB

5.490 kr.

í 18 mán.

Stgr. 89.990 kr.
iPhone 3GS 8 GB

2.990 kr.

í 18 mán..

1.000 kr.
notkun á mán.
í 12 mánuði
fylgir þessum
snjallsíma!

Stgr. 49.990 kr.

iPhone 4S 16 GB

7.390 kr.

í 18 mán.

Stgr. 119.990 kr.
Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter
Símnotkun fylgir með 0 kr. Nova í Nova og Eitt verð í alla, áskrift og frelsi.
Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 325 kr./mán. greiðslugjald. Það er ódýrara að staðgreiða og þá þarf ekki kreditkort.
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GENGIÐ 26.09.2012

Bandaríkjadalur

124,26

124,86

Sterlingspund

201,17

202,15

Evra

159,77

160,67

Dönsk króna

21,426

21,552

Norsk króna

21,605

21,733

Sænsk króna

18,809

18,919

Japanskt jen

1,5989

1,6083

SDR

191,2

192,34

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
221,8382
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Malema fyrir rétt:

Segir ákærur
vera pólitískar
SUÐUR-AFRÍKA, AP „Ég hef ekkert
að fela,“ sagði Julius Malema,
suðurafrískur stjórnmálamaður
sem kom fyrir
rétt í gær sakaður um spillingu, skattsvik
og peningaþvætti. „Þeir
eru að eyða
tíma sínum,“
sagði hann.
Malema var
rekinn úr Afr- JULIUS MAELMA
íska þjóðarráðinu fyrr á þessu ári, sakaður
um að efna til illdeilna. Hann
hafði þá sagt af sér sem formaður
ungliðahreyfingar flokksins eftir
að hann hafði látið syngja gömul
baráttulög gegn hvíta minnihlutanum, sem áður kúgaði svarta
meirihlutann á tímum aðskilnaðarstefnunnar.
Malema hefur verið áberandi
undanfarið í tengslum við verkföll námuverkamanna.
- gb

Skýrsla frá ESA:

Virkt eftirlit
með afurðum
LANDBÚNAÐUR Á Íslandi er virkt

eftirlit með framleiðslu kjöt- og
mjólkurafurða, þó nokkra annmarka megi finna á starfsháttum
matvælafyrirtækja og opinberra
eftirlitsaðila.
Þetta er niðurstaða Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) sem birti
nýlega skýrslu vegna úttektar
á framkvæmd opinbers eftirlits
með framleiðslu búfjárafurða
(mjólkur og kjöts). Úttektin sem
fór fram í maí 2012 er fyrsta
úttekt ESA á þessu sviði eftir að
matvælalöggjöf ESB tók gildi hér
á landi.
- shá

Meira en hálfs milljarðs taprekstur á álverinu í Straumsvík í ár:

Ráðstefna í Póllandi:

Þrettán sagt upp hjá Alcan

Ræddu jarðhita
og samstarf

ATVINNUMÁL „Okkur var sagt að það

hefði komið fyrirskipun frá móðurfélaginu um að grípa til aðgerða út
af taprekstri,“ segir Gylfi Ingvarsson, trúnaðarmaður starfsmanna í
álveri Rio Tinto Alcan í Straumsvík, þar sem þrettán starfsmönnum var sagt upp á þriðjudag.
Stöðugildum verður í heild fækkað um 27, meðal annars af því að
ekki verður ráðið í lausar stöður.
Starfsfólki var fyrst greint frá
málinu á þriðjudag og það sat síðan
upplýsingafund um málið í gær.
Ólafur Teitur Guðnason, upplýsingafulltrúi Alcan, segir að stöðu-

UPPSAGNIR Starfsmönnum í Straumsvík
fækkar um 27.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

gildin 27 séu um fimm prósent af
heildarstöðugildum hjá fyrirtækinu.
Hagnaður varð af rekstrinum

til að byrja með á árinu, en síðan
er tapið farið að nálgast milljarð.
Ólafur Teitur segir að heildartaprekstur frá áramótum sé rúmur
hálfur milljarður, aðallega vegna
lækkandi álverðs. Þá spili líka inn
í að rafskaut og súrál hafi hækkað
í verði.
Ólafur Teitur segir að ekki
standi til að fækka fólki frekar
á næstunni. Hins vegar þurfi að
grípa til annars konar aðhaldsaðgerða samhliða uppsögnunum,
draga saman útgjöld, fresta því að
endurnýja búnað og lækka ferðakostnað.
- sh

ORKUMÁL Íslandsstofa og iðnaðarráðuneytið, ásamt sendiráði
Íslands í Berlín, stóðu að ráðstefnu um jarðhita í Varsjá í Póllandi í síðustu viku. Ráðstefnan
var unnin í nánu samstarfi við
pólsk stjórnvöld og sýndu heimamenn málefninu mikinn áhuga.
Sendiherra Íslands í Berlín,
Gunnar Snorri Gunnarsson, flutti
eitt af opnunarerindunum og
ræddi meðal annars mikilvægi
samstarfssamnings um jarðhitamál sem gerður var milli landanna beggja á síðasta ári.
- shá

Óttast að tóbak og vín flæði
til landsins eftir ESB-aðild
Samninganefnd Íslands vill fá fimm ár til að laga sig að regluverkinu um heimildir ferðamanna til að flytja
inn áfengi og tóbak. Tekjutap ríkissjóðs verður verulegt. Nefndin áréttar jafnframt mikilvægi fríhafna.
EVRÓPUMÁL Regluverk Evrópusam-

bandsins (ESB) um það hversu
mikið áfengi og tóbak fólk má
flytja milli landa er mun rýmra
en þær reglur sem nú eru í gildi
á Íslandi. Ef það yrði tekið upp
mundi það leiða til verulegs tekjutaps fyrir ríkið og meðal annars
af þeim sökum fer samninganefnd
Íslands við Evrópusambandið
fram á fimm ára aðlögunartíma
til að taka það upp.
Þetta kemur fram í samningsafstöðu Íslands í skattamálum, sem
birt hefur verið á netinu.
Evrópskar reglur segja til um
að á milli landa megi flytja tíu
lítra af sterku áfengi, tuttugu
lítra af styrktu víni, níutíu lítra
af léttvíni (þar af sextíu lítra af
freyðivíni), 110 lítra af bjór – samtals 230 lítra af áfengi – 800 sígarettur (fjögur karton), 400 smávindla, 200 vindla og heilt kíló af
reyktóbaki.
Þetta er margfalt það magn sem
Íslendingum er nú heimilt að flytja
til landsins, eins og flestir þekkja
sem ferðast hafa til útlanda.
Í samningsafstöðu Íslands segir
að vörugjald af áfengi og tóbaki sé
mikilvægur tekjustofn fyrir ríkissjóð Íslands, og hafi verið um fjögur prósent af heildarskatttekjum
ársins 2011.
Evrópsku reglurnar mundu
„augljóslega leiða til verulegs
tekjutaps ríkissjóðs“, vegna minni
sölu í fríhafnarverslunum og Vínbúðum ÁTVR, segir í skjalinu. Því
er óskað eftir að fá að taka þetta
upp í þrepum á fimm árum.
Þá er sérstaklega vikið að fríhafnarversluninni í samnings-

Leyfilegt innflutningsmagn nú og ef við tökum upp ESB-reglur
Tölurnar miðast við það hámarksmagn sem nú má flytja inn af hverri áfengistegund, sé ekkert annað áfengi flutt inn með því.
Það er hins vegar háð samsetningunni og skerðist mjög ef fólk vill taka með sér fleiri en eina tegund.

Léttvín
Núna

Tóbak
Núna: 1 karton (200 sígarettur)

3 lítrar (4 flöskur)

90 lítrar (120 flöskur)

ESB-reglur
ESB-reglur: 4 karton (800 sígarettur)

Sterkt áfengi og styrkt vín
Núna

1 lítri samtals

30 lítrar samtals (10 sterk / 20 styrkt)

ESB-reglur

Bjór
12 lítrar

Núna

110 lítrar

ESB-reglur

afstöðunni, en hún er ekki í samræmi við regluverk ESB. Ekki eru
gerðar kröfur þar að lútandi, en
þó talin ástæða til að tæpa á álitaefnum í sambandi við hana „vegna
félagslegra og svæðisbundinna
ástæðna“.
Þar segir að félagið sem rekur
fríhafnarverslanirnar hafi margt
fólk í vinnu, „einkum konur,
sem búa á Suðurnesjum þar sem
hlutfall atvinnuleysis er hæst á

230

Þá sé hér rík hefð fyrir gjaldfrjálsri verslun við komu til landsins og afnámið mundi búa til hvata
fyrir fólk að flytja inn hámarksmagn áfengis og tóbaks að utan.
„Einnig verður að taka tillit til
umhverfis- og öryggisjónarmiða
þar sem aukið magn af gjaldfrjálsum vörum um borð (aðallega
áfengi), getur einungis aukið losun
CO² og dregið úr öryggi,“ segir í
skjalinu.
stigur@frettabladid.is

lítra af áfengi
gætu ferðamenn samtals
flutt til landsins ef regluverk
ESB yrði innleitt.
Íslandi“. Afnám gjaldfrjálsrar
verslunar mundi ógna rekstri
félagsins og starfsöryggi fólks.

VEÐURSPÁ

4FHÇVÕBÇNFÇ

HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir

4
5

4

13

veðurfréttamaður

3
5

5
8

NORÐANÁTT Það
gengur smám
saman í norðanátt
til morguns með
úrkomu norðaustantil en þá
léttir til um landið
suðvestanvert. Víða
ágætt veður fyrri
part laugardags en
vaxandi austanátt
síðdegis og þykknar upp syðra.
6

4

5

3

13

2
8

6

7
8

8
10

7

7

15
6

4

5

4
Á MORGUN
8-15 m/s, hvassast
SA- og A-til.

7
8

4
LAUGARDAGUR
Vaxandi A-átt.

6
6

Alicante

25°

Basel

22°

Berlín

18°

Billund

15°

Frankfurt

15°

Friedrichshafen

19°

Gautaborg

15°

Kaupmannahöfn

15°

Las Palmas

28°

London

16°

Mallorca

25°

New York

21°

Orlando

30°

Ósló

14°

París

15°

San Francisco

19°

Stokkhólmur

14°

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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EIN MÍNÚTA
í lausagangi kostar meira eldsneyti
og útblástur en að ræsa bílinn aftur.

HAGKVÆM
BÍLAFJÁRMÖGNUN
Arion banki býður nú kaupleigu og bílalán til að fjármagna bílakaup.
Viðskiptavinir í Vildarþjónustu njóta hagstæðra kjara og geta sparað sér
töluverða fjármuni.

AÐILD AÐ FÍB
Viðskiptavinir sem fjármagna bílakaup sín hjá Arion banka fá ársaðild að
Félagi íslenskra bifreiðaeigenda. Aðildin felur m.a. í sér neyðarþjónustu
allan sólarhringinn, öflugt afsláttarkerfi og lögfræði- og tækniráðgjöf um
allt sem lítur að bílnum.
Á arionbanki.is finnur þú reiknivél sem sýnir með einföldum hætti muninn
á þeim valkostum sem í boði eru.

Arion bílafjármögnun auðveldar þér að eignast og reka bílinn þinn
á hagkvæman hátt.
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KJÖRKASSINN

Lífeindafræðingar á Landspítala óánægðir með lækkun launa og aukið vinnuframlag:

Jafngildir milljón í kjaraskerðingu
VINNUMARKAÐUR Lífeindafræðingar á Land-

spítalanum eru orðnir langþreyttir á áralöngum launalækkunum og krefjast úrbóta.
Þetta segir Edda Sóley Óskarsdóttir, talsmaður lífeindafræðinga, en þeir stóðu fyrir
samstöðufundi í gær.
Helstu kröfur eru annars vegar að stofnanasamningur við stéttina verði endurskoðaður, í fyrsta sinn frá árinu 2006.
„Svo lögðum við líka fram tillögu um að
byrjunarlaun lífeindafræðings, sem eru 260
þúsund á mánuði í dag, hækki um hundrað
þúsund. Það er síst of hátt miðað við að í
skipulagsbreytingum síðustu ára höfum við
tekið á okkur launalækkanir og aukið vinnuálag sem jafngildir tæpri milljón í tekju-

Tekur þú slátur?
JÁ

15,1%
84,9%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú þurft að bíða dögum
saman eftir því að komast til
þíns heimilislæknis?
Segðu skoðun þína á visir.is

Costa del Sol
29. september eða 16. október

59.900 í 7 nætur

Heimsferðir bjóða ótrúlegt tilboð á allra síðustu sætunum 29. september í 7 nætur
eða 16. október í 10 nætur. Þú bókar flugsæti og gistingu og 3 dögum fyrir brottför
færðu að vita hvar þú gistir. Fjölbreytt önnur sértilboð jafnframt í boði.
Ath. takmarkaður fjöldi sæta og gistingar í boði - verð getur hækkað án fyrirvara.

Kr. 59.900 - 7 nátta ferð

Verð m.v. 2 - 4 í herbergi / stúdíó / íbúð. Stökktu tilboð 29. september í 7 nætur.

Kr. 79.900 – 10 nátta ferð

Verð m.v. 2 - 4 í herbergi / stúdíó / íbúð. Stökktu tilboð 16. október í 10 nætur.
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meinatæknar, mótmæltu bágum kjörum í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

skerðingu á ári,“ segir Edda Sóley.
Hún bætir því við að staðan í stéttinni sé
orðin váleg.

Ríkisendurskoðun
missir traust þingsins

Stökktu til

Frá aðeins kr.

SAMSTAÐA Lífeindafræðingar, sem eitt sinn kölluðust

„Unga fólkið flýr og það er engin nýliðun
því fólkið vill ekki vinna fyrir þessi skítalaun allan ársins hring, allan sólarhringinn.
Þess vegna er staðan orðin sú að meðalaldur
hjá okkur er rúm fimmtíu ár.“
Edda Sóley segir að talsverður kurr hafi
komið upp í tengslum við umræðuna um
fyrirhugaða launahækkun forstjóra Landspítalans.
„Þegar þetta kom upp varð ákveðin viðhorfsbreyting hjá fólki, sem áður hafði
unnið út frá því að vera þátttakandi í liði.
Þarna fann ráðherra hins vegar fjármuni
fyrir einn starfsmann, en þá hlýtur að vera
til aðeins fyrir okkur líka. Það er bara eðlilegt og sjálfsagt.“
- þj
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Fjármálaráðuneytið mun fara yfir kostnað við uppsetningu og rekstur fjárhagsog mannauðskerfis. Fjársýsla ríkisins segir það kosta 300 milljónir króna á ári í
rekstri. Þingmenn segja að endurheimta verði traust til Ríkisendurskoðunar.
STJÓRNSÝSLA Ríkisendurskoðun

nýtur ekki trausts Alþingis, ef
marka má ummæli þingmanna í
gær. Björn Valur Gíslason, formaður fjárlaganefndar, segir að
ófært sé annað en að lagfæra það
trúnaðarrof sem orðið hafi á milli
þings og stofnunarinnar.
„Það þýðir að þingið og ríkisendurskoðandi þurfa að fara yfir þetta
mál og kanna hvort og þá hvernig
þessu verður bjargað, þannig að
það ríki aftur traust og góð samskipti á milli þingsins og einnar
mikilvægustu stofnunar þess.“
Tafir Ríkisendurskoðunar við
vinnu á skýrslu um nýtt fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins
voru þingmönnum hugleiknar í
gær, en Ríkisendurskoðun heyrir
beint undir Alþingi. Forsætisnefnd
Alþingis tók málið ekki upp á stuttum fundi sínum í gær, en hann var
helgaður rannsóknarnefnd um
sparisjóðina.
Unnur Brá Konráðsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, situr
í nefndinni. Hún segir að fundur í
nefndinni sé ekki áætlaður fyrr en
eftir viku. Sjálf telur hún að nauðsynlegt sé að fá frekari upplýsingar frá ríkisendurskoðanda, áður en
rætt sé um trúnaðarbrest.
„Ég tel að þegar forsætisnefnd
kemur saman verði óskað eftir
því að farið verði yfir feril þessa
máls.“
Þuríður Backman, sem situr í
forsætisnefnd fyrir hönd Vinstri
grænna, vildi ekki tjá sig um málið
í gær. Það væri stórt og viðkvæmt
og þyrfti að skoða vel.
Fjármálaráðuneytið sendi frá
sér yfirlýsingu í gær þar sem segir
að ráðuneytið muni fara ítarlega
yfir þann kostnað sem fallið hefur

ALÞINGI Þingmenn kölluðu eftir skýrsludrögum Ríkisendurskoðunar og fullyrtu
að traustið til stofnunarinnar hefði beðið hnekki.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Reksturinn kostar 300 milljónir árlega
Fjársýsla ríkisins sendi frá sér yfirlýsingu í gær. Í henni segir að alrangt sé,
eins og haldið hafi verið fram, að upphafleg fjárveiting upp á 160 milljónir
króna árið 2001 hafi verið hugsuð til að kaupa, reka og viðhalda fjárhagsog mannauðskerfi ríkisins til dagsins í dag. Þær hafi átt að standa undir
þarfagreiningu vegna útboðsgagna.
„Rekstur kerfisins á níu ára tímabili nemur um 2,8 milljörðum króna
eða rúmum 300 milljónum á ári. Þetta nemur að meðaltali rúmlega einni
milljón króna á ári fyrir hverja stofnun ríkisins.“

Misjafnar sögur
Helgi Bernódusson, skrifstofustjóri Alþingis, sagði við Kastljós í gær að
reynsla Alþingis af Oracle-kerfinu væri mjög slæm. Milljónum hefði verið
eytt í innleiðingu þess en kerfið ekki virkað sem skyldi. Að lokum hafi það
verið lagt til hliðar og gamla tölvukerfið tekið upp.
Sigurþór Guðmundsson er deildarstjóri hjá Vegagerðinni, en stofnunin
notar marga hluta kerfisins. „Við höfum haft þetta í notkun nokkur ár og
rekum allt okkar bókhald í þessu með ágætis árangri.“

til vegna fjárfestinga í kerfinu og
við rekstur þess, en mikilvægt sé
að gera mun á því tvennu.
„Jafnframt mun ráðuneytið
leggja mat á notkun kerfisins og

mögulegar úrbætur, en innleiðing þess hefur stórlega bætt fjárhagsupplýsingar ríkisins til bæði
stjórnunar og uppgjörs.“
kolbeinn@frettabladid.is

Orðrétt á Alþingi um traust á ríkisendurskoðun
Það þýðir ekki að það eigi að fara með
hörku og skammast yfir því, en það býr
auðvitað til spurningu um vanhæfi.
MÖRÐUR ÁRNASON
SAMFYLKINGUNNI
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Síðan þarf Alþingi að velta því fyrir sér hvort
sá trúverðugleiki og trúnaður sem þarf að
vera á milli Alþingis og Ríkisendurskoðunar er enn þá
til staðar.
ÁRNI ÞÓR SIGURÐSSON
VINTSTRI HREYFINGUNNI – GRÆNU FRAMBOÐI

Þáttur Ríkisendurskoðunar er afar viðkvæmur í þessu máli og alvarlegur í ljósi
þess mikla trúnaðarsambands sem þarf að vera á
milli Alþingis og Ríkisendurskoðunar til að tryggja að
Alþingi ræki sitt eftirlitshlutverk.
SKÚLI HELGASON
SAMFYLKINGUNNI

Við þurfum að vinna vel og vandlega að því
að byggja aftur upp traust milli okkar og
varðanna [Ríkisendurskoðunar] …
PÉTUR H. BLÖNDAL
SJÁLFSTÆÐISFLOKKI

Hver er staða Ríkisendurskoðunar? Af hverju
stóð Ríkisendurskoðun svona að málum,
hver er trúverðugleiki stofnunarinnar vildi ég sagt
hafa og hver er staða hennar heilt yfir …?
MAGNÚS ORRI SCHRAM
SAMFYLKINGUNNI

Eftirlitshlutverk Alþingis er líka mikið
umhugsunarefni í þessu því að lögum
samkvæmt er Alþingi eini sanni eftirlitsaðilinn með
Ríkisendurskoðun. Við hljótum að spyrja okkur núna
hvaða áhöld og tæki við höfum raunverulega til að
rækja það eftirlitshlutverk.
ÓLÍNA ÞORVARÐARDÓTTIR
SAMFYLKINGUNNI

EBHBSÎ)BHLBVQ

Glæsilegur kaupauki fylgir ef keypar eru vörur frá Clinique
fyrir 6.500 kr. eða meira dagana 27. september - 3. október.*
r -JRVJE'BDJBM4PBQ.JMENM
r 4VQFSEFGFOTF%BHLSFNNM
r 4VQFSEFGFOTF"VHOLSFNNM

r -JUBQBMFUUB"VHOTLVHHBSPH,JOOBMJUVSÎCPYJ
r )JHI*NQBDU.BTLBSJ NM
r )JHI*NQBDU7BSBMJUVS

Verðmæti kaupaukans 16.250 kr
*Meðan birgðir endast.

Bætt útlit í dag bjartari framtíð
BB Cream á sér stóran og sannfærðan
B£EÃFOEBIÓQÎ"TÎVMÕOEVN WÎ
GFHVS£BSEÎTJSOBSBSWJUBB£LSFNJ£
er leiðin að lýtalausri húð.

„Ég hef oft óskað mér að eiga
Photoshop sem væri ekki bara
í tölvunni heldur kæmi í túpu.
Nú hefur sá draumur ræst
og ekki nóg með það því
hann vinnur góðverk á
húðinni í leiðinni. Hvað
getur maður beðið um
meira en Photoshop í túpu“.
Rikka Sjónvarpskokkur
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hver er ríkisendurskoðandi?
2. Húsi Félags bókagerðarmanna
verður breytt í hótel. Hvar er húsið?

3. Hvað heitir flugkappinn sem
heimsótti landið á dögunum á leið
sinni umhverfis jörðina?
SVÖR

Íbúahreyfingin í Mosfellsbæ segir Píkusafn álíka fáránlegt og Villidýrasafn:

80,1 prósent læra ensku:

Ályktun um Píkusafn er satíra

Færri læra nú
þrjú tungumál

MOSFELLSBÆR „Ályktuninni fylgir
mikil alvara. En hún er til komin
vegna hugmyndar bæjarstjórnar
um villidýrasafn, sem okkur finnst
fáránleg. Það var spurning um að
toppa vitleysuna,“ segir Kristín
Pálsdóttir, ritari Íbúahreyfingarinnar í Mosfellsbæ.
Flokkurinn samþykkti ályktun í
vikunni um að láta reisa Píkusafn
í bænum, í anda Reðasafnsins. Að
sögn bæjarfulltrúa Íbúahreyfingarinnar var ályktunin þó meira
ádeila en nokkuð annað.
„Þetta er ekki á stefnuskránni
hjá okkur, en þetta er bráðsniðug

hugmynd,“ segir Jón Jósef Bjarnason bæjarfulltrúi. Í ályktuninni
segir meðal annars: „Ónefnt sláturhús hefur þegar veitt vilyrði fyrir
fimm gimbrapíkum, fullunnum til
sýningar.“ Kristín segir þetta vera
hluta af satírunni sem ályktunin sé.
„Þetta er háðsádeila,“ segir hún. „Á
maður að fylgja leikreglum eða á
maður stundum líka að prófa eitthvað pönk?“
Bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykkti í ágúst að láta reisa villidýrasafn í bænum. Íbúahreyfingin
vill lýðræðislega íbúakosningu um
málið áður en lengra er haldið. - sv

1. Sveinn Arason 2. Hverfisgötu 45 3.
Carlo Schmid

Samráðsfundur ráðuneyta:

„Plan“ Orkuveitu Reykjavíkur að virka:

Fimmtíu komu
og hlustuðu á
erindi um klám

Áætla 6,2 milljarða
hagnað árið 2013

SAMFÉLAGSMÁL Fjölmennur samráðsfundur þriggja ráðuneyta
um klám á Íslandi var haldinn
á mánudag. Á fundinn mættu
um fimmtíu manns til að hlýða
á erindi frá hinum ýmsu fagaðilum um klám út frá lagalegu,
heilbrigðislegu og samfélagslegu sjónarhorni.
Markmiðið með samráðinu
er að efna til umræðu um hvert
hlutverk stjórnvalda eigi að
vera þegar kemur að klámi með
tilliti til dreifingar, notkunar og
einstaklingsbundinna og samfélagslegra áhrifa. Þann 16.
október næstkomandi verður
haldin opin ráðstefna um klám í
samvinnu við lagadeild Háskóla
Íslands.
- sv

VIÐSKIPTI Orkuveita Reykjavík-

ur (OR) mun tapa 2,2 milljörðum
króna í ár samkvæmt útkomuspá
en hagnast um 6,2 milljarða króna
á næsta ári. Þetta kemur fram í
fjárhagsáætlun fyrir árið 2013 og
fimm ára áætlun Orkuveitunnar
fyrir árin 2014-2018 sem samþykkt
var af stjórn hennar á miðvikudag.
Alls þarf OR að greiða um 25
milljarða króna af langtímalánum sínum á árinu 2013. Reiknað er
með því að skuldir OR muni allt í
allt lækka um átta prósent á næsta
ári og verði 210,6 milljarðar króna
í lok þess árs.
Hagnaður fyrir fjármagnskostnað, afskriftir og skatta
(EBITDA) hefur vaxið mjög síðan
„Planið“, aðgerðaráætlun OR og

Ekki samkeppni
„Mér líst vel á þetta. En það er
ekkert grín að fara út í svona. Við
erum búnir að vera að safna í
38 ár, sem er meira en að segja
það,“ segir Hjörtur Gísli Sigurðsson, safnstjóri á Hinu íslenska
reðasafni. „Við lítum á þetta sem
stuðning, frekar en samkeppni.
Ekki amalegt að vera með safn yfir
hvort tveggja í sama, litla landinu.“

SKÓLAMÁL Skólaárið 2011-2012

lærðu 33.937 börn ensku í grunnskólum, eða 80,1 prósent, og
hefur hlutfallið ekki verið hærra
frá því Hagstofan hóf að birta
tölur um fjölda barna sem læra
erlend tungumál árið 1999.
Síðastliðið skólaár lærðu 1.022
grunnskólanemendur þrjú tungumál, 2,4 prósent nemenda. Á síðasta skólaári lærðu 956 nemendur yngri en 12 ára dönsku, 624
nemendur lærðu spænsku, 255
nemendur frönsku og 252 nemendur þýsku.
- shá

milljarðar króna
er sú upphæð
sem Orkuveitan
mun tapa í ár samkvæmt
útkomuspá. Gert er ráð fyrir
hagnaði á næsta ári.

2,2

eigenda hennar, var kynnt í fyrra.
Í þeirri áætlun felast margháttaðar aðgerðir til að bæta sjóðsstreymi OR um 50 milljarða króna
fram til ársloka 2016. Í fyrra
var EBITDA OR 21,3 milljarðar
króna. Útkomuspá fyrir 2012 gerir
ráð fyrir að hún verði 3,1 milljarði
krónum hærri og áætlun fyrir árið
2013 að hún hækki enn um 1,2
milljarða.
- þsj

FLEIRI EÐA FÆRRI FERÐAMENN Samtök ferðaþjónustunnar óttast að erlendum

ferðamönnum hér muni snarfækka ef stjórnvöld hækka virðisaukaskatt á greinina.
Þá muni ferðamenn eyða minni peningum hér en ella.
MYND/HAG

Hærri skattar
þýða færri
ferðamenn
Samtök ferðaþjónustunnar botna ekkert í útreikningi fjármálaráðherra á áhrifum hækkunar virðisaukaskatts á iðnaðinn. Ráðherra segir ferðamönnum
fjölga en ferðaþjónustan segir að þeim muni fækka.
FERÐAÞJÓNUSTA Hækkun á virð-

isaukaskatti á ferðaþjónustu á
Íslandi mun hægja á vexti greinarinnar hér á landi. Þetta kom fram
í máli Oddnýjar G. Harðardóttur,
fjármála- og efnahagsráðherra, á
Alþingi á mánudag.
Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmaður Framsóknarflokksins,
spurði Oddnýju hvaða rök lægju
að baki hækkunar virðisaukaskatts í ferðaþjónustu. Benti hann
á sambærilegar aðgerðir í öðrum
Evrópulöndum, meðal annars í
Danmörku, sem hefðu haft alvarlegar afleiðingar fyrir ferðaþjónustu þar.
„Vil ég vitna til bæði Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands og
skýrslu sem Samtök ferðaþjónustunnar hafa lagt fram sem eru samhljóma um að hér verði gríðarleg
fækkun á ferðamönnum í kjölfarið og minnkun á tekjum og eyðslu
þeirra hér,“ sagði Sigurður Ingi.
Oddný benti á að mikill vöxtur
hefði orðið í greininni og að meðaltali hefði ferðamönnum fjölgað
um 7,7 prósent ár hvert. Fjölgunin
hefði orðið meiri í fyrra og í ár eða
15 og 16 prósent. „Ef við höldum að
þessi tvö ár séu sveifla upp á við

og vöxturinn verði áfram 7,7 prósent þá verða erlendir ferðamenn
ein milljón talsins,“ sagði Oddný.
Með hækkunum á virðisaukaskatti mun það dragast „að erlendir ferðamenn verði ein milljón talsins á Íslandi til 2019,“ sagði Oddný.
Ráðherra sagði að allar greiningar á hugsanlegum áhrifum
hækkunarinnar, jafnvel þær sem
hafa verið gerðar á vegum ferðaþjónustunnar, sýni fram á að hér
verði áfram fjölgun ferðamanna.
Erna Hauksdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar,
segir þessa fullyrðingu ráðherra
einfaldlega ranga.
„Það er bara rangt,“ segir Erna.
„Niðurstaða KPMG, sem greindi
áhrifin fyrir Samtök ferðaþjónustunnar, er að erlendum ferðamönnum gæti fækkað um 8,6 prósent.“
Erna segir að ekkert samráð
hafi verið haft við ferðaþjónustuna
áður en stjórnvöld ákváðu að
hækka virðisaukaskatt á greinina.
„Við erum að skoða þessa útreikninga sem við fengum en botnum
ekkert í. Ég veit ekki af hverju hún
segir þetta af því að hún veit ósköp
vel hvað stendur í skýrslu KPMG,“
segir Erna.
birgirh@frettabladid.is

Ferðaþjónustan stærri en sjávarútvegur
Oddný G. Harðardóttir, fjármála- og efnahagsráðherra, sagði á Alþingi á
mánudag að hlutur ferðaþjónustunnar af vergri landsframleiðslu á Íslandi
væri 5,9 prósent. Til samanburðar við nágrannalönd okkar benti hún á
að hlutur ferðaþjónustu af vergri landsframleiðslu, til dæmis í Danmörku,
Þýskalandi og Finnlandi, væri um það bil 3 prósent.
„Í samanburði er fróðlegt að bera saman vægi fiskvinnslu sem er 4,3
prósent og vægi fiskveiða sem er 5,8 prósent,“ sagði Oddný enn fremur og
vildi með því benda á að hlutur ferðaþjónustu í ríkisbúskapnum væri hærri
hér en í nágrannalöndum okkar.

Erum flutt á
Suðurlandsbraut 20

34%

AFSLÁTTUR

Verðdæmi:
ÍTALSKAR VEGGFLÍSAR

IDEA 10X30 HVÍT MÖTT
Verð áður 5.990.- m2

Verð nú kr 3.953.- m2

48%
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Verðdæmi:
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ÞÝSKAR GÓLFFLÍSAR
BASALTINA MÖTT 30 X 60 GÓLFFLÍS
Verð áður 9.291.- m2

Verð nú 4.831.- m2

33%

AFSLÁTTUR

Verðdæmi:

HARÐPARKET
EIK COTTAGE 2V / 9MM
Verð áður 5.990.- m2
Verð nú 3.990.- m2

41%

AFSLÁTTUR

Verðdæmi:

VIÐARPARKET
EIK UNIQUE 4. STAFA
Verð áður 8.490.- m2

Verð nú 4.924.- m2
Egill Árnason | Suðurlandsbraut 20 | 108 Reykjavík | S:595 0500
Opnunartímar: mán - fös kl. 9 - 18 og lau kl. 11 - 15
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Í KJAFTI RISAEÐLU Tíu ára stúlka, hún

Adele Anhalt, prófar að fara upp í
ginið á risaeðlu á safni í Hohenfelden í
Þýskalandi.
NORDICPHOTOS/AFP

Tvær kærur á Akranesi:

Tvö óskyld mál
tengd barnaníði
LÖGREGLUMÁL Lögreglunni á Akra-

nesi bárust tvær kærur vegna
kynferðislegrar misnotkunar á
börnum, yngri en fimmtán ára, í
síðustu viku.
Skessuhorn greindi frá málinu
og þar segir að um tvö aðskilin
mál sé að ræða. Báðar kærurnar voru lagðar fram hjá lögreglunni í Borgarfirði og Dölum og
tengjast þær ekki á neinn hátt, að
því er segir í Skessuhorni. Rannsóknardeild lögreglunnar á Akranesi hefur málin til meðferðar.
Lögreglan á Akranesi staðfestir við Fréttablaðið að tvær kærur
séu þar til rannsóknar en vill
ekki veita upplýsingar um einstök mál.
- sv

Facebook-samskipti skoðuð:

Slæmt að fylgjast með sínum
fyrrverandi
SAMFÉLAGSMÁL Þeir sem fylgjast
með sínum fyrrverandi á Facebook eru lengur að ná sér eftir
sambandsslit en þeir sem gera
það ekki. Þetta eru niðurstöður
nýrrar rannsóknar sem gerð var
í San Diego í Bandaríkjunum.
Í rannsókninni var fylgst með
hvernig 464 einstaklingum, sem
notuðu Facebook, tókst að jafna
sig eftir sambandsslit.
Talið er að um milljarður
manna noti Facebook og þriðjungur er talinn vera í Facebook-sambandi við sína fyrrverandi.
- ibs

Nick Clegg hvetur Frjálsa demókrata til að standa með stjórninni:

Framkvæmdastjórn ESB:

Leyniréttarhöldum hafnað

Bændastyrkir
verði opinberir

BRETLAND Fulltrúar á landsfundi
flokks frjálsra demókrata í Bretlandi höfnuðu frumvarpi um leyniréttarhöld, sem breska stjórnin
hugðist fá þjóðþingið til að samþykkja.
Þetta er nokkuð áfall fyrir Nick
Clegg, formann flokksins og aðstoðarforsætisráðherra í ríkisstjórn
íhaldsmannsins Davids Cameron.
Stjórnin taldi nauðsynlegt að
veita dómstólum heimild til þess
að láta réttarhöld fara fram með
leynd, í þeim tilvikum þar sem
leyniþjónustan telur sér ekki fært
að gefa upplýsingar, sem hún hefur

NICK CLEGG Í ræðustól á landsfundi

Frjálsra demókrata.

NORDICPHOTOS/AFP

aflað sér um sakborninga, án þess
að stofna öryggi leyniþjónustumanna eða breska ríkisins í hættu.

Flokksfélagar Cleggs töldu enga
ástæðu til að leyfa slík réttarhöld.
Í ræðu sinni á lokadegi landsfundarins í gær hvatti Clegg
flokksfélaga sína engu að síður
til að standa þétt við bakið á ríkisstjórninni, þrátt fyrir harða
gagnrýni almennings og stjórnarandstöðunnar á strangar sparnaðaraðgerðir.
„Fyrir kosningarnar var almennt
talið að við gætum ekki tekið stökkið frá því að vera í stjórnarandstöðu yfir í að sitja í stjórn,“ sagði
Clegg. „Tveimur árum síðar standa
gagnrýnendur okkar forviða.“ - gb

LANDBÚNAÐUR Framkvæmdastjórn
ESB leggur til að hægt verði að
skoða á netinu hversu háa styrki
einstakir bændur fá frá sambandinu. Lagt er til að nöfn, póstnúmer og sveitarfélög verði birt á
heimasíðu ásamt upplýsingum um
árlegan styrk frá ESB og ástæðu
úthlutnar.
Borgarar í ESB-ríkjum hafa
áður getað fylgst með styrkjum til
bænda en haustið 2010 úrskurðaði
Evrópudómstóllinn þýskum bændum, sem ekki vildu að styrkirnir
yrðu gerðir opinberir, í vil.
- ibs

Aðhaldi mótmælt í Aþenu
Almenningur í skuldugustu Miðjarðarhafsríkjunum efnir til verkfalla og mótmæla gegn aðhaldsaðgerðum. Eldsprengjum varpað á lögregluna í Grikklandi, en lögreglan á Spáni beitir táragasi og gúmmíkúlum.
GRIKKLAND, AP Óeirðalögreglan í
Grikklandi lenti í hörðum átökum við mótmælendur í gær eftir
að fjölmennur mótmælafundur í
Aþenu snerist upp í óeirðir. Mótmælendur köstuðu eldsprengjum, grjóti og glerflöskum í lögregluna.
Kvöldið áður hafði spænska
lögreglan notað bæði táragas
og gúmmíkúlur á mótmælendur
í Madríd. Tugir manna særðust
og tugir manna voru handteknir.
Um 50 þúsund manns mættu á
mótmælafundinn í Aþenu í gær í
tengslum við allsherjarverkfall,
sem lamaði atvinnulíf landsins
að mestu. Skólum var lokað, samgöngur lágu niðri og flest þjónustufyrirtæki voru lokuð.
Þetta er fyrsta allsherjarverkfallið í Grikklandi frá því ríkisstjórn Antonis Samaras tók við í
sumar. Stöðug mótmæli hafa hins
vegar verið undanfarnar vikur
gegn aðhaldsaðgerðum stjórnarinnar, sem reynir að skera
grimmilega niður ríkisútgjöldin til að geta greitt niður skuldirnar.
Á Ítalíu hefur einnig verið
boðað til verkfalla næstu daga.
Almenningur í þessum skuldugu evrulöndum sættir sig illa
við aðhaldsaðgerðirnar, þótt
stjórnvöld sjái sér ekki annað
fært en að skera niður.
„Berjist nú, fólk, þeir eru að
drekka í sig blóðið úr ykkur,“
hrópuðu mótmælendur í Aþenu í
gær og börðu trommur með.
Í Grikklandi virðist stjórnin
loks hafa komið sér saman um

ÁTÖK Í AÞENU Gríska lögreglan þurfti meðal annars að verjast eldsprengjum.

Berjist nú, fólk, þeir
eru að drekka í sig
blóðið úr ykkur
MÓTMÆLENDUR Í AÞENU

sparnaðarpakka upp á 11,5 milljarða evra, en óvíst er hvort
þriggja manna sendinefnd Evrópusambandsins, seðlabanka
Evrópusambandsins og Alþjóða-

gjaldeyrissjóðsins telur útreikningana að baki nógu trausta.
Sendinefndin hefur frestað
því þangað til í næsta mánuði að
leggja endanlegt mat á það hvort
aðhaldsaðgerðir grísku stjórnarinnar standist þær kröfur sem
ESB og AGS hafa gert að skilyrði
fyrir frekari fjárhagsaðstoð.
Á Spáni er búist við því að
stjórnin kynni í dag nýjar sparnaðaraðgerðir, þegar fjárlaga-

NORDICPHOTOS/AFP

frumvarp næsta árs verður birt.
Á morgun verða síðan birtar niðurstöður álagsprófs spænsku
bankanna, og þá kemur í ljós
hve mikið af 100 milljarða láni
stjórnarinnar þarf að fara til að
hjálpa bönkunum.
Bæði á Spáni og í Grikklandi er
samdráttur að aukast, sem gerir
stjórninni æ erfiðara fyrir að ná
markmiðum sínum í ríkisfjármálum.
gudsteinn@frettabladid.is

www.volkswagen.is

Volkswagen Polo
- fyrir okkur öll
Meðaleyðsla aðeins
5,5 lítrar á hverja 100 km

Polo 1.2 bensín kostar aðeins:
Aukabúnaður á mynd: Þakbogar

2.290.000 kr.
Polo Trendline 1.2 bensín, 70 hestafla, beinskiptur

Komdu og reynsluaktu Volkswagen Polo
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Frummatsskýrsla liggur fyrir:

Hratt gengur á síldar- og makrílkvóta íslenskra skipa en kropp er á miðunum eystra:

Kynna urðun
68.000 tonna

Norsk-íslenska síldin er á bakaleiðinni

AUSTURLAND Til stendur að urða

allt að 68 þúsund tonn af sorpi í
landi Tjarnarlands á Fljótsdalshéraði. Tillaga um urðunina og
mat á umhverfisáhrifum hennar
er til kynningar til 2. nóvember,
en þá rennur út frestur til að skila
athugasemdum við framkvæmdina til Skipulagsstofnunar.
Frummatsskýrsla Verkíss og
Mannvits er á skrifstofu Fljótsdalshéraðs, á Bókasafni Héraðsbúa, í Þjóðarbókhlöðunni, Skipulagsstofnun og á www.verkis.is og
www.fljotsdalsherad.is.
- óká

SJÁVARÚTVEGUR Mjög rólegt hefur verið yfir
veiðum íslenskra skipa síðustu sólarhringa á
norsk-íslenskri síld. Svo virðist sem síldin sé
á leiðinni austur úr lögsögunni á hrygningarstöðvarnar við Noreg eftir að hafa verið í
ætisleit á Íslandsmiðum. Fréttir hafa borist
af síldveiði norðan við Færeyjar og þar eru
íslensk vinnsluskip nú að veiðum, segir á vef
HB Granda.
Skip fyrirtækisins, Faxi RE, kom í gær til
hafnar á Vopnafirði með 330 til 350 tonn af
síld og að sögn Hjalta Einarssonar, sem var
skipstjóri í veiðiferðinni, þurfti töluvert að
hafa fyrir þeim afla. Aflann fengu þeir í Héraðsflóadýpi í þremur hollum.
„Síldin er greinilega á austurleið en það

ætti þó enn að vera hægt að fá sæmilegasta
afla innan landhelginnar,“ sagði Hjalti en
samkvæmt upplýsingum hans veiðist nú sáralítið af makríl með síldinni.
Lítið er eftir af síldar- og makrílkvóta
HB Granda þetta árið. Að sögn Ingimundar
Ingimundarsonar, rekstrarstjóra uppsjávarveiðiskipa félagsins, er síldaraflinn nú kominn í um 14.000 tonn og eftirstöðvar kvótans
eru um 2.000 tonn. Makrílaflinn er tæplega
16.000 tonn og aðeins eru óveidd um 600 tonn
af makríl.
- shá
FAXI RE Nokkuð þarf að hafa fyrir síldveiðum en lítill

meðafli er af makríl.
MYND/HB GRANDI

Smyglari staðinn að verki:

Bar við stóreflis
ostaframleiðslu
NOREGUR Karlmaður á fertugs-

aldri var á dögunum dæmdur til
sektar sem nemur um 125 þúsund
íslenskum krónum fyrir smygl á
mjólk og kjúklingum.
Maðurinn var staðinn að verki
þar sem 700 lítrar af mjólk og sjö
lifandi kjúklingar fundust í bíl
hans í júní þegar hann sneri aftur
frá Svíþjóð.
Maðurinn bar því við að hann
hefði keypt kjúklingana í Noregi, fyrir dóttur sína, en þurft
að taka þá með sér til Svíþjóðar í
verslunarferð þar sem hann fékk
engan til að líta eftir þeim.
Mjólkina sagðist hann hafa
ætlað til ostagerðar fyrir tíu fjölskyldur, en rétturinn
gerði bæði mjólkina og fuglana
upptæka.
- þj

OSTUR Maðurinn sagðist
ætla að smygla
700 lítrum af mjólk til
ostagerðar.

Skilorðsbundið fangelsi:

Hótaði lífláti á
Facebook-síðu
DANMÖRK Danskur maður var
dæmdur í 20 daga skilorðsbundið
fangelsi og 30 daga samfélagsþjónustu fyrir að hóta Helle
Thorning-Schmidt, forsætisráðherra Danmerkur, á Facebook.
Maðurinn, sem er átján ára
gamall, skrifaði á Facebook-síðu
Thorning-Schmidt: „Gylta“ og
„Deyðu helvítis hóran þín.“
Maðurinn viðurkenndi fyrir
rétti í Kolding í síðustu viku að
hafa skrifað skilaboðin í apríl síðastliðnum. Ástæðan hefði verið
að hann væri ósammála stjórnmálaskoðunum forsætisráðherrans og skrifaði á síðu hennar til
að „líta vel út gagnvart vinum
sínum.“
- sv

Ferðavenjur eldri borgara:

Aukin hreyfing
með fríum
strætóferðum
ENGLAND Þeir sem eru eldri en 60

ára hreyfa sig meira þegar þeir
þurfa ekki að greiða gjald fyrir
strætóferðir. Þetta á bæði við
um ríka og fátæka, samkvæmt
niðurstöðum rannsóknar vísindamanna við Imperial College í
London á gögnum um ferðavenjur
16.900 eldri borgara í Englandi.
Þeir hafa getað ferðast ókeypis
með strætó frá 2006 en nú er rætt
um að taka gjald fyrir.
Rannsóknin leiddi meðal annars í ljós að konur eldri en 70 ára
gengu þrisvar sinnum meira á
viku en áður eftir að frítt varð í
strætó.
- ibs
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Mörg landsvæði standa höllum fæti þrátt fyrir olíugróða
Uppgangur vegna olíuútflutnings skilar sér ekki til allra Norðmanna. Fyrirtæki flýja landið vegna síhækkandi launa og rekstrarkostnaðar. Ekki er útlit fyrir að lát verði á olíustreyminu inn í norska hagkerfið.
NOREGUR Þrátt fyrir að efnahags-

FLÓÐ Á INDLANDI Mikil flóð eru nú á
Indlandi og víðar í sunnanverðri Asíu.
Þessi maður ferðast á fleka í þorpinu
Mayong.
NORDICPHOTOS/AFP

Bændur skera svín sín:

Beikonkreppa
er í uppsiglingu

Auður olíusjóðsins
■ Norðmenn eru alls fimm
milljónir.
■ Um 250.000 starfa í olíugeiranum eða tengdum
starfsgreinum.
■ Olíusjóður Norðmanna
stendur nú í 78.000 milljörðum íslenskra króna.
Til að draga úr skaðlegum
áhrifum af þeim fjármunum
á hagkerfið má ríkissjóður
aðeins ráðstafa fjórum
prósentum af sjóðnum
árlega. Oystein Olesen,
bankastjóri norska Seðlabankans, varaði fyrr á árinu
við því að peningaflæðið
úr sjóðnum gengi hart að
ýmsum greinum. Lagði
hann til að ráðstöfunarhlutfallið yrði lækkað niður í
þrjú prósent.

VANDMEÐFARINN OLÍUAUÐUR Þó Noregur sé eitt auðugasta ríki veraldar er staða

landsins nokkuð flókin. Tekjur af olíuauði flæða yfir landið, en grafa undan sumum
öðrum starfsgreinum.
NORDICPHOTOS/AFP

Olíuauðurinn veldur einnig
vandkvæðum í byggðalögum þar
sem umsvifin vegna olíuframleiðslu eru mikil. Er dæmi tekið
af Stavangri, hinni eiginlegu olíuhöfuðborg Noregs, þar sem sannkölluð gullgrafarastemning ríkir.
Íbúðaverð hefur þrefaldast frá
aldamótum og er nú svo komið að

framfærsla þar í borg er vart á
annarra færi en þeirra sem vinna
í greinum tengdum olíuvinnslu.
Ekki er útlit fyrir að lát verði
á olíustreyminu inn í norska hagkerfið þar sem fjölmargar stórar olíulindir hafa fundist á landgrunninu síðustu misseri.
Bloomberg hefur hins vegar

eftir Hilde Björnland, hagfræðiprófessor við Viðskiptaháskóla
Noregs í Ósló, að hyggilegast væri
að fjölga stoðunum undir norska
hagkerfinu.
„Einmitt núna erum við að saga
undan okkur eina stoðina,“ segir
hann.

+ 9 Ì 7$  + Ô 6 , é    6 Ì $          

MATVÆLI Evrópskir neytendur
þurfa mögulega að greiða tvöfalt
hærra verð fyrir beikon vegna
minni framleiðslu.
Bændur í Evrópu hafa skorið
niður svínastofninn vegna hækkandi fóðurverðs, að því er segir á
fréttavef danska
ríkisútvarpsins
sem vitnar í Wall
Street Journal.
Samtök breskra
svínabænda hafa
spáð allt að 10
prósenta minni
framleiðslu sem
myndi hafa í för með sér 50 prósenta verðhækkun. Á vef danska
ríkisútvarpsins segir að smásalar,
sem þegar glími við minni neyslu,
hafi ekki hækkað verð af ótta við
að missa viðskiptavini.
- ibs

uppgangur Noregs hafi verið
fordæmalítill síðustu fjóra áratugi
eru í dag margar atvinnugreinar
sem standa höllum fæti. Mótsögnin felst einmitt í því að umsvif og
gróði af olíugeiranum hefur í för
með sér aukinn framfærslukostnað, hærri laun og sterkara gengi
norsku krónunnar sem kemur
niður á samkeppnishæfi annarra
greina.
Í úttekt Bloomberg-fréttastofunnar um þessa stöðu segir meðal
annars að eins og sakir standi sé
Noregur í þriðja sæti á heimsvísu
hvað varðar landsframleiðslu
miðað við höfðatölu. Launakostnaður í iðnaði er sem nemur um
sjö þúsund íslenskum krónum á
klukkustund að meðaltali, sem er
31 prósenti hærra en gengur og
gerist í Þýskalandi, stærsta hagkerfi Evrópu, og 65 prósentum
hærra en í Bandaríkjunum.
Þá bætir ekki úr skák fyrir
útflutningsgreinarnar að gengi
norsku krónunnar hefur styrkst
um nær fjórðung síðustu þrjú
og hálft ár gagnvart myntkörfu
helstu viðskiptaríkja.
Bloomberg segir frá þróun
mála í byggðarlaginu Glomfjord
þar sem fyrirtæki sem framleiðir íhluti til sólarorkuframleiðslu
lagði upp laupana í mars vegna
sligandi rekstrarkostnaðar. Þar
misstu 200 manns vinnuna í 1.100
manna bæ.

FYRIRTAK FYRIR
FYRIRTÆKI!
Við getum séð um hvað sem er fyrir fyrirtæki. Allt frá
gluggaumslögum yfir í stærri sendingar. Við getum
sótt allan þann póst sem þú þarft að senda, ásamt því
að koma með sendingar til þín. Við sérsníðum lausnir
fyrir þitt fyrirtæki sem falla eins og flís að þínum rekstri.

VIÐ KOMUM ÞVÍ TIL SKILA

www.postur.is

thorgils@frettabladid.is

ENNEMM / SÍA / NM54390

Hafðu RIFF
í hendi þér

Meira RIFF með Símanum
Síminn er stuðningsaðili RIFF – Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar
í Reykjavík. Með RIFF appi Símans færðu allar upplýsingar
um dagskrána, myndirnar og leikstjórana og getur sett saman
þína eigin dagskrá til að missa ekki af neinu.

Skannaðu kóðann til að ná í appið
eða finndu „RIFF Síminn“
á App Store eða Play Store.

Í boði fyrir iPhone og Android.

FRÁ KAUPFÉLAGI SKAGFIRÐINGA

FROSINN LAMBABÓGUR
SAGAÐUR Í SÚPUKJÖT

159 KR. 2 LTR

198 KR. 2 LTR
179 KR. 1/2 KG

750 ML ÓLÍFUOLÍA
EXTRA VIRGIN

598 KR

1879 KR. KG

1389 KR. KG

295 KR. KG

295 KR. KG
AF NÝSLÁTRUÐU

AF NÝSLÁTRUÐU

FERSK LAMBALIFUR

FERSK LAMBAHJÖRTU

1798 KR. KG

598 KR. KG
FERSK LAMBAHJÖRTU

HJARTASNITSEL Í RASPI

FERSKAR Í RASPI

LAMBALÆRISNEIÐAR
LAM

198 KR. DS
=JCIH8A6HH>8>I6A>6C
SPAGHETTISÓSUR 680 GR

Barilla spaghetti

245 KR. 1 KG.

YUM-YUM NÚÐLUR Í
BOXI

70 GR 98 KR.

LASAGNAPLÖTUR 260 GR

159 KR.

359 KR. 2 LTR.

398 KR

BÓNUS 320 ML.

ÍS-SÓSA

259 KR. FL
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51,5 prósent allra afmælisdaga á Íslandi eru mánuðina frá apríl til september, samkvæmt upplýsingum Hagstofu Íslands. Algengara er að börn fæðist að sumri og á hausti en yfir vetrarmánuðina.

hagur heimilanna

GÓÐ HÚSRÁÐ Ólífuolía og ís
Vandi getur verið að fjarlægja ﬂís úr ﬁngri barns
Flestir hafa einhvern tímann lent í því að fá flís
í fingur, en slys af því tagi eru tíðari meðal
barna en fullorðinna. Þegar kemur að því
að fjarlægja flís úr litlum putta er sagt geta
hjálpað að væta fyrst fingurinn um stund
með ólífuolíu. Þá á að vera auðveldara
að renna flísinni úr sárinu. Annað ráð er
að deyfa svæðið með ís áður en reynt er að
fjarlægja flísina.

www.sena.is/elly

HEIÐURSGESTIR
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DÓMSALUR Algengt tímakaup lögmanna er 14 til 25 þúsund krónur, að því er formaður úrskurðarnefndar lögmanna, Einar Gautur

Steingrímsson, telur. Dæmi eru um að lögmaður hafi rukkað skjólstæðing um fjórðung tímakaups fyrir að skrifa honum tölvupóst.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

 








 

Lögmenn geri fólki
grein fyrir kostnaði
Engin samræmd gjaldskrá
er til fyrir þjónustu lögmanna enda banna samkeppnislög það. Kostnaður getur þess vegna verið
afar mismunandi eftir lögmannsstofum og tegundum
mála, að því er segir á vef
Lögmannafélags Íslands.
Hægt er að skjóta ágreiningi um þóknun lögmanns
til úrskurðarnefndar lögmanna gegn 12.500 króna
gjaldi.

KOMDU MEÐ Í ÓGLEYMANLEGT FERÐALAG TIL
GULLALDARÁRANNA OG UPPLIFÐU ELLY Í MÁLI OG MYNDUM,
LJÓSLIFANDI MINNINGUM SAMFERÐARFÓLKSINS
OG AUÐVITAÐ TÓNLISTINNI SEM HÚN GAF OKKUR ÖLLUM.

Lögmenn eru bundnir af lögum um
þjónustukaup þar sem kveðið er á
um ákveðinn rétt neytenda gagnvart þeim sem selur þeim þjónustu
og ákvæðum lögmannalaga um að
þóknun verði að vera hæfileg. Þeir
eru jafnframt bundnir af siðareglum lögmanna þar sem segir
að þeir eigi að gera skjólstæðingi
grein fyrir áætluðum verkkostnaði og öðrum málskostnaði eftir
föngum. Ágreiningur um þóknun
kemur þó upp öðru hverju.
Gjaldið sem greiða þarf við framlagningu erindis til úrskurðarnefndar, 12.500 krónur, fæst ekki
endurgreitt nema mál vinnist, að
því er Einar Gautur Steingrímsson,
hæstaréttarlögmaður og formaður
úrskurðarnefndarinnar, greinir
frá. „Það gæti verið að smámálin
detti út fyrir vegna þess að kerfið
ber þau ekki. Þetta er vandamálið

Ókeypis lögfræðiráðgjöf fyrir almenning
Lögmannavaktin, sem er á vegum Lögmannafélags Íslands, er ókeypis lögfræðiráðgjöf fyrir almenning. Á vefsíðu félagsins segir að þjónustan sé veitt
alla þriðjudagseftirmiðdaga yfir vetrartímann. Panta verður tíma í síma 568
56 20.
Lögfræðiaðstoð Orators er endurgjaldslaus lögfræðiaðstoð félags laganema við Háskóla Íslands. Aðstoðin felst í því að almenningi gefst kostur á
að hringja inn nafnlaust og bera upp spurningar um lögfræðileg álitaefni sér
að kostnaðarlausu. Fyrir svörum sitja þá 2 til 3 laganemar í meistaranámi og
lögmaður þeim til aðstoðar.
Síminn hjá Lögfræðiaðstoðinni er opinn á fimmtudagskvöldum frá kl.
19.30 til 22.00 og símanúmer er 551-1012. Lögfræðiaðstoðin starfar frá
september og fram í byrjun maímánaðar, að undanskyldu próftímabili
laganema í desember.

þegar menn eru með vandað og
flott réttarkerfi. Þannig er hætt
við að fólki finnist ekki taka því
að sækja rétt sinn í smámálunum.“
Einar Gautur segir mikinn
kostnað vera við rekstur úrskurðarnefndarinnar og gjaldið vera lítilræði upp í þann kostnað. „Mörg
vandamálanna eru snúin og flókin og álitamálin mörg. Það hvílir
rannsóknarskylda á nefndinni sem
kallar á mikla vinnu.“
Algengt tímakaup lögmanna
er 14 til 25 þúsund krónur, að
því er Einar Gautur telur. „Menn
eru að borga aðeins minna í opinberu málunum. Í tímakaupi lögmanna er þó aðeins meira innifalið en menn eiga að venjast. Það er
yfirleitt ekki rukkað fyrir pappírskostnað og störf ófaglærðra
starfsmanna við ljósritun og slíkt.
Ef miðað er við aðrar stéttir er
venjulega mikið innifalið í útseldum tíma.“

Fréttablaðið hefur heimildir
fyrir því að lögmaður hafi rukkað
skjólstæðing um 0,25 tíma, það er
lágmarkseiningu, fyrir að skrifa
tölvupóst til skjólstæðings. Einar
Gautur segir óframkvæmanlegt að
mæla vinnu með skeiðklukku, eins
og hann orðar það. „Ég skrifa bara
minnstu einingu öðru hverju til að
þetta jafnist út. Þetta gæti orðið
ansi skrautlegt ef rukkað væri fyrir
hverja einustu hreyfingu sem tekur
hálfa mínútu. Ég hef varað kúnna
við að vera ekki sjálfir að grauta
mikið í málunum þegar verið er að
vinna í þeim því þá skrúfast vinnutíminn upp.“
Á vef Lögmannafélags Íslands
er mælt með því að fólk nálgist eintak af gjaldskrá viðkomandi lögmanns eða fái sendar upplýsingar
um áætlaðan kostnað til þess að fá
sem gleggsta mynd af honum fyrir
fram.
ibs@frettabladid.is

■ Hárvörur

NEYTANDINN: SÓLEY TÓMASDÓTTIR BORGARFULLTRÚI

Einn skrokkur ekki nóg
ANDREA GYLFADÓTTIR · DIDDÚ · EIVÖR · ELLEN KRISTJÁNSDÓTTIR · GUÐRÚN GUNNARSDÓTTIR
KRISTJANA STEFÁNSDÓTTIR · LAY LOW · RAGGA GÍSLA · SIGGA BEINTEINS
BJÖRGVIN HALLDÓRSSON · EGILL ÓLAFSSON · GISSUR PÁLL GISSURARSON · STEFÁN HILMARSSON

ÚTSETNINGAR & STJÓRN STÓRSVEITAR
HANDRIT & LAGAVAL

SAMÚEL JÓN SAMÚELSSON

STJÓRN STRENGJASVEITAR

GRÉTA SALÓME

GUÐRÚN GUNNARSDÓTTIR · GUNNAR HELGASON · MARGRÉT BLÖNDAL · SAMÚEL JÓN SAMÚELSSON
SVIÐSMYND

MÓEIÐUR HELGADÓTTIR

KYNNIR

MARGRÉT BLÖNDAL

BÚNINGAR

LEIKSTJÓRI

ELLEN LOFTSDÓTTIR

GUNNAR HELGASON

MIÐASALA Á MIÐI.IS
OG Í SÍMA 540 9800

B
Borgarfulltrúinn
f llt úi Sól
Sóley Tó
Tómasdóttir
dótti segir
i sín
í b
bestu
kaup tvímælalaust vera heilan lambsskrokk sem
hún keypti af konu í Leirársveit á síðasta ári. „Það
er svakalega gott kjöt, beint frá býli,“ segir hún.
„En hann var bara svo góður að hann entist
styttra en ég gerði ráð fyrir. Þess vegna keypti ég
tvo núna fyrir veturinn.“
Verstu kaup Sóleyjar voru appelsínugulur
skokkur sem hún keypti á fimm hundruð krónur í
verslun Rauða krossins á Laugaveginum.
„Mér fannst hann fyrst mjög fallegur, en hann
reyndist svo vera ljótur,“ segir hún. „En ég hugga mig
við að málefnið var gott og það var Rauði krossinn en ekki einhverjir arðræningjar sem nutu
góðs af kaupunum mínum.“

Sjampó fyrir litað
hár gerir ekkert gagn
Niðurstöður könnunar á vegum
þýsku neytendasamtakanna Stiftung
Warentest leiddu í ljós að sjampó fyrir
litað hár gerir ekkert gagn
umfram aðrar sjampótegundir. Greint er frá þessu í
Neytendablaðinu þar sem
jafnframt kemur fram að
sjampó, sem sagt er vera
sérstaklega fyrir litað
hár, verndi hvorki hár
fyrir sól né stuðli að
því að liturinn haldist
lengur. Niðurstöður
könnunarinnar leiddu
í ljós að milt barnasjampó gerði sama
gagn, að því er segir í
Neytendablaðinu.

ÓDÝRT FYRIR ALLA!
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87 PRÓSENT

er hlutfall skuldabréfa af íslenskri
verðbréfaveltu. Hlutabréf eru 13 prósent.

Umsjón:

nánar á visir.is

SPKEF skattgreiðendur þurfa að greiða 26 milljarða króna vegna flutnings eigna
sjóðsins til Landsbankans.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Rannsóknarnefnd um sparisjóðakerfið:

Hrannar Már nýr
nefndarformaður
Hrannar Már Hafberg, lögfræðingur og starfandi héraðsdómari,
hefur verið skipaður formaður
rannsóknarnefndar Alþingis um
sparisjóðakerfið eftir að Sigríður
Ingvadóttir baðst lausnar í kjölfar
ágreinings við hina tvo nefndarmennina.
Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, forseti Alþingis, skipaði
Hrannar Má í starfið á fundi forsætisnefndar í dag. Hrannar lauk

meistaraprófi frá lögfræði frá
lagadeild Háskóla Íslands í febrúar 2008. Sigríður hefur snúið aftur
til sinna fyrri starfa sem héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur.
Upphaflega átti nefndin að skila
skýrslu 1. júní síðastliðinn en verkefnið reyndist meira um sig og því
var skilum á henni frestað fram
á haust. Nú stendur til að skila
skýrslunni fyrir áramót.

ÓVISSA Í máli Ingólfs Bender, forstöðumanns Greiningar Íslandsbanka, kom fram að neikvæð þróun alþjóðlegra efnahagsmála,

tafir eða frestun á stórum atvinnuvegafjárfestingum og óvissa um afnám gjaldeyrishafta gæti haft neikvæð áhrif á spána.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Spá hagvaxtarskeiði
á árunum 2012-2014
Hagvöxtur mun verða yfir þrjú prósent á hverju ári út 2014 samkvæmt þjóðhagsspá Íslandsbanka. Hann verður drifinn áfram af aukinni fjárfestingu,
utanríkisviðskiptum og einkaneyslu. Talsverð óvissa um þróun sumra þátta.

AUKNING Hagar voru skráðir á markað í desember. Hér sjást Finnur Árnason, forstjóri
Haga, og Páll Harðarson, forstjóri Kauphallarinnar, við það tilefni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Virði Haga hefur hækkað um þriðjung frá skráningu:

Afkoma Haga mun
betri en búist var við
Hagar hf. högnuðust um 1,5 milljarða króna á fyrri hluta þessa
árs. Þetta kemur fram í drögum
að sex mánaða uppgjöri félagsins
sem kynnt voru á stjórnarfundi
þess í gær. Í tilkynningu til Kauphallar kemur fram að uppgjörið
verði birt 25. október næstkomandi. Afkoman er mun betri en
væntingar stóðu til og eru ástæður hinnar bættu afkomu sagðar lægra kostnaðarhlutfall, betri
framlegð og lægri afskriftir. Auk
þess hefur viðskiptabanki Haga,
Arion banki, boðið félaginu upp
á hagstæðari vaxtakjör á lánum
þess.
Áætlaður ávinningur Haga af

þessu er um 70 milljónir króna á
ári. Hagar voru skráðir á markað í desember 2011. Hlutabréf í
Högum hækkuðu umtalsvert í gær
eftir að tíðindin um bætta afkomu
voru gerð opinber, eða um 1,6 prósent. Gengi bréfa í félaginu stóð í
19 krónum á hlut við lok viðskipta.
Skráningargengi Haga var 13,5
krónur á hlut og því hefur markaðsvirði félagsins aukist um 28,9
prósent frá skráningu.
Stærsti eigandi Haga um síðustu mánaðamót var Gildi Lífeyrissjóður með 10,3 prósenta hlut.
Þar á eftir komu Búvellir með 7,8
prósenta hlut og LSR með 7,4 prósenta hlut.
- þsj

Hagvöxtur mun verða 3,2 prósent
í ár, 3,4 prósent á næsta ári og
3,2 prósent árið 2014. Þessi aukning mun verða til þess að slaki í
hagkerfinu hverfur. Hagvöxturinn verður ekki einungis drifinn
áfram af aukinni einkaneyslu heldur skipta aukin verðmæti sjávarútvegs, aukinn ferðamannastraumur
og fjárfesting í orkuframkvæmdum
líka miklu máli í vextinum. Þetta
eru helstu niðurstöður þjóðhagsspár Greiningar Íslandsbanka sem
kynnt var á fjármálaþingi bankans
í gær. Spáin nær til loka árs 2014.
Í máli Ingólfs Bender, forstöðumanns Greiningar bankans, kom
meðal annars fram að vöxtur væri
á flestum sviðum íslensks efnahagslífs og að markverður árangur hefði náðst við að vinna á kerfis-

vandamálum. Í spánni er þó tekið
fram að talsverð óvissa ríki um
þróun ákveðinna þátta.
Neikvæð þróun alþjóðlegra efnahagsmála myndi til að mynda hafa
slæm áhrif á hagvöxt hérlendis. Það myndu tafir eða frestun á
stórum atvinnuvegafjárfestingum
á borð við álver í Helguvík líka
hafa. Þá ríkir óvissa um afnám
gjaldeyrishafta en Ingólfur sagðist gera ráð fyrir því að þau myndu
að minnsta kosti lifa út spátímann,
eða til loka árs 2014.
Í máli Ingólfs kom fram að aukin
einkaneysla sé til merkis um að
heimili landsins séu að komast upp
úr öldudalnum. Því til stuðnings
gerir spáin ráð fyrir að um 25 prósenta vöxtur verði á fjárfestingu í
íbúðahúsnæði á næsta ári.

Hlutabréfamarkaður að braggast
Í spá Greiningar Íslandbanka segir að hlutabréfamarkaður á Íslandi sé
veikburða en að hann sé á batavegi. Því til stuðnings er bent á að velta
fari vaxandi þó að taka verði tillit til þess að einungis fjögur félög eru með
virka verðmyndun á hlutabréfamarkaðinum á Íslandi. Líklegt þykir þó að tvö
önnur, Eimskip og Vodafone, bætist við fyrir lok þessa árs og að minnsta
kosti fjögur til viðbótar hafa hug á skráningu á árinu 2013. Í kynningu á
spánni kom fram að miðað við stærð íslenska hagkerfisins væri eðlilegt að
hlutabréfamarkaðurinn hér á landi myndi stækka umtalsvert.

Þá er reiknað með að fjárfesting
sem hlutfall af vergri landsframleiðslu muni hækka á ný á spátímabilinu. Ingólfur sagði að spáin gerði
ráð fyrir um 170 milljarða króna
atvinnufjárfestingu á næsta ári
og þar af myndu um 50 milljarðar
króna verða fjárfestir í orkutengdum verkefnum. Þá myndu fjárfestingar hins opinbera vaxa að nýju á
næsta ári.
Gert er ráð fyrir að hækkandi álog fiskverð og lækkun olíuverðs á
tímabilinu muni skila aukinni arðsemi af utanríkisviðskiptum. Ef
gömlu bankarnir og Actavis eru
undanskilin gerir spáin ráð fyrir
því að viðskiptaafgangur verði á
bilinu tvö til þrjú prósent á árunum 2012-2014.
Allt þetta muni skila allt að 3,4
prósenta hagvexti á tímabilinu. Í
alþjóðlegum samanburði er staða
Íslands, ef hún er mæld einvörðungu út frá hagvexti, mjög góð.
Í síðustu opinberu tölum efnahags- og framfarastofnunarinnar
(OECD), sem eru frá því í maí, kom
fram að einungis fimm lönd væru
með meiri áætlaðan hagvöxt í ár.
Ingólfur sagði að endurskoðuð spá
myndi líklega sýna enn betri stöðu
Íslands á þeim lista.
thordur@frettabladid.is

Meirihlutaeigendur Ölgerðarinnar keyptu hlut Arion banka í henni:

Keyptu fimmtung á 375 milljónir króna
Meirihlutaeigendur í Ölgerðinni Agli Skallagrímssyni hf. keyptu í júní síðastliðnum 20
prósenta hlut í fyrirtækinu af Arion banka.
Þeir eru OA eignarhaldsfélag, í eigu Andra
Þórs Guðmundssonar forstjóra og Októs
Einarssonar stjórnarformanns, fjárfestingasjóður í stýringu Auðar Capital og F-13 ehf.,
félag í eigu fjögurra framkvæmdastjóra
Ölgerðarinnar. Eftir viðskiptin á Auður fagfjárfestasjóður 45 prósenta eignarhlut. OA
ehf. 38 prósenta og F-13 ehf., 17 prósenta.
Samkvæmt árshlutauppgjöri Arion banka
voru greiddar 375 milljónir króna fyrir
fimmtungshlutinn. Miðað við það verð er
markaðsvirði Ölgerðarinnar um 1,9 millj-

arðar króna. Um tvö ár eru síðan Ölgerðin gekk í gegnum fjárhagslega endurskipulagningu. Í henni voru skuldir meðal annars
lækkaðar úr 9,5 milljörðum króna í 7,2 milljarða króna. Lækkunin var tilkomin annars vegar vegna inngreiðslu nýs hlutafjár
og skuldbreytingar Arion banka í hlutafé
sem tryggði honum 20 prósenta eignarhlut. Í svari við fyrirspurn Fréttablaðsins
til bankans um kaupin segir að fyrrum eigendur hafi átt kauprétt á hlutnum. „Arion
banki ætlaði sér ekki að eiga þennan hlut til
lengri tíma enda ekki hluti af kjarnastarfsemi bankans að eiga hluti í félagi eins og
Ölgerðinni. Fyrrum eigendur einfaldlega

kusu að nýta kaupréttinn og náðist um það
samkomulag við bankann.“ Aðrir eigendur
Ölgerðarinnar eru í viðtali við Atvinnulífið,
tímarit Íslandsbanka um fjármál og efnahagshorfur sem gefið var út í gær. Þar segir
Andri frá því að rekstur Ölgerðarinnar hafi
gengið það vel að kaupin reyndust gerleg.
Áætluð velta fyrirtækisins í ár er um 18
milljarðar króna.
Ölgerðin fór fyrr í sumar í útboð með
öll sín bankaviðskipti og flutti í kjölfarið
alla fjármögnun og bankaviðskipti yfir til
Íslandsbanka. Um er að ræða langtímafjármögnun upp á sex til sjö milljarða króna auk
allrar bankaþjónustu.
-þsj

FORSTJÓRI Andri Þór Guðmundsson, forstjóri

Ölgerðarinnar, er einn stærsti eigandi hennar líka.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Skipað fyrr á árinu:

Fyrsti fundur
um afnám
gjaldeyrishafta
Vinnuhópur íslenskra stjórnvalda og framkvæmdastjórnar
Evrópusambandsins (ESB)
með þátttöku
Seðlabanka
Evrópu og
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um afnám
gjaldeyrishafta fundaði
í fyrsta sinn
fyrir helgi.
Björn Rúnar
GuðmundsBJÖRN RÚNAR
son, skrifstofu- GUÐMUNDSSON
stjóri efnahagsskrifstofu efnahags- og
fjármálaráðuneytisins er formaður hópsins. Auk hans sitja
í hópnum fyrir hönd íslenskra
stjórnvalda Arnór Sighvatsson
aðstoðarseðlabankastjóri og
Unnur Gunnarsdóttir, forstjóri
Fjármálaeftirlitsins.
„Hópurinn var skipaður fyrr á
þessu ári í ljósi þeirra áskorana
sem afnám gjaldeyrishafta felur
í sér vegna umsóknar Íslands
um aðild að Evrópusambandinu
og skuldbindinga vegna EESsamningsins,“ segir á vef fjármála- og efnahagsráðuneytisins.

VÖRUR SÓMA
A SEM
M HLOTIÐ HAFA
A
HOLL
LUS
STUME
ERKIIÐ SKRÁARGATIÐ
Ð

MERK
HOLLU TAR
S
VÖRURTU-

Skráargatið þjónar þeim tilgangi að auðvelda fólki að velja vörur sem teljast hollastar
tar í þeim vöruflokkum sem þær tilheyra. Vörur sem bera Skráargatið verða að uppfylla ákveðin skilyrði varðandi
hollustu og næringargildi. Vörurnar þurfa meðan annars að innihalda ákveðið magn af grænmeti
og takmarkað magn af viðbættum sykri og salti.

- óká

509 nýfjárfestingar skráðar:

Skref tekin í
afnámi hafta
Magn í skammti, 220 g
Orka (KJ)
1337,7
Orka (kkal)
316,0
Prótein (g)
17,7
Kolvetni (g)
37,4
Viðbættur sykur (g) 3,0
Trefjar (g)
9,0
Fita (g)
10,5
Mettuð fita (g)
2,5
Natríum (g)
0,6

Magn í skammti, 190 g
Orka (KJ)
1146,9
Orka (kkal)
271,0
Prótein (g)
18,6
Kolvetni (g)
30,3
Viðbættur sykur (g) 2,6
Trefjar (g)
7,8
Fita (g)
8,2
Mettuð fita (g)
1,4
Natríum (g)
0,7

K
KJÚKLINGAHYRNA
Í HEILKORNA
BRAUÐI, MEÐ RAUÐU PESTÓ
OG GRÆNMETI
Magn í skammti, 210 g
Orka (KJ)
1372,1
Orka (kkal)
323,5
Prótein (g)
25,0
Kolvetni (g)
36,2
Viðbættur sykur (g) 2,4
Trefjar (g)
9,0
Fita (g)
8,6
Mettuð fita (g)
1,8
Natríum (g)
0,6

HOLLUSTA Í HVERJU
H
UM
BITA FRÁ SÓMA

Ræða norðurslóðir og ESB

NÆRINGARGILDI

BRÚN HRÍSGRJÓN MEÐ
KJÚKLINGI EGGJUM OG
KJÚKLINGI,
GRÆNMETI
Magn í skammti, 390 g
Orka (KJ)
1683,0
Orka (kkal)
399,0
Prótein (g)
26,0
Kolvetni (g)
45,1
Viðbættur sykur (g) 0,2
Trefjar (g)
8,0
Fita (g)
11,1
Mettuð fita (g)
2,5
Natríum (g)
1,0

Samlokurnar eru alllar
S
ú trefjaríku heilkorn
úr
nabrauði, innihalda
ríkulegt magn af
grænmeti og léttarri
ssósur. Tilbúnu réttirnir
eru
u léttir og vel samse
ettir.
Þeir innihalda báðir
næringar- og trefjarík
hýðshrísgrjón, góðan
próteingjafa og grænmeti.
Prófaðu hollann bita
frá Sóma!

RISTAÐUR LAX MEÐ
HÝÐISHRÍSGRJÓNUM,
Ý
Í
Ó
SALATI OG ORIENTAL SÓSU

NÆRINGARGILDI

Nefnd Nató fundar á Íslandi:

Efnahagsnefnd Nató-þingsins
fundar hér á landi dagana 26.28. september næstkomandi.
Í efnahagsnefnd Nató sitja
þingmenn frá
aðildarríkjum
bandalagsins. Fulltrúi
Íslands í
nefndinni er
Ragnheiður
Elín Árnadóttir þingmaður
Sjálfstæðisflokks.
„Meðal
RAGNHEIÐUR ELÍN
umræðuefna á ÁRNADÓTTIR
fundum nefndarinnar eru
norðurslóðastefna Íslendinga og
viðskiptatækifæri á norðurslóðum, endurreisn efnahagskerfis
Íslendinga, aðildarumsókn að
ESB og sjávarútvegsstefna
Íslands,“ segir í tilkynningu
nefndarinnar.
Að auki kemur fram að nefndin ætli að heimsækja Reykjanesvirkjun og ræða orkumál.
Þá er forseti Íslands, Ólafur
Ragnar Grímsson, einnig sagður
ætla að hitta nefndarmenn og
ræða norðurslóðamál.
- óká

TIKKA MASALA KJÚKLINGUR,
KJÚKLINGUR
HEILKORNABRAUÐ OG
GRÆNMETI

NÆRINGARGILDI

NÆRINGARGILDI

HEILSUBITI Í HEILKORNA
BRAUÐI MEÐ EGGJUM,
GRÆNMETI OG SINNEPSSÓSU

NÆRINGARGILDI

Frá því heimiluð var nýfjárfesting í október 2009, sem var
fyrsta skrefið í losun gjaldeyrishafta, hafa alls verið skráðar
509 nýfjárfestingar fyrir samtals 58,6 milljarða króna.
Í samantekt Seðlabanka
Íslands kemur fram að af þeirri
fjárhæð hafi 154 nýfjárfestingar verið losaðar að fullu, fyrir
jafnvirði 18,1 milljarðs króna í
erlendum gjaldeyri og 32 nýfjárfestingar verið losaðar að hluta
fyrir jafnvirði 6,6 milljarða í
erlendum gjaldeyri.
„Alls hefur verið samþykkt
losun á 193 nýfjárfestingum í
heild eða hluta fyrir samtals
24,7 milljarða króna,“ segir á vef
bankans. Áréttað er að hver fjárfestir geti haldið á fleiri en einni
nýfjárfestingu.
- óká

Magn í skammti, 340 g
Orka (KJ)
1686,5
Orka (kkal)
399,8
Prótein (g)
31,9
Kolvetni (g)
38,7
Viðbættur sykur (g) 9,6
Trefjar (g)
4,6
Fita (g)
12,4
Mettuð fita (g)
2,4
Natríum (g)
0,9

www somi is
www.somi.is

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

ÚTVARP

STÖÐUGT NÝJAR FRÉTTIR

LÍFIÐ

SJÓNVARP

- oft á dag

markhonnun.is

bioNa
Niðusuðuvörur

Kræsingar & kostakjör

LÍFR Æ Nt

2afsl5áttu%r

eNgiferöl:

Nú í stærri umbúðum - 330 ML
Engiferöl inniiheldur engan hvítan
sykur né aukefni. Veldu hollari
valmöguleika fyrir alla
fjölskylduna.

Hveitikím

Hveitikím inniheldur fjölmörg
vítamín og steinefni og er mjög
prótein ríkt. Hægt er að nota hveitikím
í heilsuhristinginn eða gera trefjaríkt
brauð úr því á 5 mínútum.

Heilsuboozt
hveitikím,
jarðaber,
Isola rísmjólk,
klakar,
banani
epli
Hveitikímið ávallt sett
útí síðast og hrært rólega.

Hörfræolía:

Hörfræolía er auðug
af omega 3
sem er ein af
lífsnauðsynlegu
fitusýrunum.

Náttúrusafar

LÍFRÆ

25%
ur

Í staðin fyrir banana er hægt
að setja döðlur sem hafa verið
lagðar í bleyti.. og svo
framvegis... svo er bara
að nota ímyndunaraflið

afslátt

LÍFRÆ

Nt

2afs5láttu%r
clipper jurtate lífræn og bragðgóð

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes - Egilsstaðir - Selfoss

Nt

Hafðu það HOLLT

lífrænir dagar í nettó
allar lífrænar vörur
á 25% afslætti

LÍFRÆ

Nt

%
5
2afsláttur

Hráfæði freistiNg

Léttur, hollur og bragðgóður eftirréttur. Veldu súperfæði í eftirrétt.
Ekkert hveiti, sykur, ger eða
mjólkurvörur.

rapuNzel
Hafraflögur

Rapunzel framleiðir
lífrænt ræktaðar matvörur
af ástríðu og bragðgæðin
eru einstök. Hafraflögurnar
eru tilvaldar í hollan
morgunverð.

Hollur og mettandi
hafragrautur

ekolaNd Hrökkkex
með sesam

1 dl grófir og fínir hafrar frá Rapunzel
4 dl vatn
sjávarsalt
Rísmjólk frá ISOLA (sem er unnin
úr brúnum hrísgrjónum!)
Rapunzel rúsínur, apríkósur, fíkjur
og/eða hörfræ eftir smekk

frábær millibiti með hollu áleggi

rísmjólk
Frábær í þeytinginn

LÍFRÆ

Nt

2afs5láttu%r

kókosHveiti

Ný glúteNlaus og lífræN
vörulíNa

Frábært í baksturinn

tHe berry
compaNy
Ávaxtasafar

Tilboðin gilda 27. sept. - 4. okt.
eða meðan birgðir endast
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Gróði nýrrar yfirstéttar vegna hrunsins mikill:

Íslenskur veruleiki

Þ

egar íslensku bankarnir hrundu voru gjaldþrotin á meðal
þeirra stærstu sem átt höfðu sér stað í heiminum. Þrot
Kaupþings var það fimmta stærsta í sögunni, Landsbankinn komst í níunda sætið og Glitnir í það tíunda. Kröfur í
bú þeirra allra námu þúsundum milljarða króna og ljóst
að margir höfðu tapað miklum peningum á íslenska ævintýrinu.
Laun slitastjórnar Glitnis hafa verið mikið í umræðunni í vikunni
eftir að í ljós kom að samanlagðar greiðslur til Steinunnar Guðbjartsdóttur og Páls Eiríkssonar,
SKOÐUN
sem mynda stjórnina, hafi numið
meira en 850 milljónum króna frá
Þórður Snær
árinu 2009. Slitastjórnin hefur
Júlíusson
varið þessar greiðslur með því
thordur@frettabladid.is
að benda á umfang verkefnisins.
Hún hefur einnig bent á að þorri
ráðgjafagreiðslna sem þrotabúið
greiði fari til erlendra aðila og þar
af leiðandi út úr íslensku hagkerfi. Betra væri að slíðra öfundina
sem stjórni umræðunni hérlendis og berjast fyrir því að stærri hluta
af ráðgjafakökunni yrði ráðstafað til innlendra aðila samfélaginu
öllu til hagsbóta.
Glitnir hefur ekki alltaf gefið upp hversu mikið af greiðslum
vegna ráðgjafar renni til innlendra aðila og hversu mikið til
erlendra, en þeir íslensku hafa líkast til fengið rúmlega átta milljarða króna þaðan á síðustu þremur árum. Slitastjórnir Kaupþings
og Landsbanka birta mun óljósari tölur en Glitnir um aðkeypta þjónustu sína og því er erfitt að segja til um hversu umfangsmikil hún
er. Þeir sem þekkja til segja þó að verkefnin séu álíka mörg fyrir
hvert þrotabú fyrir sig. Leiða má að því líkur að greiðslur þrotabúa
allra stóru bankanna til innlendra ráðgjafa á síðustu þremur árum
séu á bilinu tuttugu til þrjátíu milljarðar króna hið minnsta. Þeir eru
lögfræðingar, endurskoðendur og fjármálaráðgjafar ýmiss konar.
Þessa sér merki á uppgjörum lögmannstofa. Logos, stærsta lögmannsstofa landsins, hefur hagnast um 2,2 milljarða króna á síðustu
þremur árum. Eigendur hennar eru sautján talsins. BBA Legal, sem
vinnur mikið fyrir þrotabú gömlu bankanna, hefur grætt 793 milljónir króna á sama tímabili. Eigendur hennar eru sex. Lex lögmannsstofa, sem er aðallögfræðiráðgjafi Glitnis, græddi 485 milljónir
króna á árunum 2009 og 2010. Hún hefur ekki skilað ársreikningi
fyrir árið í fyrra. Eigendur hennar eru sjö. Endurskoðunarfyrirtækin hafa heldur ekki farið varhluta af gullæðinu. KPMG, sem
er með 33 hluthafa, hefur hagnast um 1,4 milljarða króna á síðustu
þremur árum. Deloitte, sem er í eigu 37 starfsmanna, græddi 830
milljónir króna á sama tímabili.
Margir þeir aðilar sem gera það gott á eftirhrunsárunum eru
þeir sömu og græddu vel í aðdraganda þeirra. Sömu aðilar og lögðu
til hráefnið í djöflatertuna sem bökuð var fyrir hrun græða nú á að
moka flórinn eftir að henni var skitið.
Það er því skiljanlegt að meðal-Íslendingurinn sé ósáttur og taki
undir orð Steingríms J. Sigfússonar atvinnuvegaráðherra þegar
hann segir þessar greiðslur úr takti „við íslenskan veruleika“. Það
er skiljanlegt að hann hræðist þá stéttaskiptingu sem misskipting
fjármagns hefur myndað hér á undanförnum árum. Meðal-Íslendingurinn hefur enda glímt við atvinnuleysi, kaupmáttarrýrnun,
skuldahækkun og þjónustuskerðingu eftir hrun á meðan peningaleg
yfirstétt makar krókinn. Hann þénaði 365 þúsund á mánuði í fyrra.
Það tekur formann slitastjórnar Glitnis einn tíu tíma vinnudag að
græða þá upphæð.

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

Grátgjarn þingmaður
Munurinn á virkjana- og verndarsinnum skaut upp kollinum á Alþingi
í gær, í umræðu um rammaáætlun
um vernd og nýtingu náttúrusvæða.
Samkvæmt þingmönnum skiptist
þjóðin í tvo aðgreinda hluta; þá
sem vilja virkja og þá sem ekki vilja
virkja. Pétur H. Blöndal flokkar sig
með virkjanasinnum og það
með réttu. Ummæli hans
um hin glötuðu tækifæri í
virkjunum benda reyndar til
þess að trauðla finnist meiri
virkjanasinni í gjörvallri
veröld en hann: „Ég
hef reyndar grátið
hvert tonn af vatni

ORNDètGDJ
RSQXPVHSWHPEHUt

6N~WXYRJL

Allt í fjárlögum
Vinnubrögð Ríkisendurskoðunar varðandi skýrslu um nýtt tölvukerfi hjá
ríkinu eru ámælisverð. Það breytir þó
engu um það að upphæðirnar sem
greiddar voru árlega fyrir
kerfið hefur allar verið
að finna í fjárlögum
hvers árs. Þingmenn,
sem vildu rækja eftirlitshlutverk sitt vel, gátu
því gluggað í fjárlögin
eftir upplýsingum.

Netlausir ráðamenn?
Fjármálaráðuneytið sendi frá sér
yfirlýsingu í gær vegna umræddrar
skýrslu. Þar var sérstaklega tekið
fram að ráðuneytið hefði ekki fengið
skýrsludrögin í hendurnar. Magnús
Orri Schram, þingmaður Samfylkingarinnar, óskaði einnig eftir því á þingi
í gær að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fengi drögin í hendurnar.
Magnúsi og Oddnýju G. Harðardóttur fjármálaráðherra er hér með
bent á að vegna fyrirmyndar
vinnubragða Kastljóssins er
drögin að finna á netinu og
hægt er að kynna sér þau
þar. kolbeinn@frettabladid.is

HALLDÓR

Siðbót á Alþingi
Stjórnmál

9LèÀ\WMXP

sem fer óbeislað til sjávar, vegna
þess að það kemur aldrei aftur og
nýtist okkur ekkert.“

Mörður
Árnason
alþingismaður

Í

frumvarpi sem við Valgerður Bjarnadóttir og níu aðrir þingmenn höfum lagt
fram á þinginu er gert ráð fyrir að alþingismenn hætti með öllu að skammta sér
laun. Þetta er í þriðja sinn sem við Valgerður flytjum frumvarp um kjör þingmanna,
og nú er von til að eitthvað gerist – vegna
þess að margir þingmenn hafa undanfarið tekið undir gagnrýni í samfélaginu á
ýmsar sporslur sem úthlutað er á þinginu.
Nú síðast um gleraugu, heyrnartæki, líkamsrækt og svo framvegis aftan í sakleysislegu þingskapafrumvarpi núna í vor.
Við leggjum til að allar ákvarðanir um
laun þingmanna, svokallað þingfararkaup og tengdar greiðslur, verði framvegis í höndum Kjararáðs. Nú er ákvörðun
um grunnlaun hjá Kjararáði, en í lögum
um þingfararkaupið eru ákvæði um að
alls kyns störfum og titlum á þinginu fylgi
álagsgreiðslur, 5–30%. Formenn nefnda og
þingflokka fá álag, formenn stjórnarandstöðuflokka, fólk í forsætisnefnd, varaformaður nefndar fær álag og meira að segja
2. varaformaður nefndar, titill sem var
búinn til í fyrra í nánast fullkomnu tilgangsleysi, hann fær álag blessaður garmurinn. Staðan er núna þannig að um það
bil 38 þingmenn fá svona álagsgreiðslu, af

Núverandi ástand býr til
feluleik með raunveruleg
laun kjörinna fulltrúa. Það er í
andstöðu við þá siðbót sem við
erum að reyna í samfélaginu
eftir hrun, og á að ljóma skærast
á sjálfu Alþingi.
þeim 54 sem ekki sinna ráðherra- eða forsetastörfum. Bara 16 eru álagslausir – eins
konar undirstétt á þinginu!
Flutningsmenn frumvarpsins eru ekki
einkum að hugsa um peningaþáttinn í
þessu, heldur fyrst og fremst prinsippið.
Annaðhvort tekur Alþingi á sig þá ábyrgð
alla að ákveða laun þingmanna – eða felur
öðrum, Kjararáðinu, að sjá um þetta allt.
Núverandi ástand býr til feluleik með
raunveruleg laun kjörinna fulltrúa. Það
er í andstöðu við þá siðbót sem við erum
að reyna í samfélaginu eftir hrun, og á að
ljóma skærast á sjálfu Alþingi.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is og Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir, ritstjórnarfulltrúi, sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is DÆGURMÁL: Kjartan Guðmundsson kjartan@frettabladid.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ: Elín Albertsdóttir elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is
ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is
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Hagstjórnarmistök
að lækka skuldir?
Fjármál
Gunnar Bragi
Sveinsson
þingflokksformaður
Framsóknar

Í

liðinni viku komst leiðarahöfundur Fréttablaðsins svo
skemmtilega að orði að það væru
hagstjórnarmistök að lækka skuldir íslenskra heimila. Þá hélt hann
því einnig fram að slík aðgerð
kostaði ríkissjóð alltof mikið
án þess að leggja fram nokkra
útreikninga fyrir þeirri fullyrðingu.
Eitt helsta hagræna vandamál Íslands í dag eru gríðarlegar
skuldir heimilanna. Þetta heyrum
við frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem og helstu hagfræðingum
landsins. Framsóknarflokkurinn
hefur allt frá síðustu kosningum lagt áherslu á að koma heimilum í skuldavanda til hjálpar og
hefur nú komið fram með nýja tillögu sem gengur út á það að skattkerfið verði nýtt til að grynnka á
þessum skuldum. Framsókn leggur til að hluti afborgana fasteignalána verði frádráttarbær frá tekjuskatti og skattaafslátturinn verði
lagður beint inn á höfuðstól við-

komandi fasteignaláns. Ef niðurstaðan verður sú að afslátturinn
eigi að vera 20% af 100 þúsundum
eru 20 þúsund kr. greiddar inn á
höfuðstólinn sem þá lækkar um þá
upphæð.
Við teljum eðlilegt að meðfram
þessu færi lánveitandi höfuðstól lánsins niður í 100% af fasteignamati þar sem heimtur lána
verði betri og þar af leiðir minni
afföll fyrir lánveitanda þegar upp
er staðið. Með þessu móti skapast jákvæður hvati fyrir fólk til
að standa í skilum með lán sín og
betri staða heimilanna leiðir til
meiri veltu í samfélaginu. Flestir
sjá að þessi þróun væri hagfræðilega jákvæð fyrir Ísland.
Þessi tillaga Framsóknar hefur
sem fyrr segir fengið þá gagnrýni
að kosta ríkissjóð alltof mikið. Enn
og aftur leiðum við hugann að því
hvað það kostar að gera ekki neitt.
Hvað kostar að hafa heimilin stöðugt áfram í fjárhagslegri spennitreyju? Réttast er að skoða alla
þessa þætti áður en skrifuð eru
vanhugsuð orð með pennann að
vopni.
Fyrirtæki, bankar og stóreignamenn hafa hingað til notið
úrlausna í sínum skuldavandræðum. Það er okkar trú og stefna að
nú sé komið að fólkinu í landinu.

Þjóðareignina
í stjórnarskrána
beita sér af öllu afli til að standa
fremstir í röðinni þegar stjórnmálamenn deila út réttindum.
Hermann
Oskarsson
Sama afli beita útgerðarmenn
þegar kemur að hagsmunavörn
Færeyingur
þeirra gagnvart þjóðinni.
Þótt það standi í gildandi lögum
um fiskveiðar að fiskiauðlindin sé
g og allir Færeyingar höfum þá
„eign þjóðarinnar“ þá meðhöndla
ósk til handa Íslendingum að
stjórnmálamenn þessa eign eins og
ferlið að nýrri stjórnarskrá verði
væri hún í eigu lítils útvalds hóps
bæði réttlátt og heppilegt. Miklu
Færeyinga. Þessi útvaldi hópur fær
máli skiptir að ótvírætt samkomuá hverju ári úthlutaða alla þá auðlind sem fiskurinn er, sem gjöf að
lag um náttúruauðlindir landsins
fái sinn verðuga sess í stjórnarverðmæti tuga milljarða íslenskra
skránni.
króna, þó svo að hinir útvöldu séu
Fyrir tæpum 30 árum fengu
auðmenn.
íslenskir útgerðarmenn
Í Færeyjum – eins og á
svo víðtæk yfirráð yfir
Íslandi – gera stjórnvöld
hinum lifandi auðlindum
gífurlegan mun á þegnhafsins að þeir hafa að
um landsins þegar að
auðlindamálum kemur.
mestu litið á auðlindirnAlmennt
ar sem sína eign. NæstÖrfáir þegnar fá að gjöf
um því eins og lóðina er túlkun
auðlindir upp á tugi
sína. Næstum því eins
milljarða króna en fjöldog húsin sín. Sá er gjöf- manna í
inn ekkert og í báðum
löndum er um að ræða
ina gaf – íslenska þjóðin
grófa mismunun sem
– áleit líka yfirráðin vera Færeyjum sú
meira eða minna töpuð.
að rétturinn við munum einn góðan
E ft i r l a ng va ra nd i
veðurdag líta á með vanþrýsti ng,
ú r s k u r ð til hvals og
þóknun.
AlþjóðamannréttindaEn í Færeyjum – eins
fiskjar
sé
dómstólsins í málinu
og á Íslandi – er gerð tilog eftir að tillagan að okkar allra.
laga að nýrri stjórnarstjórnarskrá Íslands
skrá sem á ótvíræðan
hefur staðfest það er
hátt staðfestir venjulegvonarglæta í augsýn:
an sameiginlegan eignauðlindin getur nú aftur fengið
arrétt á öllum auðlindum.
sess sem hin sjálfsagða félagseign
Af reynslunni í Færeyjum get ég
þjóðarinnar allrar.
sagt að það skiptir miklu máli að fá
Eins og hún er hér í Færeyjum.
þessi grundvallarréttindi staðfest
Því hér í eyjum leikur enginn vafi
í æðstu lögum landsins – í sjálfri
á hver á auðlindina. Hana eigum
stjórnarskránni. Því þótt lög með
við öll og hún skal þjóna þjóðinni
lægri réttarheimildastöðu staðallri. Bæði í lögum, í stjórnsýslufesti sameiginlegan rétt þjóðarhefðum sem og manna á milli, ríkir
innar á auðlindum hafsins þá fara
enginn vafi – hafið er sameiginstjórnmálaflokkarnir með auðlegt forðabúr þjóðarinnar. Síðan
lindina eins og eigin tromp í pólivið öðluðumst til þess frelsi höfum
tíska spilinu.
við meðhöndlað gjafir náttúrunnar
Verði málinu ekki lyft svo hátt
sem eign okkar allra, allt annað er
að stjórnarskrá landsins staðfesti
óhugsandi.
sameiginlegan eignarrétt á fiskiAlmennt er túlkun manna í Færauðlindum landsmanna, líkt og hún
eyjum sú að rétturinn til hvals og
staðfestir tjáningarfrelsi þeirra og
fiskjar sé okkar allra. Við getum
réttinn til að safnast saman, þá er
látið öðrum réttinn að hluta í takhætta á að eignarrétturinn tapist.
markaðan tíma en fullur og eilífur
Svo gráðugir eru útgerðarmenn í að
réttur til auðlindanna er félagseign
sölsa hann undir sig og svo mikil
okkar allra á meðan umhverfinu
eru framtíðarverðmæti hans.
þóknast svo.
Með þessum fáu orðum ætla ég
Þvílík auðæfi virðast þó vera
að óska ykkur góðrar gæfu með
fólgin í veiðiréttindum í hafinu að
þjóðaratkvæðagreiðsluna 20. október.
útgerðarmenn og samtök þeirra

Frelsi og sjálfræði –
eða bergmál frá miðöldum
Samfélagsmál
Ólafur Páll
Jónsson
dósent í heimspeki
við Menntavísindasvið
Háskóla Íslands

U

ndir lok átjándu aldar gerðu
bandarískir þrælar uppreisn
gegn kúgurum sínum og vildu
frelsi. Kúgararnir vildu reyndar
líka frelsi, frelsi frá alríkinu bandaríska til að halda þræla. Þess vegna
var þetta réttnefnt frelsisstríð.
Uppreisninni lauk með sigri þrælanna og annarra sem skildu frelsishugsjónina þeirra skilningi. Þetta
var vorið í Norður-Ameríku. Þessir vindar bárust einnig til Frakklands og þar var gerð bylting undir
yfirskriftinni „frelsi, jafnrétti og
bræðralag“. Vorið var komið til
Evrópu. Það gerði reyndar hret,
mörg hret og frelsið reyndist síður
en svo auðfengið.
Vorið kom líka til Íslands, smátt
og smátt þokaðist samfélagið nær
því að geta talist samfélag jafningja. Ekki af því að allir væru
beinlínis jafnir, heldur vegna þess
að hrein og klár mismunun studd af
yfirvöldum og fest í lög var numin
úr gildi. Þetta gerðist m.a. með því
að konur fengu kosningarétt, verkamenn á skipum fengu rétt til að
sofa, börn og ungmenni fengu rétt
til að ganga í skóla og gamalt fólk
fékk tækifæri til að hætta að vinna
án þess að lenda á vonarvöl.
Eftir því sem frelsið jókst, og
eftir því sem fleirum hlotnaðist
sjálfstæði og sjálfræði til að nýta
sér það svigrúm sem aukið frelsi
veitti, komu í ljós nýir hópar fólks

sem bjuggu ekki bara við bág efnahagsleg kjör heldur yfirgripsmiklar frelsisskerðingar. Hér á ég við
fólk sem bjó við fötlun. Til skamms
tíma hefur líf fólks með fötlun verið
undir gæsku og góðvild annarra
komið. Stuðningur við þennan hóp
miðaði fyrst við að gera því kleift
að lifa af, kannski líka að gefa foreldrum og öðrum aðstandendum
svigrúm til að sinna vinnu og eigin
áhugamálum. Á síðustu árum hafa
þær raddir heyrst að þessu fólki
bæri frelsi og jafnrétti ekki síður
en öðrum. Þessar raddir hafa ekki
síst heyrst frá því fólki sem sjálft
býr við fötlun, því eins og öðrum
finnst því lítilsvirðing í því fólgin að vera upp á gæsku og góðvild
annarra komið. Það vill fá að vera
sjálfstætt, fá að taka þátt í þjóðlífinu, setja sér sín eigin markmið og
vinna að þeim eftir eigin getu. Það
vill fá að stjórna eigin lífi sjálft.
Nýlegar hugmyndir um skyldur ríkisins við fatlaða hafa einmitt þessa
hugmyndafræði að leiðarljósi.
Það er skylda ríkisins að búa svo í
haginn fyrir fólk sem er með fötlun
að það sjálft og aðstandendur þess
geti lifað með reisn. Þetta er reyndar ekki sérstök skylda ríkisins við
fólk með fötlun, heldur hefur ríkisvaldið þá skyldu gagnvart öllum
borgurum að þeir eigi þess kost að
lifa með reisn.
Um þetta ætti að vera víðtæk
sátt. Enginn sem hefur lágmarksskilning á mannréttindum ætti að
vilja mæla þessu mót. Þess vegna
brá mér í brún þegar ég sá í blaði
um daginn eftirfarandi orð: „Það
þarf líka að stokka upp í kerfinu. Ég er í hópi þeirra sem hafa
áhyggjur af því að það sé verið

að ríkisvæða náungakærleikann.
Í stað þess að við sameinumst til
stuðnings náunga okkar sem á erfitt t.d. í gegnum eigin framlög með
vinnu eða fjármunum, kirkjufélög,
sjálfboðasamtök, er öllu vísað á
ríkisstofnanir, af því að skattarnir
og bótakerfi eigi að sjá um alla þá
sem þurfa á hjálp að halda, aldraða,
sjúka, fatlaða eða atvinnulausa.“
Mér brá í brún því ég hafði ekki
skilið stuðning við þá sem höllum fæti standa sem ríkisvæðingu
náungakærleikans, heldur sem viðleitni ríkisins til að stuðla að frelsi
og réttlæti – til að tryggja að fólk
njóti mannréttinda. Skattarnir og
bótakerfið eiga meðal annars að
tryggja öllum mannsæmandi líf,
þ.e. líf sem byggist á því að mannréttindi séu virt, hvernig sem fólk
er til líkama og sálar. Betur má ef
duga skal, en viðleitnin er þó í þessa
átt. Sjálfstæði og sjálfræði fólks er
auk þess forsenda þess að samfélagið geti einkennst af vináttu og
virðingu fólks – náungakærleika –
því einungis meðal jafningja getur
vinátta verið sönn og gagnkvæm.
Á miðöldum varð fólk, sem þurfti
á hjálp að halda, iðulega að reiða sig
á gæsku og góðvild annarra. Lífsáform þess voru algjörlega undir
öðrum komin og framfærslan
byggð á betli. Þetta fólk bjó því við
kjör sem voru líkari kjörum þræla
en frjálsra manna. Þegar ég sá
þessa tilvitnun að ofan fannst mér
ég heyra bergmál frá miðöldum.
Samt var höfundur orðanna samtímamaður í stjórnmálum, Árni Sigfússon bæjarstjóri í Reykjanesbæ,
sem sagði líka að Alþingi væri of
lítill staður fyrir hann (Reykjanes,
20. september 2012, bls. 8-9).

Ný stjórnarskrá
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Einfalt en vandað
32" Finlux sjónvarp
með stafrænum
DVBT móttakara,
USB tengi og
innbyggðum
margmiðlunarspilara.
Innbyggður margmiðlunarspilari
Tækið er búið margmiðlunarviðmóti og USB tengi, þannig
að hægt er að tengja USB lykil eða flakkara við tækið og
horfa á ljósmyndir og kvikmyndir. Styður öll helstu snið, t.d.
DivX, MKV, MP3 og JPG.
Vel tengjum búið
Tækið er með öllum helstu tengimöguleikum sem þarf í
dag, 2xHDMI, Scart, VGA, Audio In, heyrnartólstengi og
USB tengi þannig að ekkert mál er að tengja leikjatölvur,
heimabíó, heyrnartól og margt fleira við tækið.

Góð myndgæði
Tækið er með vönduðum LCD skjá með 1366x768 punkta upplausn og
5ms svartíma með progressive scan sem gefur skarpa og góða mynd.
CI kortarauf
Tækið er með innbyggðri CI kortarauf þannig að þeir sem eru með
Digital Ísland frá Vodafone geta losnað við afruglarann frá Vodafone
Digital Ísland og fá CA tengi sem er smellt í tækið.

Finlux 32FLX905U
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Vilt þú að atkvæði
kjósenda vegi jafnt?
Ný stjórnarskrá
Þorkell
Helgason
sat í stjórnlagaráði

F

immta spurningin sem lögð
verður fyrir þjóðina 20. október nk. um nýja stjórnarskrá
fjallar um fyrirkomulag þingkosninga; rétt eins og sú fjórða.
Sú spurning sem hér er til umræðu
hljóðar svo í heild sinni: „Vilt þú að
í nýrri stjórnarskrá verði ákvæði
um að atkvæði kjósenda alls staðar
að af landinu vegi jafnt?“
Nú er það svo að sá sem flyst
búferlum í gegnum Hvalfjarðargöngin tvíeflir við það atkvæðastyrk sinn; segja má að hann fái
tvö atkvæði í stað eins áður. Misvægi af þessu tagi er afleiðing
búsetuflutninga frá dreifbýli til
þéttbýlis en ekki endilega meðvitað pólitískt markmið. Með fyrri
stjórnarskrárbreytingum hefur
af og til verið tekið á vandanum.
Misvæginu hefur þó aldrei verið
útrýmt til fulls og jafnan hefur
farið aftur í fyrra horf. Stjórnlagaráð leggur til að á þessu verði
tekið með skýrum og óyggjandi
hætti, enda stendur skorinort í 2.
mgr. í 39. gr. í frumvarpi ráðsins:
„Atkvæði kjósenda alls staðar á
landinu vega jafnt.“
Minna virðist deilt um markmiðið, jöfnun kosningarréttar, en
um leiðirnar að því markmiði. Að
mati margra er einfaldasta og um
leið skynsamasta leiðin sú að hafa
landið eitt kjördæmi. Um leið verði
þingmenn fulltrúar allra kjósenda hvar sem þeir búa á landinu.
Landið sem eitt kjördæmi var skýr
krafa þjóðfundarins 2010 að mati
stjórnlaganefndar, þótt önnur sjónarmið hafi vissulega komið fram.

Niðurstaða stjórnlagaráðs varð
sú að leggja til samþættingu kjördæmakosninga og landskjörs. Því
er haldið opnu hvort landið sé eitt
kjördæmi eða fleiri. En sé því
skipt upp skal vera unnt að bjóða
fram landslista ásamt kjördæmalistum. Jafnframt skal frambjóðendum vera heimilt að bjóða
sig fram samtímis á einum lista
af hvoru taginu hjá sama flokki.
Þannig geta frambjóðendur og
kjósendur sjálfir ráðið því hvort
þeir vilja horfa til landsins alls
eða til kjördæmissjónarmiða, eða
til hvors tveggja.
Spurningin í þjóðaratkvæðagreiðslunni snýst þó ekki um
útfærsluna heldur um sjálft grunnmarkmiðið, sama vægi atkvæða
alls staðar á landinu. Fjöllum um
rökin og gagnrýnina.

Rök fyrir JÁ við spurningunni
Rökin fyrir jöfnu vægi atkvæða
virðast svo auðsæ að það ætti vart
að þurfa að nefna þau. Hér eru
nokkur:
■ Allir eiga að vera jafnir fyrir
lögum og njóta sömu mannréttinda. Lýðræðið getur ekki verið
stigskipt. Það er ekki hægt að tala
um hálf mannréttindi, hvorki í
kosningarrétti né í öðrum lýðréttindum.
■ Fram kom á þjóðfundinum 2010
skýr krafa um að ójöfnuðinum
verði með öllu útrýmt.
■ Ísland er fámennt, kjósendur
gætu rúmast í einu kjördæmi víða
erlendis. Hvers vegna að draga
íbúana í dilka og gera þeim lýðræðislega mishátt undir höfði?
Hlúum frekar hvert að öðru hvar
á landinu sem er.
■ Misvægi atkvæða leiðir óhjákvæmilega til klúðurslegs kosningakerfis. Til þess að tryggja
jöfnuð milli flokka er búið til flókið jöfnunarsætakerfi til þess að
vega upp á móti búsetumisvæg-

inu. Með jöfnu atkvæðavægi geta
úthlutunarreglur orðið einfaldari.
Rök fyrir NEI við spurningunni
Eftirfarandi hefur heyrst til stuðnings neii, þ.e.a.s. því að viðhalda
atkvæðamisvæginu:
■ Aðstaða íbúanna er sögð misjöfn m.a. vegna búsetu. Þeir sem
eigi í vök að verjast þurfi meira
atkvæðavægi og eigi það skilið. En
hvað með þá sem fara halloka af
öðrum sökum en búsetu, svo sem
fatlaðir? Eiga þeir þá ekki kröfu
á auknu atkvæðavægi? Og öfugt,
ættu hinir ríku að hafa skertan
atkvæðisrétt?
■ Sagt er að þeir sem búa suðvestanlands eigi beinni og auðveldari
aðgang að stjórnvöldum en hinir.
Er það svo? Hve oft kemst íbúi í
útjöðrum höfuðborgarsvæðisins í
tæri við þingmenn sína eða aðra
valdsmenn? Skiptir landfræðileg
fjarlægð sköpum á dögum netsamskipta af öllu tagi?
■ Bent er á að sums staðar erlendis, t.d. í Noregi, sé líka atkvæðavægi mismunandi eftir búsetu. Það
er rétt en er líka umdeilt þar. Jafnframt verður á það að líta að misvægið í Noregi hefur minni áhrif
á skipan Stórþingsins norska, en
raunin er við kosningar til Alþingis Íslendinga.

Ályktun
Ekki verður varið að mismuna
kjósendum eftir búsetu. Engu að
síður þarf að stuðla að því að raddir allra heyrist á þingi; dreifbýlisfólks sem og þéttbýlisbúa, ungra
sem og aldraðra. Kosningafyrirkomulag það, sem stjórnlagaráð
leggur til með blandi af kjördæmakjöri og landskjöri, er vel til þessa
fallið. Persónukjör þjónar sama tilgangi.
Pistilhöfundur telur að valið
hljóti að vera einhlítt og mælir
því með jáyrði við spurningunni
um jafnt vægi atkvæða.

Ferðaþjónusta
snýst um fleira en peninga!
Ferðaþjónusta
Ásbjörn
Björgvinsson
framkvæmdastjóri
Markaðsstofu
Norðurlands
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að eru yfirleitt tvær aðferðir
sem menn nota þegar verið er
að leggja af stað í fjárfestingu í
ferðaþjónustu. Önnur leiðin, sem
alloft er notuð, er að hella sér bara
af stað með frábæra hugmynd,
keyra verkefnið af stað með hugsjónina eina að vopni og trúa á að
finna fjármuni til að verkefnið
gangi upp, þ.e. að þetta reddist bara
og vissulega gerist það stundum.
Hin aðferðin, oftar notuð, er að
leggjast í alvöru undirbúningsvinnu, rannsóknir og viðskiptaáætlun til að sjá hvort það sé yfirleitt eitthvert vit í hugmyndinni
góðu. En þrátt fyrir góðan undirbúning fara þau áform stundum
algjörlega í vaskinn og þá sitja
margir sárir eftir.
Fjölmargir fræðimenn og leikmenn hafa hafa sett fram skoðanir á flestum þeim málum er varða
ferðaþjónustuna, þ.á.m. nýlegum
áformum um stórhækkun á virðisaukaskatti á gistiþjónustu, aðgerð
sem flestum líst illa á enda kemur
þessi skyndilega hækkun líklega
harðast niður á þeim sem hafa
verið að fjárfesta í uppbyggingu í
ferðaþjónustunni eða endurbótum
á hótelum sem og gistiaðstöðu, og
sérstaklega á landsbyggðinni þar
sem nýtingin er hvað verst sérstaklega yfir vetrartímann.
Nýting á innviðum ferðaþjónustunnar hefur um langt árabil
verið helsta vandamálið og á það
verið bent að frekari uppbygging, t.d. í gistingu, sé algjörlega

óþörf því nýtingarhlutfallið sé svo
lágt. Minna hefur farið fyrir því
að horfa á þann þátt sem snýr að
því að bæta nýtinguna á heilsárs
grunni fyrr en nú á síðustu árum,
t.d. með átakinu Ísland allt árið. Við
sem búum og störfum utan höfuðborgarsvæðisins höfum hins vegar
lítt orðið vör við þá miklu aukningu
sem orðið hefur í komum erlendra
ferðamanna, t.d. á fyrri helmingi
þessa árs. Við gerum okkur vonir
um að breyting verði á því með
aukinni áherslu á markaðssetningu
á vetrarferðum til landsins alls og
auknu flugsætaframboði og fjölgun
vetraráfangastaða.

Ferðamenn eru kjör-„íbúar“
hvers sveitarfélags:
Ég hef lengi haldið því fram að
ferðamenn séu bestu „íbúarnir“ sem bæir og byggðarlög geta
fengið. Ferðamenn koma til dvalar í lengri eða skemmri tíma, nýta
verslanir, veitingahús, hótel og
gistirými, tjaldsvæði, sundlaugar, söfn, ýmsa aðra afþreyingu,
minjagripabúðir, sérverslanir og
margt, margt fleira en kalla ekki
á ýmsa grunnþjónustu sem hvert
sveitarfélag þarf að byggja upp,
s.s. skóla, leikskóla, félagsþjónustu, elliheimili og svo framvegis.
Ferðamenn stuðla að bættum
rekstri fyrirtækja og þar með
sveitarfélaga í gegnum skatta og
ýmis aðstöðugjöld sem fyrirtækin þurfa að greiða sem og útsvarstekjur þeirra íbúa sem vinna með
beinum eða óbeinum hætti við það
að þjóna ferðamönnum. Ég tel að
jákvæðustu ruðningsáhrif ferðaþjónustunnar komi fram í þeim
samfélögum sem ná að byggja upp
nýja þjónustu, að nýtt aðdráttarafl
sem fær ferðamenn til ferðast um
LANGAN VEG.

Um leið og ferðamenn fara að
streyma í auknum mæli inn í
áveðin byggðarlög eða áfangastaði
skapast ný stemming sem smitar
út frá sér með þeim hætti að fólkið eða íbúarnir finna til stolts og
fara að bregðast við, t.d. með því
að laga til í kring um sig, mála
girðingar, laga húsin sín, fegra
garðana og almennt umhverfi
þorpsins eða bæjarins. Allt hefur
þetta jákvæð áhrif á verðgildi
fasteigna á svæðinu, eykur tiltrú
og bjartsýni heimamanna og bætir
almennt búsetuskilyrði íbúanna.
Þegar ferðamönnum fjölgar
lengjast jafnframt opnunartímar
verslana, veitingahúsa, sundlauga,
safna o.fl. Fleiri ferðamenn skapa
oft grundvöll fyrir nýrri þjónustu
sem ekki var til staðar eða bæta
rekstargrundvöll fyrirtækja sem
fyrir eru á staðnum svo að þau lifa
af og nýtast þar með íbúum svæðisins.
Ferðaþjónustan snýst því um
annað og meira en bara peninga
og skammtímagróða, hún breytir lífsgæðum, stuðlar að aukinni
velsæld íbúa landsins og bættum
búsetuskilyrðum og lífskjörum
okkar ALLRA. Meðan ferðaþjónustan er að skapa gríðarlega mikilvægar tekjur á svo margvíslegan
hátt er mjög varhugavert að skattleggja hana svo að úr dragi. Við
skattleggjum ekki börn og förum
varlega í að skattleggja unglinga.
Ferðaþjónustan á Íslandi er rétt
að slíta barnsskónum, förum því
varlega í að auka álögur á þessa
atvinnugrein sem á eftir að skapa
okkur öllum enn betri lífsgæði
þegar fram líða stundir ef vel er á
haldið og þjónustan uppfyllir þær
væntingar sem gestirnir okkar
gera til hennar. Gott orðspor berst
víða en illt út um allt.

LSH með bestu
sérfræðinga heims
í talnalækningum?
Heilbrigðismál
Guðrún Bryndís
Karlsdóttir
sjúkraliði og
verkfræðingur

Ó

feigur Tryggvi Þorgeirsson,
sérfræðingur í almennum
lyflækningum, heimilislækningum og heilbrigðisstjórnun, ritaði
fróðlega grein um það hvernig
laun forstjóra hans endurspegla
hlutverk eins af lykilstjórnendum heilbrigðiskerfisins.
Lesendum er bent á að meta
mikilvægi áhrifaríkrar stjórnunar í heilbrigðiskerfinu í samhengi við þróun heilbrigðismála í
framtíðinni og í framhaldi af því
endurskipulagningu heilbrigðisþjónustu erlendis. Það sem
kemur ekki fram í grein Ófeigs
eru breytingar sem gerðar hafa
verið á heilbrigðisþjónustu landsmanna. Þessar breytingar fela í
sér að aðlaga heilbrigðiskerfið að
starfsemi háskólasjúkrahúss.

Aðlögun heilbrigðiskerfisins að
starfsemi Nýs Landspítala ohf
Árið 2007 voru gerðar breytingar á lögum um heilbrigðisþjónustu. Ráðherra hefur lýst
þessum breytingum í viðtölum
undanfarið á þann veg að öll sérhæfð sjúkrahúsþjónusta verði
á LSH og Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri (FSA). Landinu

fengnar úr ársreikningum LSH
til samanburðar:
■ 2004 - 27,9 milljarðar króna
■ 2007 – 35,7 milljarðar króna
■ 2008 – 40,3 milljarðar króna
■ 2011 – 42,2 milljarðar króna
(S-lyf meðtalin)
Til þess að gera tölur samanburðarhæfar er sjúkrahúslyfjum (S -lyfjum) bætt við
rekstrarkostnað ársins 2011, en
kostnaður vegna S-lyfja var fluttur til Sjúkratrygginga Íslands
árið 2009. Af þessu má sjá að
rekstrarkostnaður LSH hefur
aukist jafnt og þétt á þessu árabili, en mesta breytingin var
þegar heilbrigðislöggjöfinni var
breytt árið 2007. Það má deila um
aðferðir við útreikninga, en hér
er ekki tekið tillit til verðlagsþróunar eða þess hver greiðir fyrir
S-lyf sem spítalinn notar. Þessi
breyting á rekstrarkostnaði LSH
hefur verið kynnt almenningi
sem 23% niðurskurður í rekstri
spítalans.
Ófeigur bætir um betur og
bendir á að „Reksturinn hefur
verið skorinn niður um fjórðung
eða sem nemur um 9 milljörðum á ári, gróft reiknað.“ En það
þýðir 36 milljarða niðurskurð á
þessum fjórum árum sem um
ræðir „gróft reiknað”! Til að
flækja upplýsingar um rekstrarafkomu LSH kynntu framkvæmdastjóri fjármála, forstjórinn og síðast velferðaráðherra

Í framhaldi af því má benda á að
fræðiheiminn greinir á um hvort heilbrigðisstarfsfólk sé best til þess fallið að
stjórna sjúkrahúsum, sem á meira skylt við rekstur
fyrirtækja en meðferð sjúkdóma.

er skipt í heilbrigðisumdæmi
með heilbrigðisstofnun sem veitir almenna heilbrigðisþjónustu
ásamt heilsugæslu. Ráðherra
getur í reglugerð kveðið nánar
á um sameiningar stofnana, og
því hvaða starfsemi og þjónusta
er í boði á hverjum stað. Kerfisbreytingin er því nokkurskonar
tveggja þrepa kerfi sem samanstendur af heilsugæslu og
háskólasjúkrahúsunum LSH og
FSA og að auki á að byggja upp
öflugt kerfi sjúkraflutninga.
Þrátt fyrir ítarlega leit get ég
ekki fundið fyrirmynd að þessu
kerfi í hinum vestræna heimi.

Breytingar með fjárlögum
Breytingar sem hafa orðið á
sjúkrahúsþjónustu landsmanna
má lesa úr fjárlögum með því að
bera saman framlög til sjúkrasviða heilbrigðisstofnana: Árið
2008 fengu 16 sjúkrasvið heilbrigðisstofnana 6,8 milljarða
króna úthlutað í fjárlögum. Árið
2012 var þessi tala komin í 4,8
milljarða króna (30% lækkun)
og þá hafði þeim fækkað um
þrjú með sameiningu stofnana.
Sú nýjung var við fjárlagagerð
2011 að fjögur sjúkrahús fengu
fjármagn til að reka skurðstofur
og það var einungis gert ráð fyrir
almennri lyflækningastarfsemi
á legudeildum á smærri sjúkrahúsum. Til að gæta jöfnuðar voru
legurými „reiknuð” út frá fjölda
íbúa og reiknað með að kostnaður sjúkrahúsa væri um 15%
hærri en hjúkrunarheimila. Við
þetta skertist þjónusta í heimabyggð umtalsvert fyrir um þriðjung íbúa landsins.
Rekstrartölur læknaðar?
Eftirfarandi rekstrartölur eru

töluna 32 milljarða til sögunnar
eftir afturköllun launahækkunar, en það er svokallað „uppsafnað hagræði” undanfarinna fjögurra ára.
Niðurskurður á yfirstandandi
fjárlagaári verður skv. útreikningum í grein Ófeigs rúmar 600
milljónir, en í fjárlögum fyrir
árið 2012 fékk LSH 36,4 milljarða
úthlutaða og nú er lagt til að spítalinn fái 37,8 milljarða fyrir árið
2013, mismunurinn er 1,4 milljarðar.

Má þetta?
Ég þakka Ófeigi að skýra frá
umfangsmiklu hlutverki forstjóra LSH, sem einn af lykilstjórnendum heilbrigðiskerfisins. Í framhaldi af því má benda
á að fræðiheiminn greinir á
um hvort heilbrigðisstarfsfólk
sé best til þess fallið að stjórna
sjúkrahúsum, sem á meira skylt
við rekstur fyrirtækja en meðferð sjúkdóma. Það má nefna
hagsmunaárekstra í því samhengi: Læknir gæti lagt meiri
áherslu á sína sérgrein við
ákvörðunartöku um það hvaða
þjónustu á að veita, í hve miklu
mæli og hvað hún má kosta, en
einnig í sambandi við kennslu,
vísindastarf og húsnæði.
Niðurskurður í starfsemi LSH
hefur verið mikið í fréttum undanfarin misseri - litlar fréttir um
áhrif stórkostlegs niðurskurðar á
starfsemina úti á landi og kerfisbreytingarnar frá árinu 2007 eru
lítið kynntar.
Það sem vekur mesta furðu
er að upplýsingar um rekstrarafkomu LSH eru settar fram með
þessum villandi hætti athugasemdalaust – endalaust. Hver er
tilgangurinn?
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Kia cee’d LX 1,6
Árg. 2011, ekinn 36 þús. km,
dísil, beinsk., 6 gírar.

Verð 2.590.000 kr.

Kia Sorento EX Lux

Ford Escape Limited 4x4

AUDI Q7 quattro

Árg. 2006, ekinn 102 þús. km,
bensín, sjálfsk.

Árg. 2007, ekinn 137 þús. km,
dísil 170 hö., sjálfsk., dráttarkr.

Árg. 2006, ekinn 93 þús. km,
bensín, sjálfsk.

Árg. 2006, ekinn 101 þús. km,
bensín, sjálfsk.

Verð 4.490.000 kr.
Tilboð 3.990.000 kr.

Verð 3.390.000 kr.

Verð 1.490.000 kr.
Tilboð 990.000 kr.

Verð 5.590.000 kr.
Tilboð: 4.990.000 kr.

Chevrolet Lacetti Station

Honda Accord Elegance

MMC Montero Limited

Mercedes-Benz Gl 320 cdi

Árg. 2011, ekinn 28 þús. km,
bensín, beinsk., 5 gírar.

Árg. 2010, ekinn 38 þús. km,
bensín 2,0, sjálfsk.

Árg. 2004, ekinn 83 þús. km,
bensín, sjálfsk.

Árg. 2007, ekinn 92 þús. km,
dísil, 4matic, sjálfsk.

Verð 1.990.000 kr.

Verð 3.790.000 kr.

Verð 2.590.000 kr.
Tilboð 1.690.000 kr.

Verð 7.990.000.

BMW X5

Renault Clio

Citroen C5 Exclusive

Kia Carnival Classic

Árg. 2008, ekinn 62 þús. km,
bensín, sjálfsk.

Árg. 2005, ekinn 55 þús. km,
bensín, beinsk., 5 gírar.

Árg. 2006, ekinn 25 þús. km,
bensín 3,0 V6, sjálfsk.

Árg. 2009, ekinn 117 þús. km,
dísil, sjálfsk., 8 manna.

Verð 6.690.000 kr.

Verð 790.000 kr.

Verð 1.890.000 kr.

Verð 3.690.000 kr.

+ 9 Ì 7$  + Ô 6 , é  6 Ì $  ²        

Mercedes-Benz ML 350
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Friedman og niðurgreiðslur
Fjármál
Guðmundur
Edgarsson
málmenntafræðingur

Ý

msir hafa hnýtt í mig vegna
greinar minnar um Milton
Friedman sem birtist í Fréttablaðinu fyrir stuttu. Því vil ég
útskýra nánar um hvað sú grein
snerist. Í greininni lýsti ég í
megindráttum hvernig Friedman
greindi ráðstöfun peninga í eftirfarandi fjórar leiðir: (1) að eyða
eigin peningum í sjálfan sig, (2)
eigin peningum í aðra, (3) annarra peningum í sjálfan sig og (4)
annarra peningum í aðra.
Fyrir Friedman vakti aðallega
að bera saman þann eðlismun
sem er á leiðum (1) og (4). Kosturinn við leið (1) að mati Friedmans
er að samkvæmt henni getur þú
nýtt peningana í það sem þér
hentar en að auki ertu líklegri en
ella til að fara vel með þá því þú
aflaðir þeirra sjálfur. Í grunnatriðum lýsir þessi leið markaðsbúskap því helsta einkenni frjáls
markaðar er jú að viðskipti eru
sem minnst miðstýrð með boðum,
bönnum og sköttum. Neytandinn
metur sjálfur hvað er mikilvægt
og gagnlegt fyrir hann en ekki
ríkið. Ef þú vilt kaupa þér kók,
þá kaupir þú þér kók en ekki bók
þótt einhverjir aðrir telji að bók
geri þér meira gagn en kók.
Leið (4) taldi Friedman hins
vegar einkenna ríkisbúskap því
undir slíku kerfi fá pólitíkusar
pening frá öðrum, þ.e. skattgreiðendum, og ráðstafa þeim svo til
baka í formi ýmissa verkefna
sem í mörgum tilfellum nýtast

bara sumum, illa öðrum og enn
öðrum ekki neitt. Samt borga
allir. Friedman taldi engu að
síður að í sumum tilfellum þyrfti,
a.m.k. að hluta, að fara leið (4)
til að halda uppi nauðsynlegri
þjónustu þar sem markaðsbrestur verður, t.d. á vissum sviðum
samgangna (erfitt að rukka fyrir
notkun á hverjum vegarspotta),
grunnmenntunar (erfitt að reka
þjóðfélag nema fólk kunni að
lesa, skrifa og reikna) og velferðaraðstoðar (öryggisnet fyrir fólk
sem getur ekki séð fyrir sér). Þá
taldi Friedman að óhjákvæmilegt væri að ríkið sæi að mestu
leyti um réttarkerfið, löggæslu
og landvarnir (Friedman var þó
eindreginn andstæðingur herskyldu).
Hvað önnur svið varðar átti
frjáls markaður að mestu leyti
að sjá um þau að mati Friedmans. Því nefndi ég í grein minni
Ríkissjónvarpið því enginn getur
haldið því fram með rökum að sú
þjónusta hafi á nokkurn hátt með
grunnþarfir þjóðfélags eða nauðsynlega samhjálp að gera. Þvert á
móti, fólk með litlar tekjur myndi
líklega frekar vilja verja fé sínu í
annað og mikilvægara heldur en
ríkisdrifið sjónvarpsgláp, t.d. til
að kaupa hollari mat handa börnum sínum eða styrkja Kvennaathvarfið.
Nefna má ótal dæmi um fyrirtæki og stofnanir á vegum ríkisins sem fólk er nauðbeygt til að
greiða fyrir í gegnum skatta.
Áður hef ég nefnt leikhús (hví eru
leikhús niðurgreidd en ekki bíó?)
en í sömu andrá má nefna ríkisrekna hljómsveit (hví er sinfóníuhljómsveit niðurgreidd en ekki
t.d. einhver rokkhljómsveit?) að
ógleymdri Hörpunni, einhverju

grátlegasta dæmi um misnotkun á almannafé sem Íslandssagan hefur að geyma. Einnig má
nefna sendiráðin í þessu samhengi. Þurfum við öll þessi sendiráð? Og í sambandi við kókina og
bókina má spyrja hvort eðlilegt
sé að niðurgreiða allar þessar
bókaleigur sem kallast bókasöfn
frekar en aðrar leigur, t.d. myndbandaleigur eða verkfæraleigur.
Nánast í hverjum mánuði
er stofnað til nýrra útgjalda á
vegum ríkis eða sveitarfélaga.
Gildir þá einu hvort einhverjir peningar séu til í sjóðum eða
ekki. Nýjasta dæmið um bruðl
hins opinbera á almannafé er
innrás Strætó bs. á ferðamannamarkaðinn. Skyndilega ákveður
þetta opinbera fyrirtæki að fara
í samkeppni við rútufyrirtæki á
frjálsum markaði og bjóða niðurgreiddar ferðir á milli landshluta, t.d. á milli Reykjavíkur
og Akureyrar. Er nema von að
fólk spyrji eins og Vefþjóðviljinn gerði á dögunum, þ.e. hvort
„einhver skattgreiðandi í landinu [hafi] heyrt þó ekki væri
nema einn sveitarstjórnarmann
efast um að rétt sé að skattleggja
vinnandi fólk í landinu til þess að
halda uppi strætisvagnaferðum
fimm hundruð kílómetra leið út
úr bænum?”
Í anda Friedmans vil ég taka
undir með Vefþjóðviljanum og
bæta við að stjórnmálamenn,
sem haga sér með þeim hætti
sem dæmið um Strætó bs. sýnir,
kunna ekki að fara með peninga,
sér í lagi annarra manna peninga. Því endurtek ég efnislega
lokaorð mín úr síðustu grein, að
brýnt sé að slíkir stjórnmálamenn fái ekki brautargengi í
næstu kosningum.

Fáðu allt að
4,7% vexti
Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000

Leiftursókn frá
raunveruleikanum
Stjórnmál
Teitur Björn
Einarsson
lögmaður
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ú þegar styttist í alþingiskosningar er ekki laust við
að greina megi ákveðna örvæntingu meðal þeirra sem ekki fylgja
Sjálfstæðisflokknum að málum.
Nýlega töldu oddvitar ríkisstjórnarinnar sig knúna til að taka það
sérstaklega fram að þeim hugnaðist ekki stefna Sjálfstæðisflokksins. Var þeim yfirlýsingum
almennt vel tekið meðal sjálfstæðismanna. Greina mátti svipaða
örvæntingu í pistli rithöfundarins
Guðmundar Andra Thorssonar í
Fréttablaðinu þann 24. september sl. sem fjallaði öðrum þræði
um Sjálfstæðisflokkinn undir
yfirskriftinni Leiftursókn gegn
fylginu. Reyndar fjallaði pistillinn ekki um Sjálfstæðisflokkinn heldur það sem Guðmundur
Andri vill að eigi við um Sjálfstæðisflokkinn. Það er alls ekki
það sama. Guðmundur Andri er
lipur penni og góður skáldsagnahöfundur. Það var því viðbúið, nú
sem endranær, að skrif hans um
þetta málefni ættu ekkert skylt
við raunveruleikann.
Það er ekki nýtt í rökræðukeppni stjórnmálanna að þeir
sem verða rökþrota dragi
upp falska mynd af andstæðingi sínum og reyni með þeim
hætti að höfða til kjósenda með

hræðsluáróðri, lygum og dylgjum. Virðing þeirra fyrir kjósendum er oftast jafnmikil og
sannleiksgildi slíks málflutnings. Sem betur fer dæmir slíkur málflutningur sig iðulega
sjálfur enda slík skrif oftast
nær að finna meðal þeirra sem
teljast virkir í athugasemdum
á hinum ýmsu netmiðlum. Það
óvenjulega við pistil Guðmundar Andra var ekki hvernig hann
reyndi að ljúga upp á Sjálfstæðiflokkinn ýmsu vondu heldur
hvernig hann reyndi að afbaka
staðreyndir um tvo stjórnmálaflokka, hvorn í sínu landinu, og
skeyta þeim svo saman í einn til
þess að hæðast að öllu saman.
Að búa til strámann til þess að
rífa hann svo í sundur er áhrifamikið áróðursbragð ef vel tekst
til. Slíkar barbarabrellur eiga
þó meira skylt við umræðuhefð í
fjölmiðlum vestanhafs og er jöfnum höndum beitt á repúblikana
og demókrata.
Sökum smæðar íslensks samfélags þýðir hins vegar sem betur
fer lítið að ófrægja náungann með
slíkum hætti eða leggjast í lygaherferð gegn einum stjórnmálaflokki. Fólk einfaldlega veit betur
og þarf ekki að treysta með öllu á
fjölmiðla til að fræðast um hvað
er rétt og rangt í þeim efnum.
Ljóst er að Guðmundur Andri
fylgir ekki Sjálfstæðisflokknum
að málum. Að sama skapi er líka
ljóst að skrif hans um ímyndaðan
flokk, sem hann kallar Sjálfstæðisflokk, hafa enga raunverulega
þýðingu í þjóðmálaumræðunni.
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Já en – við þjóðkirkjuákvæði
Ný stjórnarskrá
Hjalti
Hugason
prófessor

M

eð grein hér í Fréttablaðinu
fyrir nokkru (18. sept.) mælti
ég með að kjósendur í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu svöruðu spurningunni „vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði ákvæði um þjóðkirkju á
Íslandi?“ með já-i. Væri þess kostur
mundi ég samt hvetja til að greitt
yrði atkvæði með „Já en …!“ Með jáyrðinu meina ég því ekki að 62. gr.
stjskr. skuli standa óbreytt. Þvert
á móti tel ég að þróa beri þann arf
sem við búum að frá þeirri frjálslyndis- og frjálsræðisþróun sem
hófst um miðja 19. öld inn í þá fjölhyggju sem nú hefur rutt sér til
rúms. Á grundvelli þjóðkirkjuákvæðis í breyttri mynd má vel þróa
trúmálarétt sem hæfir 21. öldinni.

Viðmið við breytingar
Við breytingar á núgildandi trúmálakafla stjskr. (VI. kafla) verður að 1) tryggja jafnræði fólks óháð
trúar- og lífsskoðunum, 2) tryggja
rétt fólks til að tjá trúar- og lífsskoðanir sínar og iðka þær í einrúmi eða
með öðrum, 3) tryggja rétt fólks til
að hafna slíkum skoðunum, 4) jafna
stöðu trúfélaga eftir því sem eðlilegt má telja með tilliti til stöðu
þeirra í samfélaginu 5) og loks jafna
stöðu trú- og lífsskoðunarfélaga.
Það er fagnaðarefni að þegar er
í gangi vinna að frumvæði innanríkisráðherra sem miðar að því að
jafna stöðu skráðra trú- og lífsskoðunarfélaga í landinu. Markmiðunum
öllum verður þó best náð með endurskoðaðri trúmálagrein í stjskr.

Trúfrelsi- og þjóðkirkjuákvæði
Takmörk trúfrelsis
Sé vilji til að byggja ekki aðeins
Almenn jafnræðisregla (sbr. 65. gr.
þjóðkirkjuákvæði heldur einnig
stjskr.) kveður á fullnægjandi hátt
trúfrelsisgrein stjskr. á innlendum
á um að ekki megi mismuna fólki
rétti í stað alþjóðasáttmála eins og
eða skerða rétt þess vegna trúar
eða lífsskoðana. Af þeim sökum
stjórnlagaráð kýs að gera í frumer óhætt að fella brott sérstakt
varpi sínu (18. gr.) gæti nýtt trúfrelsis- og þjóðkirkjuákvæði hljómákvæði um að enginn megi „neins
að í líkingu við þetta:
í missa af borgaralegum og þjóðAllir eiga rétt á að iðka trú eða
legum réttindum fyrir sakir trúarlífsskoðun í samræmi við sannfærbragða sinna“ eins og nú segir í 64.
ingu sína og að stofna um það félög.
gr. stjskr. Aftur á móti er mikilÖllum er frjálst að standa utan
vægt að setja trúfrelsinu mörk og
slíkra félaga. Enginn má skorast
undirstrika að fólk geti ekki skorundan almennri þegnskyldu vegna
ast undan „almennri þegnskyldu“
trúar- eða lífsskoðana.
eða almennum félagsEnginn er skyldur til að
legum skyldum sínum
greiða persónuleg gjöld
með skírskotun til trúar
til trú- eða lífsskoðunarsinnar eins og einnig
félags sem hann á ekki
segir í 64. gr. núgildandi
aðild að.
Á grundvelli stjskr. Slík takmörkun
trúfrelsis virðist nægja
þjóðkirkjuRíkisvaldið verndar öll
en í henni felst meðal
skráð trú- og lífsskoðannars að óheimilt sé
ákvæðis
unarfélög
að brjóta gegn lögum
Evangelíska lúterska í breyttri
landsins með tilvísun til
kirkjan er þjóðkirkja á
trúar. En það er einmitt
mynd
má
vel
Íslandi. Breyta má þessu
merking síðari liðar
með lögum. Slík lög þróa trúnúgildandi 63. gr. stjskr.
skal bera undir þjóðarÞar segir að ekki megi í
atkvæði til samþykktar málarétt sem
nafni trúar brjóta gegn
eða synjunar í leynilegri hæfir 21.
„góðu siðferði“ og „allsatkvæðagreiðslu.
herjarreglu“ sem óneitÞ e s si e ndu r sko ð - öldinni.
anlega hljómar æði 19.
að a t r ú frelsi sg rei n
aldarlega.
ætti heima næst á eftir
Með trúmálaákvæði
greinum sem fjalla um
í þessa veru yrði staða
almennt skoðunar-, tjáningar-, og
trú- og lífsskoðana í landinu og
félaga sem um þær eru stofnuð
félagafrelsi, (þ.e. eftir núv. 74. gr.)
jöfnuð frá því sem nú er og trúsvipað og gert er í frumvarpi stjórnlagaráðs.
frelsið því enn fest í sessi. Um leið
Hinu breytta trúfrelsisákvæði er
yrði viðurkennd a.m.k. táknræn
ætlað að taka af tvímæli um skoðsérstaða stærsta trúfélags landsana-, tjáningar- og félagafrelsi á
ins, þjóðkirkjunnar, meðan meirisviði trúmála. Þá er því ætlað að
hluti þjóðarinnar sjálfrar kýs að
viðhalda slíkri sérstöðu. — Að
standa vörð um rétt þeirra sem vilja
standa utan allra trúfélaga og trúgildi þess verður vikið í sérstakri
grein á næstunni.
ariðkunar.

Fræðsla fyrir alla
Trúmál
Jóhanna
Harðardóttir
blaðamaður og
Kjalnesingagoði

O

ft höfum við ásatrúarfólk fengið skömm í hattinn hjá nýjum
félögum um leið og þeir ganga í
félagið. Þeir setjast gjarna fyrir
framan okkur með alvöruþunga í
svipnum og spyrja hvernig í ósköpunum standi á því að þeir hafi
aldrei verið fræddir um heiðinn sið
og félagið, eða boðið að vera með.
Nýliðarnir eru stundum alvarlega sárir út í okkur og kenna forsvarsmönnum félagsins um að þeir
hafi „misst af“ mörgum árum eða
áratugum í félagsskap annars heiðins fólks. Þeir átelja okkur fyrir
að hafa ekki auglýst starfsemina
og skýrt út fyrir almenningi um
hvað heiðinn siður og félagsstarfið snýst.
Við verðum jafnan svolítið kindarleg og vitum upp á okkur skömmina því sjálf höfum við flest dottið
óvart inn í félagið og drepséð eftir
því að hafa ekki fundið okkur þar
fyrr á lífsleiðinni.
En svona er þetta bara, það er
einfaldlega meðvituð stefna Ásatrúarfélagsins að boða ekki trú
eða troða lífsskoðun okkar upp á
aðra. Það er ekki einungis talinn
óþarfi, heldur beinlínis dónaskapur að mati flestra heiðinna manna.
Það gilda svo allt aðrar reglur
um að fræða þá sem sækjast eftir
því sjálfir og við treystum því að
fólk leiti og finni.
Undanfarin ár hefur fjöldi unglinga leitað til félagsins af eigin
hvötum og fengið að gangast undir
svokallaða siðfestuathöfn sem er

hliðstæða við kristna fermingu.
Upphaflega var hún aðeins hugsuð
fyrir fullorðið fólk sem vildi sanna
fyrir sjálfu sér og öðrum að það
hefði heiðinn sið að leiðarljósi í lífinu, en síðastliðin ár hafa unglingar sótt æ meira í þessa athöfn og
fengið að taka siðfestu að undangenginni fræðslu og með samþykki
forráðamanna.
Í fyrstu var fólk á öllum aldri
saman í þessari fræðslu, en nú
hefur henni verið skipt í tvo hópa
sem hefja starf á haustin. Í öðrum
hópnum er fullorðið fólk sem vill
taka siðfestu, en í hinum unglingar og oft aðstandendur þeirra með
þeim.

Fræðslan fer
að mestu fram
í heimspekilegum umræðum með léttu ívafi …
Unglingafræðslan miðast að því
að kynna krökkunum goð og vættir, sagnaarf þjóðarinnar, lífsspeki
Hávamála og Völuspár og ekki
hvað síst ábyrgð hins heiðna lífsstíls og fullorðinsáranna. Fræðslan fer að mestu fram í heimspekilegum umræðum með léttu ívafi og
lagt mikið upp úr því að allir tjái
sig og viðri skoðanir sínar á þessum málefnum og er því oft glatt á
hjalla.
Fræðsla um heiðinn sið hefst á
haustdögum og nú er tækifærið
fyrir þá sem hafa áhuga að hafa
samband. Að sjálfsögðu eru allir
jafn velkomnir að sækja til okkar
félagsskap og fræðslu. Okkar er
ánægjan, því eins og segir í Hávamálum; maður er manns gaman.
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Sparnaður: Vaxtaþrep 30 dagar
Vaxtaþrep 30 dagar er nýr bundinn óverðtryggður innlánsreikningur og hækka
vextirnir í þrepum eftir fjárhæð innistæðunnar.

Ný ávöxtunarleið með stighækkandi vöxtum
Úttektir af reikningnum þarf að tilkynna með 30 daga fyrirvara en á móti
eru vextirnir hærri en á almennum
óbundnum innlánsreikningum og eru
þeir greiddir út mánaðarlega inn á
ráðstöfunarreikning að eigin vali.
Vaxtaþrep 30 dagar hentar því þeim
sem vilja örugga og háa ávöxtun en
jafnframt að innistæðan sé laus með
skömmum fyrirvara.

5,0%

4,7%
4,4%

4,5%
4,0%

4,1%
3,8%

3,5%
3,0%
0–5 m.kr.

5–20 m.kr. 20–75 m.kr. +75 m.kr.

Ársvextir skv. vaxtatöflu 22.09.12: Vextir eru stighækkandi eftir innstæðu.

Þú getur stofnað Vaxtaþrep 30 dagar í Netbankanum eða í næsta útibúi Íslandsbanka.
Nánari upplýsingar á islandsbanki.is
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Við eigum rétt á að
vita hvers við neytum

Baráttan gegn atvinnuleysi er flókið samspil

lífi. Mikilvægt er að líta til reynslu
nágrannaríkjanna í þessum efnum
Þurfum við að hafa áhyggjur af
skammta af NK603 maís myndog leggja mat á hvað hefur borið
Gissur
Er fðabrey tt
því hvort matvara innihaldi erfðauðu æxli í brjóstvöðvum og urðu
árangur og hvað ekki. Slíkur samPétursson
framleiðsla
breytt efni? Líftækniiðnaðurinn
fyrir alvarlegum lifrar- og nýrnaanburður leiðir í ljós að öflugt framforstjóri
hefur alltaf fullyrt að heilsu okkar
skaða, karldýrin eftir aðeins fjóra
boð vinnumarkaðsúrræða með einVinnumálastofnunar
Sandra
stafi engin hætta af neyslu erfðamánuði og kvenrottur eftir sjö
staklingsbundinni nálgun skilar
Best
allra bestum árangri í baráttunni
breyttra matvæla því meltingarmánuði (sbr. við 23 og 14 mánuði í
sjálfstæður ráðgjafi
kerfið sundri öllu erfðabreyttu
samanburðarhópnum).
tvinnuleysi hefur góðu heilli
gegn atvinnuleysinu. Í Skandinavíu,
Mikilvægi þessarar nýju rannfarið ört lækkandi síðustu
DNA. Vísindarannsóknir hafa þó
Þýskalandi, Hollandi, og Austurríki
sóknar er ótvírætt. Öryggi erfðamánuði og raunar hraðar en útlit
sýnt að DNA í erfðabreyttum mater atvinnuleysið minnst meðal Evrjanúar á þessu ári tók gildi
vælum komist í gegnum meltingbreyttra matvæla er metið á
var fyrir í byrjun ársins. Atvinnuópuríkja. Öll þessi lönd hafa þróað
reglugerð sem krefst merkarveg okkar, þarmabakteríur geti
grundvelli tilrauna sem líftæknileysið varð mest árin 2009 og 2010,
með sér tiltölulega öflugt tryggfyrirtækin sjálf gera og byggjast
ingar á matvælum sem innihalda
innbyrt það og það komist í blóð
8-8,1% en fór niður í 7,4% árið 2011.
ingakerfi til að mæta framfærsluerfðabreytt efni. Núverandi ríkog einstök líffæri, ferli sem nefnt
á fóðrun dýra í þrjá mánuði mest,
Í ár 2012 stefnir í að hlutfallið verði
þörf þeirra sem atvinnulausir eru
isstjórn á þakkir skyldar fyrir að
er flöt genafærsla. Fyrir meira en
sem jafngildir uppvaxtarskeiði í
nálægt 5,7% en talsverð óvissa er
en halda líka uppi víðfeðmu framsetja þessar löngu tímabæru regláratug (2001) leiddi bresk rannrottum, en þær lifa að jafnaði í tvö
með þróun atvinnuleysis næstu ár.
boði af vinnumarkaðsúrræðum sem
sókn í ljós að erfðabreytt soja
ur. Þær tryggja valfrelsi neytenda
ár. Franska rannsóknin kannaði
Þar ræður þróun efnahagsmála
einstaklingum sem eru í atvinnuleit
hins vegar langtímaáhrif (heilt
vitaskuld mestu og hvernig uppen takmarka á engan hátt fjölfannst í smáþörmum manna sem
ber að taka þátt í. Þessu er ekki eins
byggingu atvinnulífsins verður
breytni matvæla sem innflytjneyttu einnar erfðabreyttrar sojaæviskeið) og leiddi í ljós að rottur
til að dreifa í Suður-Evrópuríkjunhagað. Bjartsýnar spár gera ráð
endur geta boðið upp á. Ef þeir
máltíðar og vísbendingar voru
sem fengu erfðabreytta maísyrkum.
fyrir að atvinnuleysi muni lækka
kaupa matvæli frá löndum sem
um flata genafærslu. Ný kanadið NK603 eða vatn með RoundÁ Íslandi hafa menn borið gæfu
up-eitri í magni sem leyft er í
merkja erfðabreytt matvæli (sem
ísk rannsókn (2011) fann Bt-eitur,
áfram og verði að öllum líkindum
til að fara þessa braut og Vinnumálastofnun hefur verið máttareru yfir 50 talsins, þ.m.t. 27 ríki
nálægt 4% á árunum 2013 og 2014.
stólpinn í að innleiða
ESB) geta þeir verið þess fullÞví verður varla með
aðgerðir eins og Nám
vissir að öll matvæli sem inniorðum lýst hversu mikilMatvörukaupmenn geta aflað sér trausts
vægt það er að ná tökum
halda erfðabreytt efni séu merkt.
er vinnandi vegur til að
neytenda
og
styrkt
stöðu
sína
með
því
að
Flytji þeir inn matvæli frá Bandaá atvinnuleysinu enda
örva atvinnuleitendur til
ríkjunum (eða öðrum löndum sem
frekara náms og Vinnhætta að bjóða upp á erfðabreytt matvæli ekkert samfélagslegt Starfsfólk
andi vegur sem skapað
ekki merkja erfðabreytt matvæli)
vandamál sem er stærra
hafa a.m.k. tímabundþurfa þeir að láta greina hvort og lýst verslanir sínar lausar við slíkar vörur.
en mikið og langvar- Vinnumálain störf fyrir stóran
þau innihaldi erfðabreytt efni.
andi atvinnuleysi. Bæði
hluta þeirra sem eru á
vegur það alvarlega að stofnunar
En margar bandarískar matvörallri afkomu þjóðarbús- hefur staðið
drykkjarvatni urðu fyrir skelfiur eru framleiddar með leyfi í
sem splæst er í erfðamengi nytjaatvinnuleysisskrá. Þetta
Evrópu sem gerir innflytjendum
jurta (t.d. maís), í blóði þungaðra
legu líkamstjóni og dóu mun fyrr
ins og möguleikum þess
er gífurlega mikilvægt
kleift að flytja þær inn án vandkvenna og í blóði ófæddra barna
en rottur sem fengu venjulegt
til að halda uppi mann- vaktina undir og líklega mikilvægara
en fólk gerir sér grein
sæmandi heilbrigðis-,
ræða. Andstætt því sem haldið er
þeirra. Vísindamenn sem gerðu
fóður. Rannsóknin vekur athygli
mennta- og velferðar- miklu álagi
rannsóknina töldu mjög líklegt
fram er reglugerðin verslunum
á því að kerfi leyfisveitinga fyrir
fyrir við fyrstu sýn. Líta
kerfi, auk þess dregur og er farið að
erfðabreyttar vörur er stórgallað
ekki til vandræða heldur skapar
að Bt-eiturpróteinið Cry1Ab sem
verður til margra þátta
það einnig máttinn úr
þeim markaðstækifæri. Matvöruþeir greindu í blóði hefði borist
– skammtímatilraunir á dýrum
þegar aðgerðir af þessu
einstaklingunum, lítils- sjá árangur
geta ekki skorið úr um öryggi
kaupmenn geta aflað sér trausts
þangað úr fæðunni sem konurnar
tagi eru skipulagðar til
þess að þær taki á sem
neytenda og styrkt stöðu sína með
neyttu, en kanadísk matvæli eru
erfðabreyttra afurða. Það er ekki
virðir menntun og fram- erfiðisins.
flestum þáttum sem
því að hætta að bjóða upp á erfðaauðug af erfðabreyttum efnum og
síðra áhyggjuefni að grunngögntíðarsýn unga fólksins og
örva einstaklingana til
breytt matvæli og lýst verslanir
afurðum búfjár – kjöti, mjólk og
um dýratilrauna sem líftækniiðnvegur að undirstöðum
atvinnuleitar. Langvarheilbrigðs samfélagssínar lausar við slíkar vörur.
eggjum – sem fóðrað er á erfðaaðurinn gerir er haldið leyndum,
andi atvinnuleysi dregur úr getu
Fyrir skömmu könnuðu Neytbreyttu fóðri.
sem gerir sjálfstæðum vísindaástands. Evrópa öll glímir við vaxog vinnuhæfni einstaklinganna,
endasamtökin, NLFÍ og MATNý frönsk ritrýnd vísindamönnum ókleift að ritrýna niðurandi atvinnuleysi og Suður-Evrrannsókn hefur leitt í ljós niðstöður þeirra.
VÍS hvort bandarískar matvörur
ópuríkin allra mest. Dæmin þaðan
bótagreiðslur geta dregið úr hvatnurstöður sem árétta enn frekar
í verslunum með erfðabreyttum
Ef rottur sem fóðraðar eru á
sýna að órói, tortryggni og vantrú
ingu og tækifærin til breytinga eru
hvers vegna við þurfum að vera
erfðabreyttu fóðri verða fyrir
efnum væru merktar. Í ljós kom
einstaklinganna gagnvart kjörnum
ekki fyrir hendi. Stefna sem leiðir
að níu af tólf vörum sem greindá varðbergi fyrir erfðabreyttum
jafn alvarlegu heilsutjóni og rottstjórnvöldum, sem ráða ekki við
til virkari atvinnuleitar og þáttar voru innihéldu erfðabreytt efni
matvælum. Rannsóknin sýndi
urnar í frönsku rannsókninni,
þróun efnahagsmála eða sýna ekki
töku á vinnumarkaðnum þarf m.a.
að neysla tilraunadýra á erfðaog meðal þeirra voru morgunímyndið ykkur hvað mundi gerast
aðgerðir til að spyrna við fæti, fer
að fela í sér eftirfarandi þætti: skilbreytta maísyrkinu NK603 og
korn, skyndifæði, bökunarmjöl og
ef rottur væru fóðraðar á erfðavaxandi.
virka vinnumiðlun og atvinnuleit,
skordýraeitrinu Roundup (sem
Við aðstæður sem þessar er afar
neysluvörur ætlaðar heilsuræktbreytta lyfjabygginu sem Orf
þjálfunartækifæri og starfsendurúðað er á maísakra) olli æxlisarfólki. Engin þessara níu vara
Líftækni ræktar í Gunnarsholti.
brýnt að stjórnvöld og hagsmunahæfingu, mat á heilsufarsástandi,
myndun, fjölþættu tjóni á lífreyndust merktar, og þrátt fyrir
Það er kominn tími til að stjórnsamtök fyrirtækja og launafólks
stuðning við fyrirtæki sem eru
færum og ótímabærum dauða.
þátttakendur í vinnumarkaðsúrloforð verslana um að merkja eða
völd geri stöðvun útiræktunar á
sameinist um aðgerðir sem a.m.k.
ræðum – ýmist beinan eða gegninnkalla þessar vörur virðist það
Vísindamennirnir leiddu í ljós að
erfðabreyttum plöntum að forhafi líknandi áhrif á það ástand sem
um skattaívilnanir, mat á áhrifenn ekki hafa gerst.
jafnvel rottur sem fengu minnstu
gangsmáli.
varir, þar sem lækningin felst vitaum af löngum bótatímabilum frá
skuld í engu öðru en öflugu atvinnuopinberum framfærslukerfum og
stuðning við eigin atvinnusköpun
eða útfærslu viðskiptahugmynda.
Það er ekki nóg að líta til eins þáttar
og treysta því og trúa að það muni
skila árangri – samspilið er miklu
flóknara en svo. Ef allir þessir
þættir eru hafðir í huga, er hægt
að nálgast betur einstaklingana á
þeirra eigin forsendum. Það er samdóma álit við mat á vinnumarkaðsúrræðum í Evrópuríkjunum, að það
skiptir mestu máli.
Langtímaárangur í baráttunni
gegn atvinnuleysi byggist á því að
atvinnulífið í landinu rétti úr kútnum og skapi raunveruleg framtíðarstörf. Vinnumarkaðsúrræði hafa
það markmið að viðhalda hæfni og
getu þeirra einstaklinga sem misst
hafa vinnuna til þess að vera til
reiðu og tilbúnir þegar kallið kemur
frá atvinnulífinu. Aðeins þá hefur
atvinnuleysið minnkað þegar þessi
störf verða til og fólk er reiðubúið
til að sinna þeim. Jafn gríðarlega
mikilvæg og þau tímabundnu störf
eru sem verða til með vinnumarkaðsúrræðum þá er það jafnhættulegt að trúa því að þau séu lausnin
á atvinnuleysinu og að miða stjórnsýslu og fjárlagaákvarðanir út frá
því að sú sé raunin.
Starfsfólk Vinnumálastofnunar
'BHVSGS§JMFHHJMEJWFHBPGUFLLJ¢VOHUÓÈLWBS§BOBUÚLVVNWFSOEPHOâUJOHVOÈUUÞSV&OÈTBNBUÓNBWJS§BTUGBHVSGS§JMFHHJMEJ
hefur staðið vaktina undir miklu
WFSBFJUUNJLJMWHBTUBHJMEJTFNBMNFOOJOHVSUFMVSÓTMFOTLBOÈUUÞSVCÞBZGJS)WFSTLPOBSIVHMFJ§JOHBS ¢FLLJOHV VQQMJGVO NFSLJOHV
álagi og er farið að sjá árangur erfPHHJMEJTLBQBSSFZOTMBOBGOÈUUÞSVGFHVS§ )BGBWJ§CSÚH§WJ§OÈUUÞSVGFHVS§FJOIWFSKBSBGMFJ§JOHBSGZSJSTJ§GFS§JMFHUWJ§IPSGNBOOBUJM
iðisins. Starfinu er sannarlega ekki
OÈUUÞSVOOBS 4LJQUJSOÈUUÞSVGFHVS§FJOIWFSKVNÈMJGZSJSMÓGTH§JPLLBS &SIHUB§NFUBOÈUUÞSVGFHVS§
lokið og enn mikið verk fram undan
meðan þúsundir manna eru enn
atvinnulausar. Stofnunin er eina
sérfræðistofnun landsins í námsog starfsráðgjöf fyrir atvinnulausa,
miðlun starfa og skipulagningu
vinnumarkaðsúrræða og sem slík
ómetanlegt verkfæri stjórnvalda í
innleiðingu ákvarðana sinna. Það
ættu þau að hafa vel í huga.
At vinnumál
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Frábært að geta hjálpað öðrum
Samfélagsmál
Christina
Barruel
umsjónarmaður The
Cool Schools og þjálfari
í Friðarsamtökum
Aotearoa

A

ndleg og líkamleg vanlíðan
nemenda sem lagðir eru í einelti hefur verið umfjöllunarefni
fjölmiðla á Íslandi að undanförnu.
Sama hefur verið uppi á teningnum á Nýja-Sjálandi, en þar hefur
mál móður sem greip inn í þegar
ráðist var á dóttur hennar sérstaklega verið til umræðu. Móðirin á nú yfir höfði sér ákæru vegna
þessa máls. Hin sálrænu mein
sem hljótast af slíkum atburðum
rista djúpt og geta varað allt lífið.
Ný lög í Nýja-Sjálandi gegn árásum á netinu munu hjálpa til við að
sporna gegn einelti en einnig er
þrýstingur á skólayfirvöld að þau
taki fastar á þessum málum.
Nokkur átaksverkefni gegn einelti eru í gangi sem fjalla um að
hjálpa fórnarlambinu að ná bata,
um jafningjaaðstoð og um kynferðislega áreitni en best þekktu
verkefnin fyrir skóla koma frá
nýsjálensku Friðarstofnuninni
(Peace Foundation) og kallast
„Svalir skólar“ (e. Cool Schools).
Verkefni stofnunarinnar hafa
verið notuð við fjölmarga grunnog framhaldsskóla á Nýja-Sjálandi
og hafa þróast í áraraðir.
„Svalir skólar“–verkefnin sem
notuð eru um allt Nýja-Sjáland
eru ekki kynnt sem eineltisverkefni sérstaklega heldur stuðla
þau að því að gera nemendum og
kennurum kleift að átta sig á því
þegar vandamál eru í uppsiglingu
og kenna þeim leiðir til að takast
á við þau á uppbyggilegan hátt.
Þegar unnið er eftir þessum leiðum tekst smátt og smátt að senda
nemendum og kennurum skýr
skilaboð um að skólinn þeirra sé
öruggur staður og að allir vinni
saman í að hann verði það alltaf.
Verkefnin stuðla að opinni og
frjálsri tjáningu í skólum. Nemendum er kennt að vera góðar
fyrirmyndir, að beita sér fyrir
heilbrigðum samskiptum og að
beina félögum sínum til viðeigandi fullorðins aðila ef nauðsyn
krefur. Bæði nemendum og kennurum eru kenndar aðferðir til
að takast á við deilur og ágreining sem munu gagnast þeim allt
lífið. Aðferðirnar kenna fólki að
temja sér stillingu í aðstæðum
þegar deilur eiga sér stað. Þetta er
hugsað sem verkfærakista sem er
full af verkfærum sem nýtast til
að taka yfirvegað á málum þegar
upp koma átök á milli fólks. Nemendum og kennurum eru kenndar
uppbyggilegar aðferðir við lausn
deilumála. Þannig eru nemendur
þjálfaðir í því að verða svokallaðir „jafningjamálamiðlarar“. Það
er leiðtogahlutverk sem veitir
öðrum ákveðna þjónustu; svo sem
að efla gagnkvæma virðingu fólks
og einnig að auka skilning á þeirri
staðreynd að fólk er mismunandi,
og jafnframt að veita samnemendum sínum aðstoð ef vandamál
koma upp. Það hefur sýnt sig að
nemendur sem lenda í vandræðum
vilja gjarnan ræða við aðra nemendur sem þeir treysta. En jafningjamálamiðlarar geta einnig
stuðlað að fleiri góðum hlutum í
skólanum.
„Vandamála-verkfærakistan“
nýtist foreldrum ekki síður en
nemendum og kennurum. Eitt af
verkefnum Friðarstofnunarinnar er samið sérstaklega fyrir foreldra og kennir þeim árangursrík
samskipti. Lögð er áhersla á að
sannfæra einstaklinga um að þeir
geti haft jákvæð áhrif á heimili
sínu, í skólanum og í samfélaginu
í heild og jafnvel víðar.
Verkefnið „Svalir skólar“ var
fyrst prófað í tólf grunnskólum í
Auckland árið 1991 undir stjórn
Yvonne Duncan. Verkefnið gekk
svo vel að Yvonne var boðið að
fá fullt starf við að stjórna verkefninu á vegum Friðarstofnunarinnar. Síðan þá hefur verk-

efnið verið kynnt fyrir meira en
helmingi allra grunn- og framhaldsskóla á Nýja-Sjálandi. Mjög
jákvæð viðbrögð hafa komið frá
nemendum, kennurum, þeim sem
stjórna verkefninu í skólum og
einnig frá skólastjórum. Það sem
flestum stjórnendum og kennurum finnst jákvæðast við verkefnin er að fá að hjálpa nemendum
til að aðstoða aðra nemendur við
að leysa vandamál. Nemendur á
öllum skólastigum segja að það sé
svo frábært að geta verið í aðstöðu
og með árangursríkar leiðir til að
hjálpa öðrum nemendum. Það gefi
þeim svo mikið sjálfstraust.

Bæði nemendum
og kennurum
eru kenndar aðferðir til
að takast á við deilur og
ágreining…
Þjálfunin er oft sniðin að þörfum skólanna. Þegar verkefnið er
unnið í framhaldsskólum, kemur
leiðbeinandi í skólann í fjóra og
hálfan tíma á viku og vinnur með
nokkrum nemendum sem hafa

verið valdir til að vera „sendiherrar réttlætisins“ eða „jafningjamálamiðlarar“ ásamt kennurum sem eru til stuðnings við
verkefnið frá skólans hálfu. Leiðbeinandinn stýrir starfsmannafundi þar sem verkefnið er kynnt
fyrir öllum starfsmönnum skólans og þeim er sýnt hvernig þeir
geta stutt jafningjamálamiðlarana. Kennararnir fá þarna líka
góða leiðsögn sem nýtist þeim
bæði í starfinu og í einkalífinu.
Í grunnskólunum hefur verið
árangursríkast að hafa einn dag
þar sem kennurunum eru kenndar allar tíu leiðirnar í verkefninu,

þannig að í lok dagsins hafa kennararnir lært hvernig þeir geta
kennt þær nemendum sínum.
Friðarstofnunin er með skrifstofu í Auckland en það að leiðbeina skólum á svæðinu er á
mínum höndum. Fimm aðrir leiðbeinendur stofnunarinnar sjá um
aðra hluta landsins. Áhugasamir geta haft samband við Friðarstofnunina beint í síma (09) 373
2379 eða kynnt sér efnið á heimasíðu stofnunarinnar: www.peace.
net.nz. Ég mun leiða vinnusmiðju
tengda „Svölum skólum” og málamiðlun jafningja á Friðarþingi
skáta á Íslandi.
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Þriðja heimsstyrjöldin
Viðskipti
Magnús
Aðalbjörnsson
áhugamaður
um jöfnuð

Þ

að hefur vart farið fram hjá
neinum að úfar eru með þjóðum um allan heim, ýmist vegna
viðskiptahagsmuna, landamerkja
eða hugmyndafræði. Engum
dylst heift og misklíð milli trúarhópa. Áhugi þjóða á norðurheimskautasvæðinu er umtalsverður
bæði vegna siglinga og auðæfa
sem leynast kunna á hafsbotni.
Kínverjar reyna að hasla sér völl
á Grænlandi og þar hefur þeim
orðið nokkuð ágengt. Áhugi Kínverja á Íslandi er öllum augljós.
Kínverjar eru skipulögð þjóð og
öguð og þeir hafa fyrir löngu gert
sér grein fyrir því að auðvelt er
að komast til áhrifa í krafti auðs,
eins og dæmin sanna í mörgum
Afríkuríkjum þar sem þeir hafa
keypt stór landsvæði og leigja
önnur. Einnig hafa þeir gert þjóðir háðar sér með lánveitingum og
hagstæðri verslun. Kínverjar hafa
einnig gert Ástrala fylgispaka
sér og allir vita að sjálf Bandaríki Norður-Ameríku eru helstu
skuldunautar Kínverja og hafa því
fjármálakerfi stórveldisins í hendi
sér. Og er þó fátt eitt upp talið.
Þriðja heimsstyrjöldin verður ekki háð með hefðbundnum
vopnum því allir vita að þá verður enginn sigurvegari þegar upp
verður staðið. Styrjöldin er háð
með kænsku á viðskiptasviðinu
og kapphlaupinu um ítök og áhrif.
Heimurinn er að verða ein viðskiptaheild og rafrænir fjármunir
fljúga milli heimsálfa með leifturhraða.

Tilgangur minn með þessu blaðaopnum örmum og það var hlustað á
þá af einlægni. Það sem kom Norðkorni er að vekja umræðu um vaxandi áhrif Kínverja hér á landi.
mönnum mest á óvart, var ekki
Síður en svo hef ég eitthvað við
árásin sjálf, heldur hitt, er þjóðþá þjóð að athuga, þar sem alþýða
in komst að raun um, að stórveldi,
manna virðist elskulegt og duglegt
sem árum saman hafði lýst yfir vinfólk og velkomið hingað. En undir
áttu sinni, kom nú allt í einu fram
blíðmælgi ráðamanna og auðjöfra
sem erkióvinur […] og hafði árum
þessarar ágætu þjóðar getur leynst
saman unnið með þýskri nákvæmni
ásetningur sem við erum grunlaus
að vandlega sundurliðaðri innrásarum og getur komið okkur í koll. Við
áætlun með áþján landsins og yfirÍslendingar erum gestrisin þjóð og
drottnun fyrir augum.“
við eigum að taka vel á móti gestum
Einnig kom fram í skýrslu Hamen við eigum jafnframt
bros að allmörg þýsk
að vera á varðbergi og
ungmenni hefðu notið
gistivináttu norskra
gjalda varhug.
Mig langar í þessu
heimila, lært tungumálið
samhengi að vitna í Tökum
og vissulega var það sárt
skýrslu sem út kom í Norað sjá þessi ungmenni
egi eftir síðari heimstyrj- gestum okkar sem túlka fyrir innrásarliðið. Carl J. Hambro
öldina um samband Noraf vinsemd
bætti því svo við að það
egs og Þýskalands fyrir
stríð og er eftir Carl J. en verum á
sem gerðist í Noregi gæti
Hambro sem hafði verið
gerst annars staðar og
forseti norska þingsins varðbergi og
varast þyrfti 5. herdeildfrá árinu 1926 og naut höfum regluirnar sem vinna hljóðmikils álits og trausts
laust.
á Stórþinginu. Carl var verk okkar
Þessi grein mín hefur
vel menntaður, kunnur
þann eina tilgang að
rithöfundur og mælsku- skýrt og afvekja athygli á því að
maður með afbrigðum. dráttarlaust ... við Íslendingar þurfum að vera vel vakandi
Í skýrslu sinni segir C.J.
gagnvart ásælni annHambro að það hafi vakið
furðu og undrun í Noregi hve margarra þjóða í íslenskt land og látum
ir Þjóðverjar í innrásarliðinu töluðu
ekki stundarhagsmuni villa okkur
norsku reiprennandi og einnig hve
sýn. Þrátt fyrir og ef til vill fremmargir Norðmenn voru fylgisveinur vegna alheimsvæðingar verðum
ar innrásarhersins. Í skýrslu Hamvið að halda vöku okkar og verum
bros stendur. „Leynt og ljóst höfðu
minnug orða Einars Þveræings
Þjóðverjar lýst yfir vinarþeli sínu,
Eyjólfssonar sem talaði gegn því að
já, og meira að segja ást sinni til
Ólafur digri Noregskonungur fengi
Noregs. Leynt og ljóst höfðu þeir á
Grímsey að gjöf snemma á 11. öld
allar lundir reynt að treysta samþví að þar mætti fæða her manns.
bönd og auka skilning milli landTökum gestum okkar af vinsemd en
anna. Þeir efndu til norrænna móta
verum á varðbergi og höfum regluí Þýskalandi og buðu þangað fjölda
verk okkar skýrt og afdráttarlaust
Norðmanna; þeir sendu fyrirlesí sambandi við eignarhald lands og
ara, leikara, söngvara og vísindagæða þess. Með vinsemd og virðmenn til Noregs og þeim var tekið
ingu.
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Forsetinn sem fékk
flugu í höfuðið
Forsetaembættið
Jón Þór
Ólafsson
viðskiptafræðinemi

F

orsetinn hefur verið gagnrýndur fyrir að vera óhefðbundinn. Fyrir að fara bókstaflega
eftir stjórnarskránni frekar en að
fylgja hefðum og venjum við beitingu forsetavaldsins. Margir fræðimenn hafa gert sitjandi forseta upp
einræðishvatir. En hvað ef forseti
Íslands fengi, t.d. við heilablóðfall, þá flugu í höfuðið að taka sér
eins mikil völd og hann kæmist upp
með? Hve langt gæti hann gengið
samkvæmt gildandi stjórnarskrá?

Sterkur forseti sem gerir eitthvað
Lítið er deilt um vald forsetans til
að synja lögum staðfestingar, bæði
almennum lögum og breytingum á

You ain’t seen nothing yet!
Þó að gildandi stjórnarskrá bjóði
upp á þessa vegferð myndi enginn
forseti komast alla þessa leið nema
mikil hætta steðjaði að og stjórnvöld væru almennt álitin óhæf. En

Með gildandi stjórnarskrá getur vinsæll
forseti fært til sín meiri völd á kostnað
óvinsæls þings. Ætli sú staðreynd suði
ekki í höfðinu á sitjandi forseta?
stjórnarskrá eins og segir í 26. og
79. grein gildandi stjórnarskrár.
Sitjandi forseti hefur sett það fordæmi og nú hefur hann lagt grunninn að réttlætingu á víðtækari
afskiptum sínum „af setningu laga
umfram það sem hefur tíðkast,“
eins og hann orðaði það í þingsetningarræðu sinni. Í kappræðunum
í aðdraganda forsetakosninganna
í sumar sagðist forsetinn einnig
hafa víðtækara löggjafarvald en
tíðkast hefur að beita og gæti láta
leggja fyrir Alþingi lagafrumvarp
(25. gr.).
Einn helsti fræðimaður landsins um forsetaembættið, prófessor
Svanur Kristjánsson, setti í aðdraganda forsetakosninganna í vor upp
umdeilda sviðsmynd þar sem forsetinn kallar til sín foringja úr
stjórnarandstöðunni, skipar hann

hve langt er almenningur tilbúinn
að ganga? Eru Íslendingar haldnir
svo mikilli þingræðisást að forsetinn tapi vinsældum fyrir að færa til
sín síaukin völd frá óvinsælu þingi
– í þágu þjóðarinnar að sjálfsögðu –
eins og gerst hefur bæði í Rússlandi
og Bandaríkjunum að undanförnu?
Hefur enginn heyrt fólk á kaffistofunni segja að við þurfum sterkan
leiðtoga sem gerir eitthvað? Óvíst
er hve langt sitjandi forseti vill fara
niður þennan veg en fordæmi hans
varða nú þegar veginn fyrir eftirmenn hans og gildandi stjórnarskrá
býður upp á slíka vegferð að svo
miklu leyti sem þjóðin er samferða
forsetanum. Með gildandi stjórnarskrá getur vinsæll forseti fært til
sín meiri völd á kostnað óvinsæls
þings. Ætli sú staðreynd suði ekki í
höfðinu á sitjandi forseta?

„Látið í ykkur heyra“
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forsætisráðherra (15 gr.) og saman
boða þeir til þingkosninga (24
gr.). Þar sem þingið situr til kjördags (24. gr.) og getur kallað eftir
þjóðaratkvæðagreiðslu um að reka
forsetann úr embætti (11. gr.) þá
væri óvitlaust fyrir hann að fresta
fundum þingsins í tvær vikur (23.
gr.) og nota þá 14 daga til að tryggja
með bráðabirgðalögum (28. gr.) að
þingkosningar færu fram áður en
þingið kæmi saman á ný. Þegar hér
væri komið við sögu setti forsetinn
það eflaust ekki fyrir sig að víkja
úr embætti því sitjandi ákæruvaldi
sem viðhefði ekki sömu túlkun á
stjórnarskránni og hann sjálfur
(20. gr.). Fátt myndi standa í vegi
fyrir forsetanum eftir það.
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yrirsögnin að ofan eru lokaorð
pistils Björns Zoëga, forstjóra
Landspítala Háskólasjúkrahúss
(LSH), þann 14. sept sl.
Stofnanasamningur LSH við
hjúkrunarfræðinga er enn ófrágenginn. Umboð spítalans til að
ganga frá samningnum ætti ekki
að draga í efa þó enn sé óljóst
hve miklu fé verður varið til
þessa málaflokks. Kröfur hjúkrunarfræðinga um endurröðun í
starfaflokka eru raunhæfar í ljósi
launaþróunar hjá hinu opinbera.
Kostnaðurinn við að uppfylla þær
kröfur er ekki nema brot af þeim
upphæðum sem búið er að spara,
eða 32 milljarða á sl. 5 árum, m.a.
með launalækkunum hjúkrunarfræðinga.
Næstu daga stendur til að
kynna fyrir stjórnendum og
starfsfólki LSH í hvaða verkefni fjárheimildum verður varið
og skora ég á ykkur öll að láta í
ykkur heyra og koma ábendingum
til forstjóra áður en þær ákvarðanir verða teknar. Launaskerðing hjúkrunarfræðinga hefur
ekki enn verið bætt þó loforð um
slíkt hafi legið fyrir þegar kjör
voru skert umfram viðmið og

vaktalínum breytt. Aukið vinnuálag, lenging vakta í 12 klst t.d.
á skurðstofum og aukinn fjöldi
bakvakta að sumri um helming hafa ekki fært hjúkrunarfræðingum neinar launabætur
þó svo að ákvæði um slíkt sé til
í kjarasamningi. Starfsþróunarkerfið sem verið hefur við lýði á
stofnuninni hefur alls ekki þjónað sínum tilgangi eins og það var
kynnt í upphafi og hefur haldið
okkur í gíslingu smánarlauna í

Launaskerðing
hjúkrunarfræðinga hefur ekki enn
verið bætt þó loforð um
slíkt hafi legið fyrir ...
fjársvelti undanfarinna ára. Það
hefur einnig mismunað hjúkrunarfræðingum og dæmi um að ekki
hafi verið launatengd starfsþróun
í boði fyrir einstaka starfaflokka
í 6 ár. Námskeiðin hafa sum hver
verið talin móðgun og tímasóun
og hefur kerfið sem slíkt fengið
falleinkunn á fjölmennum fundum hjúkrunarfræðinga á síðustu
dögum.
Nú ríður á að ljúka samningi
þessum á sanngjarnan hátt og tek
ég undir hvatningarorð forstjóra,
látið í ykkur heyra.

LITIR Í SNYRTIBUDDUNA
Nú þegar sumarferskleikinn er á undanhaldi er um að gera
að bæta það upp með því að auka við litaúrvalið í snyrtibuddunni. Nú má nota vel af sólarpúðri og kinnalit, smella
á sig rauðum varalit og jafnvel litríkum augnskugga.

FANTAFLOTTUR !

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366

Teg MEGAN - vel fylltur push up í A,B,C,D
á kr. 8.680,- buxur í stíl á kr. 3.550,-

Þú mætir - við mælum og aðstoðum
www.misty.is
Opið frá 10-18 virka daga.
10-14 laugardaga

- gæsla og öryggi

örryggismyndavélar

Kííktu heim - til öryggis
s RÈ¦LAUS
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AUÐVELD GREIÐSLA Oft er auðveldara en það lítur út fyrir að gera fallega
greiðslu. Undirbúningur skiptir miklu máli og mikilvægt að nota réttu efnin.

M
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FRÉTTIR

EINFALT OG KLASSÍSKT

SJÓNVARP

BESTU BROTIN ÚR ÍSLANDI Í DAG
- oft á dag

argir eru fastir í sama farinu
þegar kemur að hárgreiðslum og
veigra sér við að prófa eitthvað
nýtt. Flottar greiðslur eru þó ekki allar
flóknar og sumar meira að segja svo auðveldar að nánast hver sem er getur skellt
einni slíkri í hárið.
Linda Rós Haukdal Rúnarsdóttir, hársnyrtimeistari á Hárrétt hárstofu/rakarastofu, segir mikilvægt að undirbúa hárið
vel áður en byrjað er að greiða það. Hún
sýnir hér hvernig á að gera einfalda en
klassíska greiðslu. „Það skiptir öllu máli
að nota rétt efni í hárið og vera búinn
að meðhöndla það áður en byrjað er að
setja einhverja greiðslu í það. Áður en
byrjað er á þessari fléttuuppgreiðslu er
hárið blásið upp úr saltmisti sem er með
hitavörn, það gerir hárið stamara og
meðfærilegra. Fyrir lint, þunnt eða styttra
hár er gott að nota volume powder, sem
er efni sem gefur fyllingu í hárið, í rótina
og túbera hárið svo aðeins,“ segir Linda.
„Eftir blásturinn er strokið yfir hárið með

vaxi svo það verði minna úfið og jafnvel
alveg slétt ef þess er óskað. Síðan eru
þrjár lausar fléttur fléttaðar. Þegar þær
eru tilbúnar er togað í einn þáttinn í fléttunni og krumpað upp, fléttunni er snúið
í hring eins og gert er þegar snúður er
settur í hárið. Snúðurinn er festur með
sterkum, stömum ömmuspennum sem
eru faldar á bak við snúðinn og svo er
spreyjað yfir með hárspreyi. Þá er komin
greiðsla sem hæfir fínustu veislum eða
sem er einfaldlega hægt að skella í sig á
morgnana til þess að breyta aðeins til og
mæta aðeins fínni en venjulega í vinnuna.“
Linda segir þessa greiðslu endurspegla
vel tískuna í dag. „Léttleika og klassík er
mikið blandað saman, það er minna af
mjúku Hollywood-krullunum sem hafa
verið í tísku að undanförnu og hárið er
villtara og frjálsara. Einnig er mikið um
klassíska snúða, hnúta og tögl. Annars er
um að gera að prófa sig áfram og sjá hvað
kemur út úr því,“ segir Linda.

Gerið gæða- og verðsamanburð
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Leður hægindasófar
og stólar

LÍTIÐ MÁL
Linda Rós, hársnyrtimeistari, sýnir hvernig
má setja má hárið upp
í fallega greiðslu á einfaldan hátt.
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■ FRAMHALD AF FORSÍÐU

NÝ SENDING!

Stelpu og dömu kuldaskór
Stærðir: 27-40
Verð: 12.000-16.000 kr.

Dömu og herraskór með mannbroddum
Stærðir: 37-47
Mismunandi útlit. Verð: 24.000 kr.

5
1. ÞRJÁR FLÉTTUR
Hárið er fléttað í þrjár
lausar fléttur.
2. TOGAÐ TIL
Þegar flétturnar eru
tilbúnar er togað í einn
þátt í hverri þeirra og
þær krumpaðar upp.

3

Breakbeat

3. SNÚIÐ
Fléttunum er snúið í
hring og snúðar búnir til.
4. SNÚÐARNIR
TILBÚNIR
Snúðarnir eru festir
með ömmuspennum
sem eru faldar á bak við
snúðana.

laugardagskvöld
laugardagskvöld
22
kl. 22

1

2

4

5. FÍN OG FLOTT
Hér er komin greiðsla
sem hæfir fínustu
veislum en er að sama
skapi auðvelt að gera.

Geymið auglýsinguna

MYND/VALLI

NÁMSKEIÐ Í
ÞJÓÐBÚNINGASAUM
Sérsaumur þjóðbúninga
Allt efni og unnar vörur á sama stað
Þjóðbúningaleiga
Þjóðbúningar og fatagerð
Sólveigar Guðmundsdóttur • 108 Reykjavík
sími 568-5606 • sollaveiga@simnet.is

Við ﬂytjum þér góðar fréttir
365 miðlar treysta okkur fyrir
öruggri dreiﬁngu á Fréttablaðinu
Póstdreiﬁng | Suðurhraun 1 | 210 Garðabær | Sími 585 8300 | www.postdreiﬁng.is

SAGA TÍSKUNNAR

SKÓRNIR SKAPA MANNINN
■ SKÓR SKIPTA MIKLU MÁLI Í HUGA
MARGRA. FJÖLDI KVENNA SEGIST
VERA SKÓFÍKLAR OG FJÖLDI SKÓPARA ÞEIRRA HLEYPUR Á TUGUM.

STAÐREYNDIR UM SKÓ
■ Fyrir fjögur þúsund árum voru fyrstu
skórnir búnir til úr skinni sem var vafið
um fótinn til varnar gegn meiðslum og
hita.
■ Sandalar eru upprunnir, eins og gefur
að skilja, í heitu umhverfi þar sem ilin
þarfnaðist varnar en það þurfti að lofta
um efri hluti fótarins.
■ Támjóir skór voru í tísku í Evrópu frá
elleftu allt fram til fimmtándu aldar.
Í Miðausturlöndum voru hælar settir
undir skó til að lyfta fótunum frá heitum
sandinum.
■ Á sextándu og sautjándu öld voru
hælar á skóm Evrópubúa alltaf rauðir á
litinn.
■ Um allan heim voru skór beggja fóta
alveg eins þar til á nítjándu öld þegar
sérstakir hægri og vinstri fótar skór voru
búnir til í Fíladelfíu.
■ Í Evrópu voru kvenskór alveg eins og
skór karlmanna allt fram á átjándu öld.
■ Stígvél voru fyrst notuð á köldum

fjallasvæðum og í heitum eyðimörkum
þar sem fólk notaði hesta. Hælar stígvélanna hjálpuðu til við að halda fótunum í
ístöðunum.
■ Strigaskór voru fyrst búnir til í
Ameríku árið 1916.
■ Fyrstu kvenstígvélin voru hönnuð fyrir
Viktoríu Bretadrottningu árið 1840.

SKÓR SEM TÁKN
■ Á biblíutímum voru skór gefnir sem
tákn um eiða sem fólk sór.
■ Á miðöldum var vald föður yfir dóttur
fært yfir til eiginmanns hennar á táknrænan hátt með nokkurs konar skóathöfn. Þá rétti brúðguminn brúðinni skó í
brúðkaupinu sem hún fór í og sýndi með
því að hún var þá á hans valdi.
■ Í dag eru skór bundnir aftan á brúðarbíla í Bandaríkjunum. Það er til að minna
á þá daga þegar faðir brúðarinnar gaf
brúðgumanum annan skó dóttur sinnar
sem merki um að hún væri nú á framfæri
hans.
■ Í Kína er öðrum skó brúðar, sem eru
yfirleitt rauðir, kastað fram af þaki húss
brúðhjónunum til heilla.
■ Ungverskir brúðgumar drekka brúði
sinni skál úr brúðarskóm hennar.

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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MEÐ DEMANTA
Í NAGLALAKKI

TÍSKUBLOGG
HELGI ÓMARS

Leikkonan Kelly Osbourne (27 ára) vakti
mikla athygli á rauða dreglinum við
Emmy-verðlaunaafhendinguna þar sem
hún var með dýrasta naglalakk sem
sögur fara af.
Kjólarnir á hátíðinni vöktu að
vonum athygli fjölmiðlamanna
en þegar leið á kvöldið var það
þó naglalakkið sem stal senunni.
Glasið af lakkinu kostar nefnilega um
30 milljónir króna. Naglalakkið er þakið
svörtum demöntum og Kelly sagðist vera
eina konan sem væri með slík verðmæti á
nöglunum þetta kvöld.
Það er gullsmiðjan Azature í Los Angeles
sem framleiðir naglalakkið. Hinn þekkti stílisti
Nicolas Bru á hins vegar heiðurinn af því hvernig Kelly var klædd og snyrt fyrir Emmy-hátíðina.

ELSKAR ÚTSÖLUR
OG FATAMARKAÐI
■ HELGI ÓMARS er tískubloggari á
vefsíðunni Trendnet.is. Hann kynnir sig
sem ungan ljósmyndara frá Seyðisfirði.
Förðunarfræðingur að mennt sem hefur
unnið sem fyrirsæta og ljósmyndari víðs
vegar um heiminn. Þar að auki er hann
fagurkeri, matgæðingur og tónlistarunnandi. Við fengum Helga til að svara
nokkrum laufléttum spurningum.
Hvað ert þú að starfa um þessar mundir
og hvar? Ég er nýfluttur til Kaupmannahafnar, búinn að vera hér í rétt tæplega
mánuð. Fór í heljarinnar vinnuleit um
leið og ég lenti og endaði með þrjú ágæt
störf. Vinn núna í Abercrombie & Fitch,
Laundromat og Simons, ásamt því að
koma mér á framfæri sem ljósmyndari á
þessum nýju slóðum.
Hefur þú alltaf haft áhuga á tísku? Ég
hef alltaf verið meðvitaður um í hvaða
föt ég fer og alltaf sýnt því áhuga. Tískuáhuginn kviknaði fyrir alvöru þegar ég
byrjaði í menntaskóla og fór að þróa mig
áfram í ljósmynduninni.
Hvað leggur þú áherslu á þegar þú
bloggar? Ég held ég sé enn að finna mig
sem tískubloggari. Ég byrjaði nýlega að
gera þetta að ákveðnum „lífsstíl“, deila
með fólki hverju ég klæðist og hvað mér
þykir flott. Mér finnst stórkostlegt að
sjá hvað það eru margir strákar sem
senda fyrirspurnir og sýna áhuga á því
sem ég er að gera. Það drífur mann svo
sannarlega áfram.
Hvaða hönnuðir eru í uppáhaldi? Ég
held að Alexander McQueen og John
Galliano séu í uppáhaldi. Mér þykir svo
ánægjulegt að skoða myndirnar frá sýningunum og herferðum þeirra. Annars

elska ég All Saints, hönnunar-team
merkisins er eflaust uppáhaldið mitt þar
sem flestar mínar flíkur eru þaðan.
Er einhver flík sem þú stenst ekki? Yfirhafnir, alveg gjörsamlega. Í hvert skipti
sem ég labba inn í búð dregst ég alltaf
að yfirhöfnunum og á sjálfur ótrúlega
mikið af jökkum, kápum og úlpum.
Finnst fátt skemmtilegra en að kaupa
mér nýja yfirhöfn.

Í ÞREMUR STÖRFUM
Helgi Ómars býr í Kaupmannahöfn og er að
reyna fyrir sér á nýjum
slóðum sem ljósmyndari.

Fyrir árshátíðina

Einhver skemmtileg tískuupplifun? Það
fyrsta sem poppar upp í höfuðið á mér
var þegar ég var búinn að tilkynna vinum
og fjölskyldu að ég mundi ekki koma á
LungA 2010, þeim til mikilla leiðinda. Þá
bjó ég erlendis. Ég var búinn að semja
við Arndísi Ey fatahönnuð sem var að
sýna nýja línu á LungA um að koma
fram. Þegar ég gekk síðan eftir pallinum kom ég fjölskyldu minni og vinum
gjörsamlega á óvart. Það var yndislegt
augnablik.
Áttu þér uppáhaldsverslanir? All Saints
er algjörlega uppáhaldsbúðin mín. Svo
get ég nefnt H&M, Cheap Monday,
Topman og fleiri.
Eyðir þú miklu í föt? Nei, alls ekki. Ég er
nískur þegar kemur að fatakaupum. Ég
elska útsölur og fatamarkaði. Ég kaupi
ekkert nema ég falli gjörsamlega fyrir
því og eyði ekki peningum í flíkur sem ég
veit að verða ekki mikið notaðar.

Ný sending af glæsilegum kjólum í st. 36-48. 20% afsl.

Hvar verslar þú helst? Ég versla sjaldan
á Íslandi. Mér finnst þó gaman að fjárfesta í íslenskri hönnun. Annars safna
ég frekar peningum og versla í útlöndum.
elin@365.is

Lepicol

Við erum á Facebook

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

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

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

Hjólbarðar

BÍLAR &
FARATÆKI
Alvöru jeppi til sölu

Isuzu Tropper 2001, dísel. Bíll í
góðu standi og mikið endurnýjaður,
nýskoðaður, nýupptekinn túrbína.
Uppl. 897-9989.
JEEP PATRIOT LIMITED 4X4 07/2009,
ekinn aðeins 48 Þ.km, sjálfskiptur. Mjög
flott eintak! Verð aðeins 2.890.000.
Raðnr. 284663 - Jeppinn er á staðnum!

Nýr Bíll

TOYOTA Land cruiser 120 gx. Árgerð
2004, ekinn 182 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 3.250.000. Rnr.110706. Góður bíll.

KIA Clarus glc 100% lán . Árgerð 1999,
ekinn 127 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 299.000. 100% visa euro lán
Rnr.103303. Bílabankinn 588-0700.

VOLVO Xc70. Árgerð 2012,Með öllum
búnaði ekinn 1 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 9.490.000. Rnr.135254.skoðar
skipti

Til sölu VW Passat ‚05, ek. 90 þús.
Þarfnast lagfæringar. Verð 1 milljón.
Uppl. í síma 862 0537.
Hyundai H100 árg.95 hálfur húsbíll.
Tímareim farin, mjög góður að öðru
leiti. Skoðaður ‚13. Sanngjarnt verð.
Uppl.899-2276

JEEP LIBERTY SPORT 4X4 Árgerð 2004,
ekinn 88 Þ.M, sjálfskiptur. Flott eintak!
Verð 1.290.000. Raðnr. 284664 Jeppinn er á staðnum!

KIA Rio ex. Árgerð 2012, ekinn 5
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 2.790.000.
Rnr.160276.

4X4

SUBARU Forester. Árgerð 2003, ekinn
149 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.140.000. Rnr.135291.Visalán í boði

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Nissan Almera árg. ‚99 ek. 197.500
Sjálfskiptur sk. 2012 ný yfirfarin Ásett
verð 300 þúsund. Uppl. í síma 5772233 milli kl.8-17.

!!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL

Fyrir allt að 200þ. staðgreitt, árgerð ‚98‘03. Má alveg þarfnast smá lagfæringa
uppl. s. 777 3077.

M-Benz C 220 avantgarde Diesel
(Facelift) 06/2011 ek 17 þ.km
Glæsikerra sem vert er að kikja á !
Eyðsla 5 Lpr 100 km verð 6.9 mil.

JEEP WRANGLER SPORT 4X4 Árgerð
2003, ekinn 81 Þ.M, 4,0L bensín
190hö, sjálfskiptur. Flott eintak! Verð
1.770.000. Raðnr. 284666 - Jeppinn
er á staðnum!

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

KIA Sportage ex 2wd. Árgerð 2012,
ekinn 6 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð
4.490.000. Rnr.110696.

Bílar óskast

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

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

Sendibílar
Toyota Land Cruiser 120 VX 33”.
Árgerð 11.2007, ekinn 124 Þ.KM, Dísel,
sjálfskiptur. 20” nýr sumargangur + 33”
nagladekk á álfelgum fylgja - Hlaðinn
aukabúnaði Verð 5.980.000. Skoða
skipti Rnr.334665.
JEEP WRANGLER X 4X4 02/2005, ekinn
85 Þ.M, 4,0 L bensín 190hö, 6 gíra. Flott
eintak! Verð 1.990.000. Raðnr. 284667
- Jeppinn er á staðnum!

Toyota Land Cruiser 120 GX Árgerð
10/2004, ekinn 119þ.km, ssk, dísel.
Flottur, lítið keyrður bíll sem er á
staðnum! Verð 3.480.000kr. Raðnúmer
153736. Sjá nánar á www.stora.is

Kia Carnival V6-LS. Nýskr. 7/2000,
ekinn 129 þ.km, bensín, 7manna,
sjálfskiptur. Verð 490.000. Rnr.111244.

DODGE Grand caravan se. Árgerð 2005,
ekinn 85 Þ.MÍLUR, Bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.990.000. Tilboð 1.090.000.
Rnr.334238.

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

Þjónusta

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.

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Kerrur

Nýja

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.
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.

AB - PÚST

Bílar til sölu

Almennar pústviðgerðir og sérsmíði.
Fljót og góð þjónusta. Skemmuvegur
26, Bleik gata. S 555 6020.

AB Bremsur og viðgerðir

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

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

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Okkur
vantar allar gerðir bíla á skrá og á
staðinn, Komdu til okkar eða sendu
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is
eða í síma 5179999, 100bílar.is,

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
Opið til kl. 21 á
fimmtudögum.
www.nyja.is

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.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.
Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

CHEVROLET Spark m300 ls. Árgerð
2011, ekinn 14 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 1.690.000. Rnr.310634.

iBill.is, Netbílasala
Smiðjuvegur 4a grænagata,
200 Kópavogur
Sími: 578 8181
www.ibill.is

VW - Skoda - Varahlutir

Viðgerðir

TOYOTA Hilux double cab d/c, sr 35”.
Árgerð 2007, ekinn 97 Þ.KM, Dísel,
sjálfskiptur. Verð 4.490.000. Tilboð
3.950.000. Rnr.334713.

Renault Megane Scenic. Nýskr. 4/2005,
ekinn 130 þ.km, bensín, 5 gírar. Verð
1.150.000.kr Tilboðsverð 950.000.
Rnr.111705.

349.000.kr

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla.
Dráttarbeisli í Primera ‚98, Elantra ‚98,
Almera ‚98 Legacy ‚98, carisma‘98.
Lanser station ‚97 S. 896 8568.

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is

Vw Polo Comfortline. Nýskr. 1/2004,
ekinn 74 þ.km, bensín, skipt um
tímareim í 70 þ.km, sjálfskiptur. Verð
850.000.kr Tilboð dagsins 349.000.
Rnr.111759.

Varahlutir

250-499 þús.

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16
www.bilabankinn.is

DÍESEL !

Ný og notuð dekk í miklu úrval 13”,
14”, 15” 16”, 17”, 18”, 19” og 20”. VAKA
S: 567 6700.

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

Verð 390.000 !

Gott eintak af Skoda Octavia 1,6 árg.‘01
Ek.189 þ.km SK. ‚13 Aðeins bein sala
s. 6154349.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl.
í s. 663 5315 / 699 6069.

Hreingerningar
Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun
og Gluggaþvottur. Gerum verðtilboð.
www.hreingerningar.is S. 772 1450

Málningafélagið Borg

Sérhæfum okkur í að þjónusta
húsfélög, ábyggð fylgir öllum verkum,
rösk og örugg þjónusta. S. 779 0900
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2 ● Vísindavaka

27. SEPTEMBER 2012 FIMMTUDAGUR

Á vísindakaffinu er leitast við að taka fyrir málefni sem eru ofarlega á baugi í samfélagsumræðunni.

AÐALHEIÐUR JÓNSDÓTTIR, SVIÐSSTJÓRI KYNNINGARMÁLA HJÁ RANNÍS OG
UMSJÓNARMAÐUR VÍSINDAVÖKU, SKRIFAR:

Vísindin lifna við
á vísindavöku
Aldrei hafa fleiri skráð sig til þátttöku á vísindavöku sem er nú
haldin í sjöunda sinn. Dagurinn er tileinkaður evrópskum vísindamönnum og haldinn hátíðlegur í 320 borgum víðs vegar
um álfuna.
Fljúgandi fiskar og furðudýr sjávar, samskiptatækni og
sprengjur, jarðhiti og jöklar, kínverska og kafbátar, tónvísindasmiðjur og tónsköpun, orkutækni, eldgos og undur alheimsins eru meðal þess sem sjá má á Vísindavöku Rannís í
Háskólabíói föstudaginn 28. september kl. 17-22.
Vísinda- og fræðimenn á Íslandi eru uppfullir af hugmyndum og eldmóði því aldrei hafa fleiri skráð sig til þátttöku á Vísindavöku, sem nú er haldin í sjöunda sinn og dregur til sín í
kringum 4.000 gesti árlega. Dagurinn er tileinkaður evrópskum vísindamönnum og haldinn hátíðlegur þennan dag í 320
borgum Evrópu undir heitinu Researchers‘ Night.
Markmiðið með Vísindavöku er að gefa almenningi kost á
að hitta þá sem stunda rannsóknir og nýsköpun, kynna fólkið á
bak við rannsóknirnar og vekja athygli á fjölbreytni og mikilvægi vísindastarfs í landinu.
Á Vísindavöku mun fræðifólk frá háskólum, stofnunum og
fyrirtækjum kynna viðfangsefni sín fyrir almenningi á lifandi
og skemmtilegan hátt. Gestir fá að skoða og prófa margs konar
tæki og tól sem notuð eru við rannsóknir, skoða ýmsar afurðir og spjalla við vísindafólkið sjálft um hvernig er að starfa að
vísindum, rannsóknum og nýsköpun.
Í ár verður lögð áhersla á lifandi vísindi og uppákomur á
sviði og eru börn og ungmenni sérstaklega boðin velkomin á
Vísindavöku. Sprengjugengið vinsæla mætir á sviðið, læknar
sýna uppskurð, hvalir syngja og fiskar fljúga, notendur stoðtækja koma fram og boðið verður í stjörnuskoðun og jarðhitapælingar. Gestir geta reynt að reka Vísindavefinn á gat og
fylgst með öruggum súkkulaðisendingum um internetið. Vísindakaffið hefur verið í gangi alla vikuna um allt land og aðsókn verið einstaklega góð. Verið velkomin á Vísindavöku
Rannís!

● RAUNTÍMATÓNSKÖPUN Á SVIÐINU
Calmus Automata er rannsóknarverkefni í rauntímatónsköpun með aðstoð gervigreindar og nútíma flutningstækni. Markmið verkefnisins er
að skapa nýjar leiðir til sköpunar og flutnings nýrra tónverka í rauntíma.
Þetta er gert m.a. með því að hanna nýtt notendaviðmót og skapa
samskiptastaðal milli flókins tónsmíðakerfis (CALMUS) og sérhannaðs
notendaviðmóts. Þannig skapast möguleikar á frumlegri nálgun á
þróun tónefnis til tónsköpunar ásamt því að opna nýjar leiðir til fjölbreyttari tónsköpunar í nútímatækniumhverfi. Mörg verk hafa verið
samin með CALMUS en aldrei fyrr hefur tekist að semja og flytja verk af
þessari gerð í rauntíma. Myndin var tekin á Vísindavöku í fyrra.

ÚTGEFANDI: RANNÍS.
ÁBYRGÐARMAÐUR: AÐALHEIÐUR JÓNSDÓTTIR

Notaleg stemning
á vísindakaffi Rannís
●

Í aðdraganda Vísindavöku Rannís er hellt upp á hið sívinsæla vísindakaffi þar sem
fræðimenn kynna viðfangsefni sín. Í ár er umfjöllunarefnið kraftar íslenskrar náttúru.

V

ísindakaffið er haldið á
Súfistanum á annarri hæð
í bókabúð Máls og menningar á Laugavegi. Markmiðið er
að gefa fólki tækifæri á að heyra
sagt frá nýjustu rannsóknum á
óformlegan og aðgengilegan hátt
um leið og drukkið er kvöldkaffi
í notalegri stemningu. Á vísindakaffi er leitast við að taka fyrir
málefni sem eru ofarlega á baugi
í samfélagsumræðunni og fá til
samstarfs okkar færasta fræðafólk. Gestir fá tækifæri til að
spyrja og spjalla og komast þannig að því hvernig störf vísinda-

manna hafa áhrif á daglegt líf
okkar allra.
KRAFTAR OG FEGURÐ ÍSLENSKRAR
NÁTTÚRU
Í ár beinist efni vísindakaffikvöldanna að kröftum íslenskrar náttúru og meðal annars rætt um jarðskjálfta og jökla. Í kvöld verður
náttúrufegurðin sjálf til umræðu og
mun Guðbjörg Rannveig Jóhannesdóttir, doktorsnemi í heimspeki við
Háskóla Íslands, velta upp þeirri
spurningu hvers vegna fagurfræðileg gildi megi sín oft lítils þegar
kemur að ákvarðanatöku um vernd

og nýtingu náttúru, jafnvel þótt upplifun af náttúrunni og fegurð hennar virðist vera efst í huga almennings þegar rætt er um íslenska
náttúru. Hvers konar hugleiðingar, þekkingu, upplifun, merkingu
og gildi skapar upplifun af náttúrufegurð? Hafa viðbrögð við náttúrufegurð einhverjar afleiðingar fyrir
siðferðilegt viðhorf manna til náttúrunnar? Skiptir náttúrufegurð einhverju máli fyrir lífsgæði okkar? Er
hægt að meta náttúrufegurð? Þessum spurningum verður velt upp í
vísindakaffi Rannís í kvöld, kl. 20,
á Súfistanum, Laugavegi.

Viðurkenning verður
veitt fyrir vísindamiðlun
Við opnun Vísindavöku verður
veitt viðurkenning Rannís fyrir
vísindamiðlun. Katrín Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra afhendir viðurkenninguna
fyrir hönd Rannís og fer afhendingin fram í aðalsal Háskólabíós
kl. 17 föstudaginn 28. september.
Vísindavakan er einmitt kjörinn
vettvangur fyrir þá sem stunda
rannsóknir og nýsköpun til að
miðla þekkingu sinni og uppgötvunum til gesta á lifandi og auðskiljanlegan hátt, en góð vísindamiðlun snýst oft um að gera flókna
hluti einfalda og tengja þá við daglegt líf.
Viðurkenning fyrir vísindamiðlun er veitt stofnun, fyrirtæki,
einstaklingi, samtökum eða verkefni, sem þykir hafa staðið ötullega að því að miðla vísindum og
fræðum til almennings á áhugaverðan hátt. Skal vísindamiðlunin
hafa stuðlað að bættum skilningi
almennings, barna, ungmenna og
fullorðinna á vísindum og fræðum og á mikilvægi þeirra fyrir íslenskt samfélag. Einnig skal vís-

Stjörnuskoðunarfélag Seltjarnarness hlaut viðurkenningu fyrir vísindamiðlun á
Vísindavöku í fyrra.

indamiðlunin hafa vakið athygli
á starfi vísindamanna og á mikilvægi rannsókna og nýsköpunar í
íslensku samfélagi.
Stjörnuskoðunarfélag Seltjarnarness og Stjörnufræðivefurinn
hlutu viðurkenningu Rannís á síð-

asta ári fyrir vísindamiðlun, en
þeir sem standa að Stjörnuskoðunarfélaginu og Stjörnufræðivefnum hafa verið mjög ötulir við
að fræða almenning, og sérstaklega börn og ungmenni um undur
alheimsins.

Dagskrá Vísindavöku Rannís 2012
í Háskólabíói föstudaginn 28. september kl. 17:00 - 22:00
Á Vísindavöku gefst kostur á að hitta vísindafólk úr ýmsum fræðigreinum og kynnast viðfangsefnum þeirra!
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Amivox - samskipti
Hvað segja horn og tennur okkur um aldur hreindýra?
Lækningamáttur og virkni gegn öldrun húðarinnar
Tónvísindasmiðjur
(LQNDOH\ÀY|UXPHUNLK|QQXQ
Hafstraumar
Skólasiðir, höfundaréttur, menningarsköpun og söfn
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Heita vatnið og daglegt líf
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Leit að lyfjavirkum efnum í íslenskri náttúru
Of gott til að vera satt?
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Verkfæri í hjartaaðgerðum, skurðverkfæri, hjarta- og lungnavél
Kínverska til framtíðar
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Börn um íslenska náttúru
Grunnskóli 21. aldarinnar
Boranir á háhitasvæðum
Þjálfunarhermir fyrir hópslys í sýndarveruleika – samvinna
og samskipti
Formula Student: hönnun á rafmagnskappakstursbíl
Norræna eldfjallasetrið
Eldfjallagarðar (geoparks)
Áhrif eldgosa á ferðamenn
Efnafræðitilraunir Sprengjugengisins
Vegagerð
Áhrif eldgosa á heilsu manna
Áhrif ösku á heilsu manna
Spurt og svarað um krafta jarðar
Upplýsingaveita um Evrópusambandið og Evrópumál
Lifandi vettvangur vísinda
Undur vísindanna
Kynjaverur í menningu Hornafjarðar
Hvalarannsóknir og hvalasöngur
+LQKHLODJDîUHQQLQJ%UHLêDIMDUêDUIXJODUI êDÁ U
Rannsókn á byrjendalæsi
Reykingskemmd lungu
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Stafræn ferðaleiðsögn
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Lifandi vísindamiðlun á sviði
V
Spennandi
að sjá
Hvernig virka gervifætur? Stoðtækjaframleiðandinn Össur sýnir
okkur hvernig gervifætur virka,
hvernig þeir eru samansettir og
hvernig fólk lærir að ganga á ný
með notkun stoðtækja. Notkun
gervifóta fylgir mikið álag á
mjaðmir, bak og allan fótinn og
ótímabært slit er oft, ef ekki alltaf, fylgifiskur. Því er sífellt stefnt
að því að hanna enn betri gervilimi sem fylgja virkni raunverulegra fóta. Það er ekki einungis
svo að notandinn geti gengið
óaðfinnanlega, hlaupið maraþon eða hjólað í kringum landið
– mikilvægast er að líkaminn fái
rétt álag og geti því varist ótímabæru sliti. Tryggja þarf að stoðtækjanotendur geti verið sem
lengst á „fótum“ og geti stundað
þann lífstíl sem þeir kjósa.

Ferðast meðal
stjarnanna
Í byrjun ágúst birtist fljúgandi furðuhlutur á himninum
yfir Mars. Úr honum seig geimjeppi á stærð við fólksbíl útbúinn fyrsta flokks rannsóknartækjum og myndavélum. Þetta
var geimjeppinn Forvitni sem
mun hjálpa okkur að finna út
hvort einhvern tímann hafi
getað leynst líf á rauðu reikistjörnunni. Stjörnuskoðunarfélag Seltjarnarness mun segja
frá þessu fyrirbæri á sviðinu, en
það mun einnig fræða okkur
um stjörnumerki dýrahringsins
og velta upp spurningum eins
og: Hvernig er hægt að finna
stjörnumerkin á himninum?
Hvernig passar stjörnuspekin
við það sem við sjáum á himninum og hvert er 13. stjörnumerki dýrahringsins?
Á sviðinu verður boðið upp
á margt þessu til viðbótar.
Skurðlæknanemar sýna hvernig lungaskurðaðgerð fer fram,
fjallað verður um svefnvandamál barna og spurt hvort hægt
sé að uppræta kransæðasjúkdóma. Dagskráin endar svo á
úrslitum í tölvuhakkeppni á
vegum Háskólans í Reykjavík.

ísindavakan er haldin í Háskólabíói og mun fara fram
lifandi vísindamiðlun á
sviðinu í stóra salnum og er óhætt
að segja að þar finni allir eitthvað
skemmtilegt við sitt hæfi.
SPRENGJUGENGIÐ
Meðal þess sem verður í boði er
til að mynda eitt vinsælasta atriði undanfarinna ára, Sprengjugengið, en það er hópur hugaðra
efnafræðinema við Háskóla Íslands sem vakið hefur mikla athygli fyrir stórskemmtilegar sýningar þar sem ýmsum efnabrellum
er beitt til að skemmta áhorfendum. Sýningarnar enda gjarnan á
háværum sprengjum sem gætu
talist eitt helsta aðdráttarafl sýninganna, enda er gengið kennt við
þær. Í efnafræðingum blundar
sterk þörf til að tjá sig á verklegan hátt með aðstoð efnafræðinnar
og vísindanna. Efnafræðinemar úr
Háskóla Íslands munu því blómstra
á sviðinu í stóra salnum í Háskólabíói á Vísindavöku því hann er sá
stærsti sem hýst hefur sýningar
Sprengjugengisins, svo óhætt verður að bæta krafti í sprengingarnar.
Öll bestu atriði Sprengjugengisins
verða reidd fram og það er að sjálfsögðu von á nýjum og skemmtilegum atriðum. Þarna verður á ferðinni skemmtun sem hentar öllum

Á Vísindavökunni í Háskólabíói munu allir finna eitthvað við sitt hæfi, enda margt spennandi að sjá og upplifa.

aldurshópum og því er tilvalið fyrir
alla fjölskylduna að fjölmenna á
staðinn.
Sprengjugengið verður líka
með sýningarbás þar sem mikið af
skemmtilegum efnafræðibrellum

verður sýnt allan tímann meðan á
Vísindavöku stendur.
JARÐHITAKERFI OG FLJÚGANDI FISKAR
Háskólinn í Reykjavík mætir með
líkan af jarðhitakerfi og sýnir nýt-
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ingu jarðhitavökva auk þess sem
rannsóknir á nýjum aðferðum við
jarðhitanýtingu verða kynntar.
HR-ingar munu líka freista þess að
kenna fiskum að fljúga og verður
forvitnilegt að sjá hvernig til tekst.

Þjónustuauglýsingar

Sími 512 5407

Leiðisökklar

2ÕMINGARSALA ¹ H¹RKOLLUM

Verð frá 49.900 kr.
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Lesbók með áletrun og
mynd verð 45.000 kr
Margir möguleikar á uppsetningu.

www.plastx.is • s. 431 5006
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o (¾GT AÈ PANTA MYND EÈA HLUSTA SV¾ÈI
o 3-3 OG --3 VIÈVÎRUN Å SÅMA OG NETF
o ,¾TUR VITA EF RAFMAGN FER AF OG HITI BREYTIST
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o 6ÎKTUN ¹ HEITUM POTTI RAKA ÖRÕSTINGI OFL
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5PPL Å SÅMA   OG RAFEINDIR INTERNETIS

KVARÐI TEIKNISTOFA www.kvardi.is•S.555 2020 -861 2628
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Viðgerðir og viðhald fasteigna!
Alhliða húsaviðgerðir - Flísalagnir
Veggjakrotsvarnir - Múrverk
Fyrirbyggjandi varnir

Sími: 565-7070
#-4 SAGARBLÎÈ OG
FR¾SITENNUR

ALHLIÐA FASTEIGNAVIÐHALD
Smíðavinna · Pípulagnir · Raflagnir · Málningavinna
Múrviðgerðir · Flísalagnir · Hellulagnir · Jarðvinna
Lóðavinna

Tilboð þér að kostnaðarlausu.
Uppl. í síma: 820 8888
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ÍLAÞJÓNUSTA JARKA ehf

alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540
viðarhöfði 2 110 reykjavík sími 445 4540 / 697 4540
bilathjonustabjark a@gmail.com
http//www.facebook .com/bilathjonustabjark a

3ÅMI  
(ÎFÈI o  2EYKJAVÅK

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

Spádómar
Spásími 908 7000

Spámiðlun, tarot, fyrirbænir, algjör
trúnaður. Opið frá 13-23. S. 863 1987
visa/euro.

Spásíminn 908 5666

Stjörnuspá.
Tarot.
Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

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

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

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

RAFVIRKJUN S. 896 6025

Málarar

BÍLL DAGSINS
RENAULT MEGANE
E COUPE
COU
OU
UPE
PE
Nýskráður 3/2006, ekinn 72 þ.km, bensín, 5 gírar.

Tilboð dagsins
kr. 800.000

Verð kr. 1.290.000
00

Málningarþjónusta
Reykjavíkur

20% afsláttur fyrir eldriborgara og
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S.
778 0100.
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

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

VOLKSWAGEN

TOYOTA

Húsaviðhald

NISSAN

TRANSPORTER LANGUR

YARIS SOL 1.3i

X-TRAIL SPORT

Nýskráður 7/2007, ekinn 86 þ.km,
dísel, sjálfskiptur.

Nýskráður 5/2006, ekinn 91 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 4/2005, ekinn 122 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.490.000

Verð kr. 1.350.000

Verð kr. 1.590.000

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

Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150.

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

Fæðubótarefni
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.

NUDD OG HEILSA

DETOX - ÚTHREINSUN á öllum
líkamanum. NUDD upp f. hné á eftir.
Opið frá 12-18 alla virka daga nema
sun. S. 823 8280. www.nuddogheilsa.is

TANTRA NUDD

KEYPT
& SELT

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698
8301 www.tantra-temple.com

Þjónusta

Til sölu
ÓDÝR HEIMILISTÆKI

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

Ódýr heimilstæki

Parketslípun, frá aðeins 2.500 krfm.
20 ára reynsla og þjónusta. www.
parketsliparinn.is S: 772 8100.

NISSAN

MITSUBISHI

MICRA VISA 1.2i

COLT RALLIART 1,5

SPORTAGE CRDi

Nýskráður 12/2010, ekinn 27 þ.km,
bensín, 5 gírar.

Nýskráður 8/2006, ekinn 110 þ.km,
dísel, 6 gírar.

Verð kr. 2.550.000

Verð kr. 2.150.000

Verð kr. 1.850.000

HONDA

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.

HONDA

CR-V ADVANCE

CIVIC ES 1.8i

Nýskráður 2/2006, ekinn 125 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 11/2004, ekinn 147 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 3/2010, ekinn 45 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.150.000

Verð kr. 1.650.000

Verð kr. 2.890.000

FORD

Glímir þú við þyngdar- eða átvanda!
MFM Matarfíknarmiðstöðin Sími: 568
3868 www.matarfikn.is

Kaupi gull !

ELEMENT EX 4WD

HONDA

Óskast keypt

KIA

Nýskráður 6/2012, ekinn 2 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

HONDA

Höfum til sölu notaðar þvottavélar,
þurrkara og uppþvottavélar. Casa-raf
ehf. Síðumúla 37, að neðan verðu. S.
845 5976.

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

Dóra Dröfn Skúladóttir, hefur opnað
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti
50b. Með Diploma í Hugrænni
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla
daga í síma 841-7010. Netfang: hamir@
simnet.is.

CITROEN

CIVIC SPORT

FOCUS TREND 1.6

C3 SX

Nýskráður 5/2012, ekinn 3 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 9/2005, ekinn 76 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 5/2003, ekinn 133 þ.km,
bensín, 5 gírar.

Verð kr. 3.890.000

Verð kr. 1.150.000

Verð kr. 620.000

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.
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.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

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

HONDA

HONDA

HONDA

ACCORD ELEGANCE

CR-V ES

CR-V ELEGANCE

Nýskráður 3/2010, ekinn 55 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 3/2005, ekinn 160 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 7/2007, ekinn 91 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.690.000

Verð kr. 1.590.000

Verð kr. 3.090.000

i
Opnunartím

föstudaga
Mánudaga 0 og 18:00
milli kl. 10:0
Laugardaga
0 og 16:00
milli kl. 12:0
Bílakjarnanum t Eirhöfða 11 tSími 551 7171 t notadir.bernhard.is

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

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

Kaupum
gamla
seðla,
skjöl,
minningapeninga, póstkort, hlutabréf
o.fl. S.5528222

HEIMILIÐ

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

Húsgögn
Til sölu Svefnsófi. S: 8922505.

Save the Children á Íslandi
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Sumarbústaðir

ATVINNA
Atvinna í boði
Starfsfólk óskast á Bar
í miðbænum
Starfsfólk, helst með reynslu,
óskast á bar í miðbænum
um helgar.
Upplýsingar í síma 896 7776.

HVOLPAR,
COCKER
SPANIEL.
HEILSUF.SK. ÆTTB.F. HJÁ HRFÍ. VÍSA
RAÐGR. (36 MÁN.) VERÐ-GR SAM.
COCKERSPANIEL.DYRALAND.IS S. 8601318/564-4432.
Til sölu 35m2 fokhelt sumarhús/
gestahús með litlu svefnlofti til fluttnings
Forsteyptar undirstöður og allt innbú
fylgir með ásamt baðinnréttingu, wc
og töluvert af byggingarefni til að klára
húsið að innan verð 4.8 millj. Tilbúið til
innréttinga 6,3 millj. og fullbúið 7,6 millj.
Einnig 28m2 bílskúr/geymsla fullbúin til
fluttnings forsteyptar undirstöður fylgja
með , selst saman eða í sitthvoru lagi.
Skipti a.t.h sem hluti af greiðslu á Bíl ,
húsbíl eða hjólhýs uppl 898-1598

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði
Lítið herbergi til leigu með eldhúsi og
baði með þvottavél. Nálægt Hlemmi.
S.661 5219.

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
Til leigu 2 herb. íbúð í miðbæ 101 Rvk.
120 pr. mán. 2 mán. fyrirfram. Uppl.
776 3260.

Húsnæði óskast
Ung hjón, vantar 3ja herb íbúð 1.nóv
eða fyrr á Höfuðb.svæðinu, helst í
Mosó. Hann öryggisv. hjá Securitas,
hún hjúkrunarfr, bæði reyklaus og
reglusöm. Uppl. Sigurbjörn s: 867-3707
Karlmaður um sextugt óskar eftir
50-60 fm íbúð, fyrirmyndaleigjandi. Er
byggingatæknifræðingur á örorku. Gæti
flutt sem fyrst, langtímaleiga. Uppl. í s.
777-5066 Guðjón.

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

Geymsluhúsnæði
Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

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

www.geymslaeitt.is

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

Geymslur.com

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

Óskum eftir starfsmanni í fullt og
hlutastarf í uppvask og sal. 18 ára
aldurstakmark. Áhugasamir sendið
ferilskrá á rubytuesdayice@gmail.com
Ruby Tuesday Höfðabakka & Skipholti.
Vantar stýrimann og yfir vélstjóra á
dragnótabát sem rær frá Vestfjörðum.
Uppl. s. 847 8182.

Atvinna óskast

Blaðberinn
bíður þín

Vantar þig Smiði, múrara
eða járnabindingamenn?

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

Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu.
Geta hafið störf nú þegar.
Starfsmannaþjónustan
S. 661 7000.

Vantar þig forritara með
mikla reynslu?
Höfum á skrá forritara með
Diplómapróf í kerfisfræði BSc í tölvunarfræði - BSc í
hugbúnaðarverkfræði -BSc í
tölvunarstærðfræði.
Geta hafið störf nú þegar.
Starfsmannaþjónustan
s .661-7000
Byggingafræðingur óskar eftir starfi
sem fyrst. Flest kemur til greina. Uppl.
í s: 846 5278.

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

Tilboð
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Atvinna

Uppboð

Sýslumaðurinn á Húsavík

UPPBOÐ
Eftirtalin bifreið verður boðin upp við
lögreglustöðina á Þórshöfn, miðvikudaginn
03. október 2012 kl. 16:00:
NN-396
Greiðsla við hamarshögg.
Sýslumaðurinn á Húsavík
26. september 2012

Fasteignir

Hamraborg 36 – Kópavogi
S

OP

IÐ

HÚ

Opið hús í dag ﬁmmtudag milli kl. 17.00 og 18.00 bjalla merkt 2D
Mjög góð 3ja herbergja íbúð 91,6 fm á annarri hæð (miðhæð) ásamt 6 fm
geymslu og stæði í bílskýli. Íbúðin er í góðu ásigkomulagi og skiptist í tvö svefnherbergi, stór stofa með útgengi á suður svalir, ﬂísalagt baðherbergi, rúmgott eldhús
– vandaðar innréttingar og ný máluð. Laus við kaupsamning. Verð kr. 22,9 millj.

Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Finnbogi
Hilmarsson
lögg.
fasteignasali

TI

E
LL

IG

U

Kringlan – 5. hæð í Sjóváhúsinu
Til leigu 698 fm skrifstofuhæð á 5. hæð. Í leigunni fylgir aðgangur að
mötuneyti og fundarherbergjum á 6. hæð og líkamsrækt á jarðhæð
ásamt bílastæðahúsi og bílastæðum utanhúss. Öll umferð um húsið er
aðgangsstýrð og uppfyllir m.a. kröfur FME til eftirlistsskyldra aðila. Horft
er til langtímasamnings allt að 10 ára eða lengur. Tilbúið til afhendingar
í janúar 2013. Hæðin verður innréttuð eftir nánari samkomulagi við
leigutaka.
Nánari upplýsingar veita: ﬁnnbogi@heimili.is og gustaf@heimili.is
Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

ÚTVARP

LÍFIÐ

SJÓNVARP

MEIRA SKÚBB
- oft á dag

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!
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www.penninn.is - sími: 540 2000 - penninn@penninn.is
Gæði á góðu verði
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BRÍET BJARNHÉÐINSDÓTTIR (1856-1940) kvenréttindafrömuður fæddist þennan dag.

timamot@frettabladid.is

„Vér konur krefjumst jafnréttis við karla, en ekki neinna forréttinda.
Sömu réttindi! Sömu skyldur!“

Við þökkum innilega samúð og vinarhug við
andlát og útför ástkærs eiginmanns míns
og föður okkar,

MARTIN LEONARD GRABOWSKI
læknis,
Hlíðarbyggð 43, Garðabæ.

Sérstakar þakkir til Friðbjarnar Sigurðssonar
læknis og starfsfólks krabbameinsdeildar
LSH og Heimahlynningar.
Guðrún Rósa Sigurðardóttir
Eydís Anna Martinsdóttir
Hafdís María Martinsdóttir

JÓN HELGI HARALDSSON
Hraunbæ 152,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans
sunnudaginn 23. september. Útförin fer
fram frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn
3. október kl. 15.00. Blóm og kransar eru
afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hans er
bent á söfnunarreikning: 0326-13-113909
fyrir legsteini.
Fyrir hönd aðstandenda
Orri Sveinn Jónsson
Inga Gunnarsdóttir
Halldóra Ólafsdóttir
Birna Sigurðardóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma, systir og mágkona,
HREIFST AF SÖGUNNI Jón Örn Marinósson las ekki Þyt í laufi fyrr en eftir fimmtugt, en heillaðist þá alveg af henni.

INGA SIGURJÓNSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Víðimel 72,

sem lést 20. september verður jarðsungin frá
Neskirkju föstudaginn 28. september kl. 11.
Garðar Guðmundsson
Guðrún Helgadóttir
Sigrún Kristín Guðmundsdóttir Torfi Ólafsson
Selma Sigurjónsdóttir
Friðþjófur Björnsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

SIGURÐUR ÁSGEIR KRISTJÁNSSON
Grandavegi 47, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans
23. september sl. Útför hans fer fram
frá Dómkirkjunni þriðjudaginn 2. október
kl. 15.00.
Erna Jónsdóttir
Rafn Sigurðsson
Sigurður Þór Sigurðsson
Jens Pétur Sigurðsson
barnabörn og langafabörn.

Suzanne Sigurðsson
Hjördís Bergsdóttir
Patrica Sequra Valdes

DR. KARL HELMUT
BRÜCKNER-KORTSSON,
fv. héraðsdýralæknir, konsúll,
Freyvangi 11, Hellu,

lést þann 18. september sl.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Hans Brückner-Karlsson
Haraldur Brückner-Karlsson
Helgi Brückner-Karlsson
Kristjana Brückner-Karlsdóttir
tengdadætur, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir minn, tengdafaðir og afi,

STEINDÓR HJÖRLEIFSSON
leikari,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju
mánudaginn 1. október kl. 15.00. Þeim
sem vilja minnast hans er bent á að láta
líknarstofnanir njóta þess.
Ragnheiður Steindórsdóttir
Steindór Grétar Jónsson

Jón Þórisson
Margrét Dórothea Jónsdóttir

JÓN ÖRN MARINÓSSON ÞÝDDI ÞYT Í LAUFI: FYRSTA ÞÝÐING Á YFIR 100 ÁRA BÓK

Heillandi heimur sem höfðar
jafnt til barna og fullorðinna
Ég las þessa bók í fyrsta skipti rúmlega
fimmtugur. Eins og margir aðrir hreifst
ég af sögunni, enda heillandi heimur, og
var alltaf öðru hverju að grípa í hana.
Svo datt mér í hug að prófa að þýða
þetta yfir á íslensku, þýddi eina síðu og
síðan aðra og þá varð ekki aftur snúið,“
segir Jón Örn Marinósson sem þýtt
hefur hina sígildu barnabók The Wind
in the Willows eftir Kenneth Grahame,
sem fyrst kom út árið 1908, yfir á
íslensku. Þytur í laufi er hið íslenska
heiti bókarinnar og það er Sögur útgáfa
sem gefur hana út í vandaðri útgáfu
með teikningum eftir Robert Ingpen.
Hvað er það sem er svona heillandi
við þessa sögu? „Það er nú það. Þetta
er blanda; smá ævintýri, stundum farsi
en verður á köflum svolítið ljóðrænt og
þunglyndislegt. Þetta er það sem kallað
er í útlöndum költbók, eins og líka hefur
verið sagt um Hringadrottinssögu, og
margir telja skýringuna vera þá að í
þessum bókum er lokaður, afmarkaður
heimur sem lesandinn getur farið inn

í. Höfundunum tekst að skapa sjálfstæðan heim, utan við okkar heim en
þó með tengslum við hann.“ Þetta hefur
líka verið kallað þjóðfélagsádeila, ekki
satt? „Menn hafa nú ýmsar skoðanir
á því. Það er eitt af því undarlega við
þessa sögu að fólk les svo ólíkar merkingar út úr henni. Menn skiptast í hópa
og hver hópur hefur sína sýn á söguna.“
Þetta er sem sagt ekki bara barnabók? „Alls ekki. Enskir krakkar segjast
allir fá þessa bók að gjöf einhvern tíma
í æsku og finnast hún mjög skemmtileg. Svo eru margir sem fara að lesa
hana aftur fyrir barnabörnin og fá þá
allt aðra sýn á hana en þeir höfðu sem
börn. Þetta er eins og með svo margar
aðrar bækur sem Englendingar hafa
skrifað fyrir börn. Sumt þykir krökkunum mjög skemmtilegt en annað er
kannski of þungt fyrir þau og höfðar meira til fullorðinna. En Grahame
skrifar ekki niður til barnanna, langt
í frá, og í því felst hluti af vinsældum
sögunnar, held ég.“

Margir muna eftir sjónvarpsþáttum
sem gerðir voru eftir bókinni og sýndir hér á níunda áratugnum, náðu þeir
andblænum úr sögunni? „Ekki að öllu
leyti, nei. Þar var lögð meiri áhersla á
gamanleikinn, spennuna og ævintýrin, en minni á ljóðrænuna og þunglyndið. Það er mjög erfitt að leikgera
þessa sögu en hefur samt oft verið
gert. Alan Bennet hét sá sem gerði það
síðast og hann talaði um að það væri
mjög erfitt að koma henni yfir í leikritsform. Margt fer mjög vel á sviði
en það eru stórir kaflar sem ekki gera
sig þar.“
Og þú mælir með lestri sögunnar
jafnt fyrir börn og fullorðna? „Já,
það geri ég. Grahame er svona einnar
bókar höfundur, þótt hann hafi samið
fleiri bækur, og honum hefur tekist
þarna að höndla eitthvað óskilgreinanlegt. Ég segi ekki að þetta sé fullkomið listaverk, en það er eitthvað þarna
sem á erindi við okkur öll.“
fridrikab@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST 27. SEPTEMBER 1908

Fyrsti T-Model Fordinn á götuna
Model T var vinsælasti bíllinn í
Bandaríkjunum á öðrum og þriðja
áratug tuttugustu aldarinnar. Allt
frá því að fyrsti bíllinn af þeirri gerð
var afgreiddur frá verksmiðjunum
í Detroit þann 27. september 1908
seldist hann eins og heitar lummur
og þann 26. maí 1927 fylgdist Henry
Ford með þegar bíllinn sem fyllti
fimmtándu milljónina rann af færibandinu í verksmiðjunni í Highland
Park í Michigan.
Model T var fyrsti bíllinn sem var
fjöldaframleiddur á færiböndum og
hugsaður sem bíll á viðráðanlegu

hans þannig: „Ég ætla að smíða bíl
fyrir fjöldann. Hann verður nógu stór
fyrir fjölskyldu en nógu lítill til að
einstaklingur geti rekið hann … Hann
verður svo ódýr að allir með góð laun
verða færir um að eignast bíl – og
njóta með fjölskyldunni blessunar
og ánægjustunda í guðsgrænni náttúrunni.“
Honum tókst ætlunarverkið heldur betur og Model T hefur oftar en
einu sinni verið valinn sá bíll sem
mest áhrif hafði á tuttugustu öldina í
alþjóðlegum könnunum. Framleiðslu
verði fyrir millistéttina. Henry Ford
lýsti hugmyndinni að baki framleiðslu hans var hætt í október 1927.
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krossgáta
2

1

6

7

9

3

4

5

8

10

12

LÁRÉTT
2. útmá, 6. í röð, 8. hlaup, 9. tækifæri,
11. 49, 12. fláræði, 14. rusl, 16. í
röð, 17. hamfletta, 18. bókstafur, 20.
hreyfing, 21. snöggur.

11

LÓÐRÉTT
1. elds, 3. skóli, 4. sár, 5. fiskur, 7.
ódæll, 10. síðasti dagur, 13. gifti, 15.
lands, 16. húðpoki, 19. átt.

13

14

Fagurbókmenntir eða pabbaklám
E

ftir að hafa unnið með fimmtán breskBAKÞANKAR
um rithöfundum í sex mánuði að verkum
Sifjar
þeirra er mér orðin ljós öll sú flóra áhyggjuSigmars- efna sem sækir á höfunda er þeir strengja
dóttur saman orð í setningar. Um er að ræða
áhyggjur á borð við: „Er orðavalið í setningu sjö á blaðsíðu 221 fullkomið?“ – „ó mæ
god ég er loddari sem verður refsað með
óeiginlegri aftöku á almannafæri af blóðþyrstum gagnrýnendum“ – „mun yfirmaður
minn fatta að drullusokkurinn sem er myrtur með blásýru á blaðsíðu átta er nákvæm
lýsing á honum og órum mínum um afdrif
hans“. Eitt er hins vegar það áhyggjuefni
sem aðeins herjaði á helming höfundanna.

15

LAUSN
17

18

19

20

LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. fg, 4. meiðsli,
5. áll, 7. baldinn, 10. gær, 13. gaf, 15.
láðs, 16. hes, 19. na.

16

LÁRÉTT: 2. afmá, 6. áb, 8. gel, 9. lag,
11. il, 12. slægð, 14. drasl, 16. hi, 17.
flá, 18. enn, 20. ið, 21. snar.

21

FYRR á árinu birtist viðtal við rithöfundinn
Sophie Kinsella í breska blaðinu Guardian
en Kinsella er þekkt fyrir gamansögur
sínar um líf og verslunarleiðangra Rebeccu
Bloomwood í Draumaveröld kaupalkans.
Blaðamanni lék forvitni á að vita hvers
vegna gáfuð kona með háskólagráðu í hagfræði frá Oxford legðist svo lágt að skrifa
bækur sem féllu undir hina óvirðulegu
bókmenntagrein sem kölluð hefur verið
„chick-lit“ eða skvísubækur.
SÚ LIST að afskrifa bækur eftir kvenrithöfunda með því að hengja á þær
einhvern lítilsvirðandi merkimiða
hefur tíðkast jafnlengi og konur hafa
mundað pennann. Nýverið bættist
nýr merkimiði í flóruna. Bókaflokk-

urinn Fimmtíu gráir skuggar hefur vakið
sterk viðbrögð meðal lesenda. Sumir elska
erótískt skáldverkið sem selst eins og heitar
lummur en aðrir elska að hata það. Óháð
skiptum skoðunum um verkið er hins vegar
ljóst að um leið og hengdur var á það merkimiðinn „mömmuklám“ var á brattann að
sækja fyrir höfund þess að láta taka sig og
bók sína alvarlega.

BÆKUR eftir karlmenn eru bara bókmenntir. Bækur eftir konur eru hins vegar
„chick-lit“, kvennabækur og mömmuklám.
Bækur Tony Parsons og Nick Hornby eru
ekki „dick-lit“ þótt halda megi því fram að
þær séu hin hliðin á „chick-lit“ peningnum.
Öreindirnar eftir Michel Houellebecq og
Náin kynni eftir Hanif Kureishi eru fagurbókmenntir en ekki pabbaklám.
Í DAG er rithöfundurinn J.K. Rowling,
skapari Harry Potter, með öndina í hálsinum. Snemma í morgun kom fyrsta skáldsaga hennar fyrir fullorðna út í Bretlandi
og Bandaríkjunum. Ofan á venjulegar
áhyggjur sem tengjast ritstörfum þurfa
kvenhöfundar að hafa áhyggjur af því að
verk þeirra verði afskrifuð með merkimiða. Hvaða merkimiða J.K. Rowling fær
á eftir að koma í ljós. Góðu fréttirnar eru
hins vegar þær að eftirvæntingin eftir bók
Rowling og tilfinningaþrungnar umræður
um Fimmtíu gráa skugga sýna að fréttir af
dauða bókarinnar reyndust stórlega ýktar.

■ Pondus

Eftir Frode Overli

Jesús
Jói!

Frumsýning
28. september

■ Gelgjan
11. NEFNDU TVÖ ANDSTÆÐ
NÁTTÚRUÖFL.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ef þú liggur svona mikið
lengur þá skýturðu
rótum!

Forsala í fullum gangi!

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Er þetta í fyrsta
sinn sem þú
kemur í tannhreinsun?

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

■ Barnalán
Manneskja er ekki skilgreind út frá reglunum
sem hún hunsar eða
dótinu sem hún brýtur.

Eftir Kirkman/Scott

27. september 2012 FIMMTUDAGUR

36

36

SÍÐASTA SÝNINGARHELGI Yfirlitssýningunni Minning um myndlist - Útimyndlistarsýningarnar á
Skólavörðuholti 1967 – 1972 - lýkur í Listasafni ASÍ um helgina. Útimyndlistarsýningarnar á Skólavörðuholti
brutu blað í sögu höggmyndalistar á Íslandi og voru jafnframt kímið að stofnun Myndhöggvarafélagsins.
Sýningin er samstarfsverkefni Listasafns ASÍ og Myndhöggvarafélagsins, sem er 40 ára í ár.

menning@frettabladid.is

Saga skopteikninga
Franski listfræðingurinn Didier
Semin heldur erindi í Hafnarhúsinu í kvöld um þróun skopteikninga frá með vísun í verk
rúmenska listamannsins Dan Perjovschi, sem nýlega opnaði sýningu í Hafnarhúsinu.
Semin er fyrsti gestur hausta n na r í fy r i rlest ra rö ði n n i
Umræðuþræðir, samstarfsverkefnis Listasafns Reykjavíkur,

Kynningarmiðstöðvar íslenskrar myndlistar og Listaháskóla
Íslands. Semin rýnir í teikningar Marcel Duchamp, sem birtust
í tímaritum snemma á ferli hans,
en í gegnum allan hans feril sést
hversu mikil áhrif þær höfðu á
myndhugsun hans og notkun texta
og tákna.
Fyrirlesturinn hefst klukkan 20
og er öllum opinn.

SIGRÚN SANDRA ÓLAFSDÓTTIR Stofnaði Gallerí Ágúst ári fyrir efnahagshrun, sem kollvarpaði öllum forsendum og áætlunum.
Hún ákvað hins vegar að halda sínu striki þrátt fyrir breyttar aðstæður og sér ekki eftir því.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Myndlistin spjarar sig alltaf
Sigrún Sandra Ólafsdóttir
stofnaði Gallerí Ágúst við
Baldursgötu fyrir fimm
árum. Á þeim tíma hefur
galleríið gengið í gegnum
mestu umbrotatíma okkar
daga og þurft að laga sig að
gjörbreyttum aðstæðum en
jafnan komist af.
Tilnefnt til
Grímunar 2012
012
2
sem besta
esta
barnasýningin
ngin

Gói
Baunagrasið
og

Vegna mikillar aðsóknar
verða nokkrar sýningar í október
Fréttatíminn

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Morgunblaðið

Gallerí Ágúst leggur áherslu á
samtímamyndlist og selur myndlist eftir íslenska sem erlenda
listamenn. Safnið var opnað í
samnefndum mánuði árið 2007
og hélt því nýverið upp á fimm
ára afmæli. Sigrún Sandra Ólafsdóttir, eigandi gallerísins, segir
hugmyndina að því hafa kviknað
þegar hún var við innanhúshönnunarnám á Ítalíu.
„Vinkona mína frá Mexíkó
var tengd inn í myndlistarheiminn og fór með mér á listasölumessur þar sem gallerí hvaðanæva úr heiminum komu saman
til að kynna listamenn sína. Mér
fannst þessi blanda listar og viðskipta mjög áhugaverð. Þegar ég
sneri til Íslands fór ég að skoða
hvað væri í gangi hérna heima
og fannst vera pláss fyrir faglegt sölugallerí. Ég var nokkuð
lengi með þetta í vinnslu en svo
kom tíminn þar sem ég ákvað að
kýla á þetta, fann hentugt húsnæði við Baldursgötu og Gallerí
Ágúst varð til. Þótt ég hafi ekki
ætlað að leggja áherslu á tiltekinn hóp listamanna hefur þetta
þróast þannig að ég hef mest-

megnis unnið með listamönnum
af yngri kynslóðinni.“

Engu að síðar varð maður vissulega var við ákveðna hugarfarsbreytingu hjá sumum; að myndlist myndi standa af sér öll veður
en ekki brenna inni á bankabók.
En það birtist ekki þannig að fólk
þyrptist í galleríin eftir hrun.“

Ekki sjálfgefið að halda áfram
Rúmu eftir að Sigrún Sandra
setti Gallerí Ágúst á laggirnar
riðu ósköpin yfir og fjármálakerfið fór á hliðina. Hún segir
Sköpunin varð ekki fyrir áfalli
það hafa verið síður en svo sjálfgefið að halda rekstrinum áfram.
Sigrún Sandra segir að þrátt
fyrir allt hafi undanfarin ár
„Þegar maður fer af stað með
verið frábær tími. Hún leyfir
svona verkefni árið 2007, í því
ástandi sem ríkti þá, leggur
sér þó ekki að hugsa langt fram
maður upp með áætlanir sem
í tímann, eftir það sem á undan
gengu ekkert upp
er gengið.
eftir svona kerfis„Eftir svona hrun
hrun. Ég varð að
þar sem öllum áætlunum og forsendum
meta stöðuna algjörkastað upp í loft
lega upp á nýtt og
Myndlistarmenn er
þarf maður að taka
var, eins og marghalda áfram að
stöðuna reglulega.
ir aðrir, í óvissuÓvissunni er í sjálfu
ástandi í þó nokkvinna að sínum
urn tíma. En maður
sér ekki lokið svo mér
hugmyndum í
reynir að laga sig að
finnst erfitt að spá
nýjum aðstæðum.
sína miðla og sú fyrir um framtíðina.“
Áætlanir breytast
Á hinn bóginn segvinna er alltaf
og forsendurnar eru
ist Sigrún Sandra
jafn frjó, þar er
ekki kvíða framtíðallt aðrar, en engu að
síður finnst mér við
inni fyrir hönd myndengin
kreppa.
hafa getað haldið úti
listarinnar.
faglegum og metnað„Það var þó eitt
sem h r u ndi ekk i,
arfullum sýningum.“
vinna myndlistarmanna. SköpSpurð hvort hún hafi orðið vör
unin varð ekki fyrir áfalli að
við hugarfarsbreytingu í garð
mínu mati. Myndlistarmenn
myndlistar eftir hrun, til dæmis
halda áfram að vinna að sínum
hvort fleiri líti á myndlist sem
hugmyndum í sína miðla og sú
álitlegan fjárfestingakost, segist
vinna er alltaf jafn frjó, þar er
Sigrún Sandra ekki hafa upplifað
það að neinu tilfinnanlegu marki.
engin kreppa.
„Það varð ekkert stökk, eins og
Ég er því mjög bjartsýn fyrir
maður heyrði stundum rætt um,
hönd myndlistarinnar sem slíkralls ekki. Myndlist er lúxusvara
ar hvað sem ástandi stofnananna
og í þrengingum heldur fólk að
í kringum hana líður.“
sér höndum. Það var reyndin.
bergsteinn@frettabladid.is

GALLERÍ ER EKKI SAFN
Sigrún Sandra leggur mikla á herslu á að
kynna starfsemi gallerísins. Hún segir það
hafa komið sér á óvart hversu óljósar hugmyndir margir hafi um starfsemi myndlistargallería og hlutverk þeirra.
„Orðið gallerí er notað um allt í dag; sýningarrými, hárstofur, hundastofur og kjötbúðir.
Sýningarrými geta verið í galleríum, á söfnum
eða í listamannareknum rýmum en fólk gerir
ekki endilega greinarmuninn þarna á milli.
Grundvallarmunur á safni og galleríi er sá
að galleríið safnar ekki myndlist og sýningar
eru bara hluti af starfseminni. Hér fer fram
ráðgjöf, kynning, markaðssetning og sala á
myndlist. Hér getur fólk ekki aðeins virt fyrir
sér myndlist, heldur leitað ráða og fengið
aðstoð við að kynnast myndlistarmönnum
og hvert það eigi að snúa sér við að kaupa
myndlist.“
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Ný vídd í íslenskt tónlistarlíf
„Ég held að það sé ekki ofsagt að hér sé
brotið blað í íslensku tónlistarlífi,“ segir
Jónas Sen um komu Berlínarfílharmóníunnar hingað til lands, en hún leikur á tónleikum í Hörpu 20. nóvember. Berlínarfílharmónían er ein þekktasta hljómsveit
veraldar og var meðal annars valin önnur
besta sinfóníuhljómsveit heims í viðamikilli skoðanakönnun tímaritsins Gramophone árið 2008.
Steinunn Birna Ragnarsdóttir, tónlistarstjóri Hörpu, segir komu Berlínarfílharmóníunnar staðfesta að tónlistarhúsið sé á
heimsmælikvarða og hafi opnað nýja vídd
fyrir íslenskt tónlistarlíf.
„Við höfðum ekki vettvang fyrir svona
viðburð áður. Berlínarfílharmónían er

afar vandlát á þau hús sem hún spilar í
og léti ekki sjá sig í Hörpu nema það væri
hús í hæsta gæðaflokki.“ Steinunn Birna
hitti hljómsveitarstjóra Berlínarfílharmóníunnar í Þýskalandi í fyrrahaust og
viðraði þá hugmyndina um að hljómsveitin
kæmi og léki hér. „Fulltrúar hljómsveitarinnar tóku strax vel í það. Maður finnur
glögglega hvað Harpa nýtur nú þegar góðs
orðspors í gegnum þá sem hafa komið þar
fram, til dæmis Jonas Kaufman og Maxim
Vengerov. Þeir voru hæstánægðir með
húsið og slíkt spyrst út.“
Tónleikar Berlínarfílharmóníunnar
í Hörpu eru smiðshöggið á tónleikaferð
hennar um Norðurlönd. Miðar á tónleikana seldust upp samdægurs.
- bs

KAUPTU FJÓRAR
& FÁÐU SEX FERNUR
NÝTT! NÚ FÆST HLEÐSLA LÍKA
MEÐ SÚKKULAÐIBRAGÐI.

HOLL OG UPPBYGGILEG NÆRING EFTIR GÓÐA ÆFINGU.
HENTAR VEL FÓLKI MEÐ MJÓLKURÓÞOL.

Tónlist ★★★★★
Önnur hugmynd um
norðrið
Víkingur Heiðar Ólafsson píanóleikari

Brjálaði snillingurinn
Norðurljós, Hörpu, 25. september.
Heimildarmyndin Glenn Gould
Hereafter fjallar um kanadíska
píanóleikarann fræga. Hún var
frumsýnd fyrir nokkrum árum.
Þar eru viðtöl við nokkra „áhangendur“ Goulds. Þetta er fólk sem
heldur því fram að hann sjálfur,
og það sem hann stóð fyrir, hafi
breytt lífi þeirra. Þar á meðal var
ung kona sem hafði látið tattóvera
fyrstu nótur strengjakvartetts eftir
Gould á bakhlutann á sér. Fyrir
henni var Gould guð.
Gould, er lést árið 1982, hefur
orðið að einhvers konar tákni fyrir
það sem mannkynið getur áorkað
á sínum bestu stundum. Hann er
brjálaði snillingurinn sem sprengdi
af sér alla hlekki og gerði það sem
honum sýndist til að koma listrænni sýn sinni á framfæri. Hann
var konsertpíanóleikari, en hætti
alfarið að halda tónleika snemma
á ferlinum. Í staðinn einbeitti hann
sér að því að gefa út plötur. Á þeim
tíma þótti það byltingarkennd
afstaða.
Víkingur Heiðar Ólafsson píanóleikari heiðraði minningu Goulds
í Norðurljósum Hörpu á þriðjudagskvöldið. Tónleikarnir báru
yfirskriftina Önnur hugmynd um
norðrið. Það er tilvísun í útvarpsþátt Goulds sem hét The Idea
of North. Þar tók hann viðtöl við
nokkra einstaklinga sem bjuggu á
afskekktum norðurslóðum Kanada.
Þátturinn í heild fjallaði um það að
draga sig frá heiminum. Hann var
á vissan hátt um ævi Goulds sjálfs,
sem var einfari í tónlistinni og í
samfélaginu.
Á efnisskránni voru verk
sem Gould hélt mikið upp á.
Tónleikaatriðin voru fleyguð með
upptökum af honum að tala, sem
skapaði skemmtilega stemningu.
Það var líka gaman að hlusta á
Víking spila, sem er frábær píanóleikari eins og alþjóð veit. Ég held
að ég hafi heyrt aðeins eina litla
feilnótu á öllum tónleikunum.
Það er óvanalegt; yfirleitt eru alltaf
einhverjir hnökrar í lifandi flutningi.
Maður einfaldlega býst ekki við
öðru.
Tvær partítur eftir Bach, nr. 5 og
6, voru þó ekki sérlega sannfærandi
í túlkun Víkings. Þær voru að vísu
mjög líflegar, með fjölbreyttum
styrkleikabrigðum og vel spilaðar
tæknilega. Hins vegar var einhver
leiðinleg rómantík í flutningnum
– tilfinningasemi, jafnvel tilgerð og
væmni. Það er stíll sem á illa við
í Bach. Þetta tignarlega og hreina
sem einkennir verk tónskáldsins
vantaði að mestu í flutninginn.
Maður hefði viljað heyra tærleikann, heiðríkjuna og yfirvegunina
sem var aðalsmerki Goulds sjálfs
þegar hann spilaði Bach.
Víkingur var miklu áhugaverðari
eftir hlé. Þrjú innhverf intermezzi
eftir Brahms opus 117 voru hrífandi
fögur. Þar naut sín til fulls hin
eðlislæga mýkt píanóleikarans.
Sjaldheyrð sónatína (op. 67 nr. 1)
eftir Sibelius var líka skemmtilega
lifandi og spennandi. Og bæði
Skovstilhed eftir Grieg og Liebestod
eftir Wagner í umritun Liszts voru
frábær. Ofsafengnar tilfinningarnar
í Wagner skiluðu sér fullkomlega í
kraftmiklum leiknum. Sömuleiðis
held að ég hafi aldrei heyrt smáverk eftir Grieg svona fallega leikið.
Það var einhver draumkenndur
unaður í túlkuninni, ótrúlega fagurt
mótaðar laglínur, skreyttar fínlegum
hljómalitbrigðum. Maður hefði
viljað heyra meira svona á tónleikJónas Sen
unum.
Niðurstaða: Tæknilegt öryggi einkenndi tónleika Víkings Heiðars
Ólafssonar. Túlkunin var þó missannfærandi. Bach var fremur
tilgerðarlegur, en Grieg frábær.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Fimmtudagur 27. september
➜ 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
20.00 Reykjavík International Film

Festival hefst. Nánari dagskrá má finna
á http://riff.is/schedule

➜ Fræðslufundir
14.00 Opinn fræðslufundur verður
haldinn í hjálpartækjasal Stoðar að
Trönuhrauni 8 í Hafnarfirði. Fundurinn
ber yfirskriftina Með báða fætur á
jörðinni.
➜ Uppákomur
20.15 Kristilegt stúdentafélag heldur

sérstakan kynningarfund í Dómkirkjunni
í Reykjavík. Félagið er opið öllum 20 til
30 ára og fundir eru haldnir vikulega
í kirkjunni. Laura Scheving Thorsteinsdóttir talar. Allir velkomnir og aðgangur
er ókeypis.
21.00 Glaumbar skemmtistaður heldur
mánaðarlegt Bingó. 100.000 krónur í
aðalvinning en hvert spjald kostar 500
krónur.

➜ Dans

20.00 Salsa Iceland býður í salsaveislu
á Thorvaldsen Bar. Boðið verður upp á
frían prufutíma fyrir byrjendur og eftir
það verður dansgólfið laust fram eftir
kvöldi.
➜ Tónlist
22.00

Bítladrengirnir blíðu
halda tónleika
á Ob-La-Dí-ObLa-Da Frakkastíg
8. Aðgangseyrir
kr. 1.000.

Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

Opið laugard. kl. 10-14
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Hilmar Örn kveður Kristskirkju
Hilmar Örn Agnarsson stendur fyrir kveðjutónleikum í
Kristskirkju klukkan 20 í
kvöld en hann lét nýverið af
störfum þar sem dómorganisti
eftir þriggja og hálfs árs starf.
Hilmar fær góða gesti til sín
á tónleikana, þær Björgu Þórhallsdóttur sópransöngkonu,
Elísabetu Waage hörpuleikara og Kai Roberts trompetleikara. Björg og Elísabet hafa
haldið fjölda tónleika undanfarin sumur með Hilmari
Erni. Á tónleikunum taka þau
fyrir trúarlega hluta efnisskrár þeirra, til dæmis Lau-

date Dominum eftir Mozart,
Vater Unser eftir Arvo Pärt,
Ave Maria eftir Cherubini og
Maríuvers eftir Gunnar Reyni
Sveinsson.
Kai Roberts er heimsþekktur trompetleikari frá Noregi.
Hann mun leika ýmsar perlur
með Hilmari Erni fyrir orgel
og trompet.
Þá leikur Hilmar Örn fjögur
af öndvegisverkum J.S. Bach á
Frobenius-orgel Kristskirkju,
m.a. Praeludium í h moll BWV
544 og Vor deinen Thron tret
ich hier mit, sem var lokaverk
meistara Bach.

tónlist
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CHEEK MOUNTAIN THIEF með Cheek Mountain Thief er plata vikunnar ★★★★

„Frábær plata frá fyrrum meðlimi Tunng og íslenskum meðspilurum.“

tonlist@frettabladid.is

-TJ

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Saga raftónlistarinnar
Plötuútgáfa á stafrænu formi er alltaf að aukast. Bæði tónlistarútgáfur og tónlistarveitur eru duglegar að bjóða upp á efni sem er
eingöngu fáanlegt sem niðurhal. Nýlega gaf til dæmis Hellcat-útgáfan út 57 laga safnið The Hellcat Years í tilefni af því að Joe
Strummer hefði orðið sextugur.
Útgáfan spannar það efni sem
Strummer gerði með hljómsveitinni Mescaleros. Flott safn með
ýmsu áður óútgefnu efni og eingöngu fáanlegt stafrænt.
Önnur ekki síður merkileg
útgáfa er safnið A Guide to
Electronic Music sem Bleeptónlistarveitan setti saman. Sú
útgáfa er aðeins seld til og með
27. september, þannig að áhugasamir ættu að skella sér á Bleep.
com án tafar.
Bleep sérhæfir sig í raftónlist,
SÍÐUSTU FORVÖÐ Bleep-safnið er aðeins
þó að veitan selji fleiri tegundir
selt í takmarkaðan tíma.
tónlistar. Fyrrnefnt safn rekur
sögu raftónlistarinnar í 55 lögum. Þetta er magnað safn sem hefst á
Olivier Messaien, Pierre Shaeffer, John Cage, Pierre Henry og Karlheinz Stockhausen og endar á Burial, Actress og James Blake. Þar á
milli er svo fullt af flottri tónlist: Jean-Jacques Perrey, Popol Vuh,
Jean Michel Jarre, Throbbing Gristle, Africa Bambaataa, Model
500, 4 Hero, LFO, Autechre, Aphex Twin, Four Tet …
Þegar maður hlustar á alla þessa tónlist gerir maður sér grein
fyrir því hvað allir þessir tónlistarmenn eiga í raun mikið sameiginlegt, þó að bakgrunnurinn sé ólíkur. Það eru endalausar tengingar á
milli framúrstefnutónskáldanna, danstónlistarliðsins og taktasmiða
hipphoppsins. Mjög flott safn þó að það vanti eðlilega nokkra mikilvæga raftónlistarmenn, til dæmis Giorgio Moroder og Kraftwerk,
þó að þeir síðarnefndu séu þarna reyndar í lagi Afrika Bambaataa,
Planet Rock.

Í SPILARANUM

FORSPRAKKI Matt Bellamy er forsprakki ensku hljómsveitarinnar Muse.

Nýjungagjarnir rokkarar
Sjötta hljóðversplata Muse
heitir 2nd Law og kemur út
eftir helgi. Þar blanda Matt
Bellamy og félagar saman
hinum ýmsu tónlistarstefnum í eina stóra epík.

Ojba Rasta - Ojba Rasta

Van Morrison - Born to
Sing: No Plan B

Grizzly Bear - Shields

NORDICPHOTOS/GETTY

VARMAFRÆÐI HEILLAR
MEÐLIMI MUSE
Plötuheitið 2nd Law er tilvísun í
annað lögmál varmafræðinnar (e.
the second law of thermodynamics) þar sem eðlisfræðihugtök á
borð við varmafræði og skammtafræði koma við sögu. Franski
vísindamaðurinn Sadi Carnot er
sagður eiga heiðurinn af lögmálinu og setti hann kenninguna fram
árið 1824.

Upptökur á sjöttu hljóðversplötu
enska rokktríósins Muse hófust í
London í september í fyrra. Eins
og á þeirri síðustu, The Resistance sem kom út 2009, sáu Matt
Bellamy og félagar sjálfir um upptökustjórn.
The Resistance vakti mikla
lukku víða um heim og fór á toppinn í nítján löndum, þar á meðal
í Bretlandi, en þriðja sætið varð
hlutskiptið í Bandaríkjunum. Á
Grammy-verðlaunahátíðinni þar
í landi var hún jafnframt valin
besta rokkplatan.
Marga aðdáendur Muse rak
í rogastans þegar þeir heyrðu
fyrsta lagið af 2nd Law á netinu,
Unsustainable, þar sem dubstepáhrif voru mikil. Lagið er samt

ekki lýsandi fyrir plötuna því alls
konar straumar og stefnur einkenna hana án þess þó að Musehljómurinn hverfi nokkurn tímann sjónum. Fyrsta smáskífulagið,
Madness, hafði reyndar að geyma
smá dubstep-bassa en minnti annars óneitanlega mikið á Queen.
Muse hefur einmitt iðulega verið
líkt við þá vinsælu sveit.
Á 2nd Law er einnig hið epíska
Survival, sem var opinbert lag
Ólympíuleikanna sem voru haldnir í London í sumar. Sjálfur hefur

LAGALISTINN

SUNNUDAG KL. 20.15
Sannsöguleg mynd sem hlaut 5 Emmyverðlaun um sl. helgi, þar á meðal sem
besta myndin og Julianne Moore sem
besta leikkona í aðalhlutverki.
TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

Flytjandi

freyr@frettabladid.is

TÓNLISTINN

Vikuna 20. - 26. september 2012
Sæti

Bellamy látið hafa eftir sér að á
plötunni sé að finna elektrópopp,
hefðbundið rokk og sinfóníutónlist. Í raun hljómi hún eins og þrjár
mismunandi hljómsveitir séu að
spila á henni ef ekki væri fyrir
röddina hans. Einnig segir hann
nýjungagirni einkenna Muse og
að meðlimir hennar séu ófeimnir
við að víkka út sjóndeildarhringinn með hverri plötunni.
Fleira athyglisvert við 2nd
Law er að tvö lög eru alfarið eftir
bassaleikarann Chris Wolstenholm
og syngur hann þau bæði, auk þess
sem hjartsláttur úr ófæddum syni
Bellamy er saumaður inn í lagið
Follow Me. Söngvarinn tók upp
hjartsláttinn með iPhone-síma rétt
áður en unnusta hans, leikkonan
Kate Hudson, ól soninn.
Muse fylgir 2nd Law eftir með
tónleikaferð um Evrópu sem hefst
í London á sunnudaginn og lýkur í
desember. Þegar er uppselt á tónleika sveitarinnar í Ósló 5. desember en sveitin stígur í framhaldinu á svið í Svíþjóð og Finnlandi.

Vikuna 20. - 26. september 2012
Lag

1

Muse ..................................................................... Madness

Sæti

Flytjandi

Plata

1

Ásgeir Trausti ..................................... Dýrð í dauðaþögn

2

Moses Hightower ............................. Sjáum hvað setur

2

Of Monsters And Men ........... My Head Is An Animal

3

Retro Stefson ..............................................................Glow

3

Moses Hightower ................................ Önnur Mósebók

4

Ásgeir Trausti ................................................. Leyndarmál

4

Eivör ............................................................................ Room

5

Of Monsters And Men ..................................Dirty Paws

5

Bob Dylan ............................................................. Tempest

6

Valdimar ......................................................................... Sýn

6

Sigur Rós ................................................................... Valtari

7

Ragnar Bjarnason / Jón Jónsson ...................... Froðan

7

Nýdönsk .........................................................1987-2007

8

Pink ........................................................................Blow Me

8

Ojba Rasta .......................................................Ojba Rasta

9

Philip Phillips ............................................................Home

9

Mannakorn ......................................... Í blómabrekkunni

10

Eivör ...............................................................................Rain

10

The Vintage Caravan............................................ Voyage

Skýringar:
Stendur í stað síðan í síðustu viku

Fellur um sæti síðan í síðustu viku

Hækkar á lista síðan í síðustu viku

Nýtt á lista

Listarnir eru teknir saman fyrir Félag hljómplötuframleiðenda. Listarnir eru birtir í heild sinni á Vísir.is.
Þátttakendur í Lagalistanum: Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2, Kaninn, tonlist.is. Verslanir í Tónlistanum: Skífan, Hagkaup, Penninn/Eymundsson, 12 tónar, Harpa, Smekkleysa plötubúð, Elkó, tonlist.is
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PIPAR\TBWA • SÍA
Í • 122674

www.skjareinn.is

Fyrsti þáttur í kvöld kl. 21:30
Fyrsti þáttur í opinni dagskrá

Vertu með í fjörinu

SKJÁREINN
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TVEGGJA BARNA MÓÐIR Leikkonan Sarah Michelle Gellar og eiginmaður hennar, Freddie Prinze Jr., eignuðust sitt annað barn í síðustu viku. Fyrir á
parið þriggja ára gamla dóttur.

bio@frettabladid.is

OPNUNARMYNDIN Kvikmyndahátíðin Riff hefst með sýningu myndarinnar Drottningin af Montreuil eftir Sólveigu Anspach.

Anspach opnar Riff
Opnunarmynd Riff í ár er myndin Drottningin af Montreuil eða
The Queen of Montreuil eftir Sólveigu Anspach. Myndin gerist um
sumar þegar Agathe snýr heim til
sín í Montreuil sem er úthverfi í
París. Hún missti mann sinn í bílslysi og eftir að hafa syrgt hann
hyggst hún taka aftur til starfa
við kvikmyndagerð. Þegar íslensk
mæðgin, sæljón og kynþokkafullur nágranni dúkka óvænt upp

á heimili hennar öðlast Agathe
aftur styrk til að takast á við lífið
að nýju.
Sólveig leikstýrði sinni fyrstu
kvikmynd, Stormviðri, árið 1999
og var myndin valin í Un Certain
Regard flokkinn á Cannes kvikmyndahátíðinni það ár.
Bíógestir geta sótt smáforrit hjá
Apple.com til þess að auðvelda sér
að halda utan um sýningar Riff á
auðveldan og þægilegan máta.

Hardy upp á Everest
Tom Hardy mun að öllum líkindum fara með hlutverk fjallgöngugarpsins George Mallory í nýrri
kvikmynd Doug Liman. Vinnuheiti
myndarinnar er Everest og segir
frá þriðju tilraun Mallory til að
klífa þennan hæsta tind veraldar
árið 1924.
Mallory ætlaði sér að verða fyrstur manna til að klífa Everest. Hann
gerði tvær tilraunir til þess árin
1921 og 1922 en mistókst ætlunarverk sitt og árið 1924 lagði hann af
stað í þriðja sinn ásamt félaga sínum
Sandy Irvine. Handritshöfundurinn
Sheldon Turner mun vinna kvikmyndahandritið upp úr bók Jeffrey
Archer, Paths Of Glory, sem kom út
árið 2009.

UPP Á EVEREST Tom Hardy gæti farið með

hlutverk fjallgöngumannsins George Mallory í nýrri kvikmynd.
NORDICPHOTOS/GETTY

GUNNAR NELSON
BERST VIÐ ÞÁ BESTU

ELTIR SJÁLFAN SIG Joseph Gordon-Levitt leikur leigumorðingja sem lendir í því að þurfa að myrða sjálfan sig úr framtíðinni.

Frábær framtíðartryllir
Spennumyndin Looper
verður frumsýnd í bíóhúsum annað kvöld. Myndin
þykir vera ein besta mynd
ársins.
Vísinda- og spennumyndin Looper
skartar Bruce Willis og Joseph
Gordon-Levitt í aðalhlutverkum.
Willis og Gordon-Levitt leika sama
manninn á ólíkum æviskeiðum og
þykir frammistaða þeirra frábær.
Myndin hefur einnig hlotið einróma lof gagnrýnenda sem keppast um að hrósa leikurum og leikstjóra.
Myndin segir frá Joe sem er
uppi árið 2042 og vinnur við það
að myrða fólk sem glæpagengi
sendir til hans frá árinu 2072 með
aðstoð tímavélar. Joe vinnur þessa
hrottalegu vinnu vel þar til hann
stendur frammi fyrir því að þurfa
að taka sjálfan sig af lífi. Joe úr
framtíðinni nær þó að komast
undan og upphefst æsispennandi
atburðarás þar sem Joe úr nútíðinni eltist við sjálfan sig og reynir

LIÐTÆKUR BANJÓLEIKARI
■

Leikstjórinn Rian Johnson segist hafa orðið fyrir miklum áhrifum frá
myndinni Annie Hall frá árinu 1977. „Myndin snart mig á þann hátt sem
engin önnur mynd hefur gert. Það er eitthvað sem ég vona að ég muni
líka geta gert ef ég fæ tækifæri til að halda áfram að búa til kvikmyndir.“

■

Johnson hefur leikstýrt þremur kvikmyndum og leikur Joseph GordonLevitt í öllum þremur. Hann lék þó aðeins lítið hlutverk í myndinni The
Brothers Bloom.

■

Johnson er einnig þjóðlagasöngvari og liðtækur banjóleikari og má hlýða
á söng hans á vefsíðu hans.

um leið að komast undan hefndum
glæpamanna.
Gagnrýnandi hjá kvikmyndasíðunni Total Film gaf Looper
fullt hús stiga, eða fimm stjörnur,
og segir myndina vera bestu „vísindamynd frá því að Moon kom út
og bestu tímaflakksmynd síðan 12
Monkeys.“
Looper er þriðja mynd leikstjórans Rian Johnson en hann vakti
fyrst athygli fyrir kvikmyndina
Brick sem sýnd var á Sundancekvikmyndahátíðinni árið 2005.
Joseph Gordon-Levitt fór einnig

með aðalhlutverkið í þeirri mynd.
Næsta mynd Johnson kom út
árið 2009. Hún nefnist The Brothers Bloom og skartar Mark Ruffalo, Adrien Brody og Rachel
Weisz í aðalhlutverkum.
Áhorfendur gefa myndinni 99
prósent ferskleikastig á vefsíðunni Rottentomatoes.com og á
Metacritic.com hlýtur hún 86 prósent af hundrað. Móttökurnar hafa
því verið gríðarlega góðar og vilja
sumir gagnrýnendur meina að hér
sé komin snjallasta og jafnframt
besta hasarmynd ársins.

LAUGARDAG KL. 17.55

Mannrán og leitin að Nemo
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GUNNARSHÓLMI
NÝR ÞÁTTUR UM GUNNAR NELSON
LAUGARDAG KL. 13.05 Á STÖÐ 2
SPORT OG KL. 17.20 Á SPORT 3

LÉTTÖL

Leitin að Nemo verður frumsýnd
í þrívídd annað kvöld og sömuleiðis nýjasta mynd leikstjórans
Olivers Stone, Savages.
Teiknimyndin Leitin að Nemo
kemur aftur í bíóhús á föstudag
en í sérstakri þrívíddarútgáfu.
Teiknimyndin naut mikilla vinsælda á sínum tíma og er talin
ein af bestu teiknimyndum allra
tíma. Aðdáendum myndarinnar
gefst nú tækifæri á að sjá myndina aftur í bíósal. Finding Nemo
kom fyrst út árið 2003 og var
fimmta mynd Pixar Animation
Studios. Söguþráður myndarinnar ætti að vera flestum kunnugur
en til upprifjunar fjallar myndin um fiskinn Marlin sem leitar
sonar síns, Nemo, með aðstoð
vinkonu sinnar, Dory. Finding
Nemo hlaut Óskarsverðlaunin í
flokki teiknimynda sama ár og
var sú mynd sem halaði inn hvað
mestum tekjum á eftir The Lord
of the Rings: The Return of the
King.
Spennumyndin Savages eftir
Oliver Stone er einnig frumsýnd
annað kvöld og skartar hún leikurunum Taylor Kitsch, Blake
Lively, Aaron Taylor-Johnson,
John Travolta, Benicio del Toro

SPENNUMYND FRÁ STONE Leikkonunni Blake Lively er rænt af glæpahring Salma

Hayek í nýjustu kvikmynd Olivers Stone, Savages.

og Salma Hayek í aðalhlutverkum. Myndin er byggð á samnefndri skáldsögu höfundarins
Don Winslow. Myndin segir frá
vinunum Chon og Ben sem deila
kærustu.
Þegar stúlkunni er rænt af

glæpamönnum ákveða vinirnir
að bjarga henni upp á eigin spýtur. Gagnrýnendur segja atriði
í myndinni subbuleg en að með
henni snúi Oliver Stone aftur til
uppruna síns og mynda á borð við
Natural Born Killers.
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FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna,
og fáðu faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum,
án skuld
dbindinga!
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VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
SÉRSMÍÐUM RÚM OG DÝNUR Í ÖLLUM STÆRÐUM
Löggiltir dýnuframleiðendur, starfandi í 60 ár

RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is
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ÓSÁTTUR VIÐ ROMNEY Söngvarinn Eddie Vedder vonast til að Barack Obama
verði endurkjörinn forseti Bandaríkjanna. „Ef Romney kemst til valda munu 47
prósent þjóðarinnar ekki vera með rödd sem talar þeirra máli lengur,“ sagði
söngvarinn og á þar við ummæli sem Mitt Romney lét falla í síðustu viku.

popp@frettabladid.is

VIGDÍS OG WATTS Vigdís
Finnbogadóttir átti fundi
með Gorbatsjov og Reagan.
Enska leikkonan Naomi
Watts hefur útlitið með sér
þegar samanburðurinn við
Vigdísi er annars vegar.
LÍKIR Greinileg líkindi eru með Mikhail Gorbatsjov og grínleikaranum Chevy Chase. Vissulega er Chase ekki vanur að
leika alvarleg hlutverk en kannski er kominn tími á það.

FORSÆTISRÁÐHERRAR Steingrímur Hermannsson var 58

ára árið 1986 og David Caruso úr þáttunum CSI: Miami er
aðeins tveimur árum yngri. Báðir rauðbirknir og harðir.

Hollywood-stjörnur í
mynd um leiðtogafundinn
Kvikmyndin Reykjavík,
sem fjallar um leiðtogafundinn í Höfða árið 1986,
er í undirbúningi í Hollywood. Hver mun leika
hvern í myndinni?
Leiðtogafundurinn í Höfða var
haldinn í Reykjavík dagana 11.
til 12. október 1986, eða fyrir 26
árum. Michael Douglas mun leika
Ronald Reagan, þáverandi Banda-

ríkjaforseta, í væntanlegri kvikmynd um fundinn en enn á eftir
að ráða í hlutverk Mikhails Gorbatsjov, fyrrum forseta Sovétríkjanna, og önnur smærri hlutverk.
Leikstjóri verður að öllum líkindum Bretinn Mike Newell og
framleiðendur verða Ridley Scott,
leikstjóri Prometheus, og David
W. Zucker.
Margir Íslendingar tengdust
leiðtogafundinum á sínum tíma,
bæði stjórnmálamenn og fjölmiðlamenn. Gaman er að velta

Í FRÉTTUM ER ÞETTA HELST

Ingvi Hrafn Jónsson var
duglegur að segja fréttir
af leiðtogafundinum. Don
Johnson, töffarinn úr Miami
Vice, myndi smellpassa í
hlutverk íslenska fréttamannsins.

fyrir sér hver myndi leika hvern
ef Fréttablaðið fengi að velja í
hlutverkin sem enn á eftir að tilkynna um. Meðal sögupersóna
verða að sjálfsögðu Vigdís Finnbogadóttir, þáverandi forseti
Íslands sem átti fund með Reagan
og Gorbatsjov, Steingrímur Hermannsson, sem var forsætisráðherra, Davíð Oddsson, þáverandi
borgarstjóri, og Ingvi Hrafn Jónsson, sem var duglegur að flytja
fréttir af þessum merka atburði.

HRESSIR Davíð Oddsson
var borgarstjóri Reykjavíkur þegar leiðtogafundurinn
var haldinn. Gamanleikarinn Seth
Rogen minnir
töluvert á
Davíð, bæði
í töktum og
útliti.
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KRAFTMIKIL SAGA Tom Hardy og Shia Laboeuf í hlutverkum sínum í Lawless.

VERÐDÆMI
ARMANI
JAKKAFÖT KR. 65.000
FRAKKI KR. 47.000
JAKKI KR. 39.000
BALDESSARINI
JAKKAFÖT KR. 49.000
GALLABUXUR KR. 11.000
D&G
JAKKI KR. 39.000
GALLABUXUR KR. 12.000
PAOLO DA PONTE
HERRASKÓR KR. 25.000

OPIÐ
VIRKA DAGA
KL. 11-18
LAUGARDAGA
KL. 11 -17

Blóði drifin og
blúsuð bannárasaga
Bíó ★★★★
Lawless
Leikstjóri: John Hillcoat. Leikarar:
Shia Laboeuf, Tom Hardy, Guy
Pierce, Gary Oldman
Bannárin bandarísku hafa löngum
verið kvikmyndagerðarmönnum
hugleikin, einkum þegar segja skal
sannar sögur af óöld og ofbeldi,
bræðralagi og blóðugri baráttu
milli lýðs og laganna varða. Hér
er sagnaritarinn enginn annar en
tónlistarmaðurinn Nick Cave en
honum hafa einmitt löngum verið
hugleiknar, bæði í lagasmíðum og
ritverkum, myrkustu hliðar hins
mannlega eðlis; hefnd, ofbeldi og
morð.
Af öllu því er nóg að taka hér
því myndin er með þeim blóðugri
sem sést hafa í lengri tíma. En þó
aldrei þannig að viðbjóðinn skorti
tilgang. Hér þjónar hann ljótri en,
að fullyrt er, sannri sögu þriggja
sveitabræðra sem fóru mikinn
í bruggbisnessnum í Franklinsýslu Virginíuríkis. Sagan er í goðsagnastíl. Örlagasaga sem minnir
á Íslendingasögurnar okkar enda

heiður, völd og blóðhefnd stóri
drifkraftur yfirdrifinna ofbeldisverka. Þetta er ofbeldisópus sem
sækir frekar innblástur til glæpamynda 7. og 8. áratuganna en Tarantinoista samtímans – við erum
frekar að tala um óð til mynda
Walters Hill, Martins Scorsese
og jafnvel Sams Peckinpah, þegar
best lætur. En hér er þó aldrei rist
eins djúpt.
Stíll leikstjórans Hillcoat (The
Road) er allur hinn ýktasti, jafnt
frásögnin sem útlitið, þar sem allt
kapp er lagt á að endurskapa hina
kolsvörtu og blúsuðu ringulreið
sem þá og þar á að hafa ríkt, jafnt
í myndmáli, búningum, leikmynd
og tónlist. Leikaravalið er líka
með besta móti. Úrval stórleikara
á borð við Guy Pierce, Gary Oldman og Tom Hardy fá útrás fyrir
ofleikinn sem í þeim öllum grasserar og á svo vel við hér. Stundum
keyrir jafnvel um þverbak í stælunum en þó aldrei svo að það dragi
kröftuga og vel heppnaða mynd
niður.
Skarphéðinn Guðmundsson
Niðurstaða: Yfirstílíseruð en kraftmikil saga frá blúsuðu og búsuðu
tímaskeiði
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Mér skilst að Ísland sé stórt og fallegt
Dario Argento, hinn goðsagnakenndi ítalski kvikmyndaleikstjóri og einn
áhrifamesti hrollvekjuleikstjóri allra tíma, er heiðursgestur kvikmyndahátíðarinnar Reykjavík
International Film Festival
sem sett verður með pompi
og prakt í dag. Ferill Argento spannar rúm fjörutíu ár og hann er hvergi
nærri hættur, en í ár sendi
hann frá sér kvikmyndina
Dracula 3D. Haukur Viðar
Alfreðsson tók Argento
tali og óhætt er að segja að
hann sé töluvert geðþekkari en yrkisefnin gefa til
kynna. Eftir örstutt spjall
um veðrið hófst alvaran.
Hvaða þýðingu hefur það fyrir þig
sem listamann að vera heiðursgestur RIFF? Mér finnst það mikill
heiður. Ég er mjög spenntur fyrir
Íslandsförinni og hlakka mikið til.
Ég hef séð íslenskar kvikmyndir á
kvikmyndahátíðum og einnig hef
ég hlustað á íslenska tónlist, en um
landið sjálft veit ég ekki mikið. En
mér skilst að það sé stórt og fallegt.
Nú sendir þú nýlega frá þér kvikmyndina Dracula 3D. Hver myndirðu segja að væri helsti munurinn
á því að gera kvikmynd í dag og
fyrir fjörutíu árum? Tilfinningin á
tökustað er sú sama en markaðsyfirráð bandarískra stórmynda
hafa gert minni myndum erfiðara fyrir. Með tilkomu stafrænnar kvikmyndatöku er orðið nær
ómögulegt að taka mynd á gamaldags filmu. Til dæmis er hvergi
hægt að framkalla filmu á Ítalíu í
dag, þannig að kvikmyndagerðarmenn verða að aðlagast breyttum
tímum.
Hvernig leggjast þessar breytingar í þig? Þetta er hræðilegt
(hlær). En það var virkilega gaman
að prófa sig áfram með þrívíddina
og ég leit á þetta sem spennandi tilraun. Þarna næ ég dýpt sem ég hef
aldrei náð áður.
Það er óhjákvæmilegt að spyrja
einn áhrifamesta hrollvekjuleikstjóra allra tíma hvernig honum
líki við hryllingsmyndir nútímans.
Sérðu eitthvað sem er þér að skapi?
Það er ekkert að gerast í Ameríku, en mér líkar mjög vel við það
sem er að gerast í Frakklandi og á
Spáni. Þaðan koma margar góðar
myndir, sem og frá Japan, Taívan
og Suður-Kóreu. Ætli það sé ekki
hinn nýi heimavöllur hryllingsins?
Myndir þínar eru fullar af fallegum sjónarhornum og þú hefur
óvenjulega nálgun á liti og ljós.

ÁHRIFAMIKILL Nýjasta mynd heiðursgests RIFF í ár, Dario Argento, verður sýnd á hátíðinni auk tveggja annarra mynda eftir leikstjórann, hinnar víðfrægu hrollvekju Suspiria frá
1977 og Inferno frá 1980.
NORDICPHOTOS/AFP

Sækir þú innblástur í myndlist?
vegna enginn hefur haft samband.
Ég sæki mikið í myndlist og arkiMér finnst það bæði ófagmannlegt
tektúr og myndirnar mínar eru
og dónalegt.
uppfullar af vísunum í málverk og
Nú hefur þú bæði skrifað fyrir
skúlptúra. Til dæmis í kvikmyndsjálfan þig og aðra, meðal annars
inni Deep Red, þar endurskapa ég
sjálfan Sergio Leone. Hvort veitir þér meiri ánægju,
sjónarhorn úr málverkinu
að sitja við ritvélina
Nighthawks eftir Edward
eða að standa á bak
Hopper. Þetta er bara eitt
við tökuvélina? Hvort
dæmi af mörgum. Myndlist og kvikmyndagerð Ég sæki mikið
tveggja finnst mér faleru náskyldar listgreinar. í myndlist og
legt og veitir mér gleði.
Hrollvekjan Suspiria
Þegar ég skrifa er ég
arkitektúr og
er vafalaust sú þekktað setja drauma mína
asta af þínum verkum. myndirnar mínar á blað en þegar ég fer
í tökur finnst mér ég
Nú er unnið að endurgerð eru uppfullar
vera að uppfylla þá.
myndarinnar fyrir bandaaf
vísunum
í
rískan markað. Hvernig
Þetta er nátengt og ég
leggst verkefnið í þig og málverk og
get ómögulega gert upp
ertu viðriðinn það að einá milli.
skúlptúra.
Má eiga von á því að
hverju leyti? Ég hef ekki
hugmynd um hver stendsjá þig í bíó á RIFFur á bak við þetta verkhátíðinni? Engin spurnefni og kem eiginlega alveg af fjölling. Ég ætla að horfa á myndirnar
um. Ég hef þó heyrt af því að þetta
mínar með áhorfendum og hafa
standi til og undra mig á því hvers
gaman af.

ARGENTO FYRIR BYRJENDUR
Fyrir byrjendur í Argento-fræðum hefur Fréttablaðið tekið saman þrjár af
helstu kvikmyndum leikstjórans.

The Bird with the Crystal Plumage
(„L‘uccello dalle piume di cristallo“) - 1970
Aðalhlutverk: Tony Musande, Suzy Kendall
Bandarískur rithöfundur flækist í morðgátu í Róm. Feiknasterk frumraun
frá þrítugum Dario. Eldist vel og tíðarandinn gerir þetta allt saman bara
skemmtilegra.

Deep Red
(„Profondo rosso“) - 1975
Aðalhlutverk: David Hemmings,
Daria Nicolodi
Tónlistarkennari verður vitni að
hrottalegu morði og fer í spæjaraleik. Ungir menn í þannig leikjum
hafa reyndar lengi verið leikstjórans
ær og kýr. David Hemmings er
sérstaklega glæsilegur í aðalhlutverkinu.

Suspiria - 1977
Aðalhlutverk: Jessica Harper, Stefania
Casini, Udo Kier
Meistaraverkið sem hrollvekjuunnendur
um allan heim kunna utan að. Ung stúlka
hefur nám við ballettskóla í Freiburg.
Fljótlega byrjar ballerínunum að fækka,
enda virðist sem geðsjúkur morðingi gangi
laus á heimavistinni. Suspiria er veisla fyrir
augu og eyru, og tónlistin úr myndinni
(eftir Argento sjálfan og proggrokk-sveitina
Goblin) er fyrir löngu orðin sígild.
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SAGAN ÖLL Í SMÁATRIÐUM

T.V. - Kvikmyndir.is

Tónlist ★★★★★

H.V.A. - FBL
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60.000 MANNS!

WILL FERRELL OG ZACH GALIFIANAKIS Í FYNDNUSTU MYND ÞESSA ÁRS!
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“HHARÐASTA KRIMMAMYND SEM ÉG HEF SÉÐ Í
ÁRARAÐIR. EIN BESTA MYND 2012!”
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THE HOLLYWOOD REPORTER

„YOU LAUGH UNTIL IT HURTS.“
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Leikkonan Emilia Clarke og Seth
MacFarlane, höfundur Family
Guy þáttanna, gætu verið nýtt
par. Clarke og MacFarlane voru
mynduð saman á Emmy-verðlaunahátíðinni í Los Angeles á
laugardaginn var.
Clarke hefur slegið í gegn
sem Daenerys Targaryen í sjónvarpsþáttunum Game of Thrones en MacFarlane lék síðast í

kvikmyndinni Ted ásamt Mark
Wahlberg. Hann ljær einnig
persónunum Peter Griffin, Brian
Griffin og Stewie rödd sína í gamanþáttunum Family Guy. Að sögn
sjónarvotta virtist parið hamingjusamt á hátíðinni.
„Hann lagði handlegginn oft
yfir axlirnar á henni eða tók utan
um mitti hennar og hún virtist
alsæl,“ sagði einn sjónarvottur.

HRIFIN AF SETH Leikkonan Emilia
Clarke er tekin saman við gamanleikarann Seth MacFarlane.
NORDICPHOTOS/GETTY

SUNNUDAGURINN
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- K.G., DV

GLERAUGU SELD SÉR
SMÁRABÍÓ
DJÚPIÐ KL. 3.40 - 5 - 5.50 - 8 - 10.10
DJÚPIÐ LÚXUS KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
DREDD 3D ÓTEXTUÐ
E
KL. 8 - 10.10
RESIDENT EV
E IL
KL. 8
RESIDENT EV
E IL 3D ÓTEXTUÐ
E KL. 10.10
ÁVAXTA
V KAR
K FA
FN
KL. 4 - 6
THE EXPENDABLES 2 KL. 8 - 10.20
THE WAT
W CH
KL. 5.40
ÍSÖLD 4 2D ÍSÍL.TA
. L KL. 3.40

Niðurstaða: Ein flottasta útgáfa sem
komið hefur út um nokkra hljómsveit.
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“...MEIRIHÁTTAR TÖFF! STALLONE Á
EKKERT Í ÞENNAN NÝJA DREDD.”
KVIKMYNDIR.IS

- H.S.S., MORGUNBLAÐIÐ

Trausti Júlíusson

12

R MIÐA Á
TRYGGÐU ÞÉ

- J.I., EYJAFRÉTTIR

endaklúbbsútgáfurnar, demóupptökur, tónleikaefni … Og
gæðastaðallinn á þessu öllu er
hærri heldur en maður hefði
nokkurn tímann þorað að vona. Í
bókinni sem fylgir með eru viðtöl
við hljómsveitarmeðlimi um allar
plöturnar og mikið af myndum og
upplýsingum.
Á heildina litið er þetta hreint
magnaður pakki. Ein flottasta
útgáfa sem komið hefur út um
nokkra hljómsveit. Draumagripur aðdáandans. Hann kostar líka
sitt, en þeir sem ekki vilja allt
heila klabbið geta fengið plöturnar sjö hverja fyrir sig í sömu tvöföldu útgáfunum og eru í boxinu.

12

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

- Þ.Þ., FRÉTTATÍMINN

ákvörðun var ekki upphafið að
britpoppinu, en hún átti þátt í að
skilgreina það og gaf af sér bestu
plötu Blur, Parklife.
Það kom mér á óvart þegar ég
fór í gegnum allt þetta efni hvað
Blur kom víða við tónlistarlega
og hvað heildarverk sveitarinnar
er sterkt. Fyrsta og síðasta platan eru lakastar, en allar plöturnar þar á milli eru frábærar, The
Great Escape þó síst. Fimmta
platan sem heitir einfaldlega
Blur er til dæmis algjör snilld
og stórt stökk tónlistarlega frá
þeirri fjórðu. Það er líka fullt af
flottu aukaefni í boxinu, ég man
ekki eftir því að hljómsveit hafi
verið gerð eins ítarleg skil í einni
útgáfu og Blur í þessu boxi.
Þarna eru fyrstu upptökur
sveitarinnar, frá því að hún hét
Seymour, þarna eru allar aðdá-

Nýtt par á Emmy-hátíðinni

BRUCE
JOSEPH
EMILY
WILLIS GORDON-LEVITT BLUNT

LOOPER FORSÝND
LAWLESS
LAWLESS VIP
THE CAMPAIGN
FROST
THE BOURNE LEGACY
HIT AND RUN
STEP UP REVOLUTION
BRAVE . T
BRAVE . T

EMI
Hljómsveitin Blur starfaði á
árunum 1988-2003. Hún var endurvakin fyrir þremur árum, en
hefur ekki gefið út nýtt efni síðan.
Í kassanum sem hér er til umfjöllunar er útgáfuferill sveitarinnar
gerður upp. Þetta er mikið efni:
Átján hljómdiskar, þrír mynddiskar og ein lítil vínylplata auk
bókar. Blur sendi frá sér sjö plötur á ferlinum. Þær eru allar endurhljóðblandaðar í 21-boxinu, en
hverri þeirra fylgir aukaplata
með smáskífulögum, tónleikaefni
og öðrum sjaldgæfum upptökum.
Að auki eru í boxinu fjórir diskar
með áður óútgefnu efni og fyrrnefndir DVD-diskar sem innihalda þrenna tónleika frá árunum 1994 (einir) og 1999 (tvennir).
Boxinu fylgir líka kóði sem nota
má til að sækja alla þessa tónlist á MP3-skrám og fleira efni,
m.a. öll 33 eintökin af Blurb, blaði
aðdáendaklúbbs hljómsveitarinnar.
Blur var ein mikilvægasta
hljómsveit Bretlands á tíunda
áratugnum. Hún var hluti af britpop-senunni, en Damon Albarn
tók meðvitaða ákvörðun um að
Blur skyldi einbeita sér að öllu
því sem breskt væri eftir misheppnaða tónleikaferð sveitarinnar til Bandaríkjanna og til að
vega upp á móti öllu gruggrokkinu („grunge“) sem streymdi
frá Ameríku á þessum tíma. Sú

KL. 6 - 8 - 10
KL. 8
KL. 6
KL. 10

5%

10
10
16
L

NÁNAR Á MIÐI.IS

10
16
16
16

16:00

Elska þig að eilífu

Bió Paradís 1

16:00

Dóttir

Bió Paradís 2

16:00

Sniglaplánetan

Bió Paradís 3

16:00

Drottning Versala

Bió Paradís 4

18:15

Diaz: Ekki þrífa blóðið

Bió Paradís 1

18:00

Kínversk þungavigt

Bió Paradís 2

18:00

Lögin á þessum slóðum

Bió Paradís 3

18:00

Kyrralíf

Bió Paradís 4

18:00

Drengurinn sem borðar fuglamat

Háskólabíó 2

18:00

Heimili á hjólum

Háskólabíó 3

18:00

90 mínútur

Háskólabíó 4

20:45

Ég er í hljómsveit

Bió Paradís 1

20:00

Borða sofa deyja

Bió Paradís 2

20:00

Freddie Mercury: The Great Pretender Q&A

Bió Paradís 3

20:00

Vér erum hersing: Sagan af hakktívistunum

Bió Paradís 4

20:00

Lore

Háskólabíó 2

20:00

Hinir iðrandi

Háskólabíó 3

20:00

Það var sonurinn

Háskólabíó 4

22:00

Drottningin af Montreuil

Bió Paradís 1

22:00

Durga / 22:15 Bleikir borðar hf.

Bió Paradís 2

22:30

Sushi: Veraldarfengur

Bió Paradís 3

22:00

Stríðsstelpur

Bió Paradís 4

22:15

Ai Weiwei: Engin eftirsjá

Háskólabíó 2

22:00

Vetrarhirðingjar

Háskólabíó 3

22:00

Ítalía: Haltu henni eða slepptu henni

Háskólabíó 4

Miðasala í verslunum Eymundsson
í Austurstræti og Kringlunni og á riff.is

DROTTNINGIN AF MONTREUIL 22:00
Myndin gerist snemmsumars þegar Agathe er komin aftur
heim til sín í Montreuil, úthverfi Parísar. Hún missti manninn
sinn í bílslysi en nú er tími til kominn að sorgarferlinu ljúki
og hún taki aftur til starfa við kvikmyndagerð. Þegar íslensk
mæðgin, sæljón og kynþokkafullur nágranni dúkka óvænt
upp á heimilinu öðlast Agathe smám saman styrk til að
takast á við lífið að nýju. Leikstjóri er Sólveig Anspach.

FREDDIE MERCURY: THE GREAT PRETENDER Q&A 20:00
Líf söngvarans Freddie Mercury, ferill hans með Queen og
sólóferillinn er tekinn fyrir í þessari spánnýju heimildarmynd.
Meðal efnis eru sjaldséð viðtöl við Freddie, skyggnst er
á bak við tjöldin við myndbandagerð og á tónleikum auk
mynda úr persónulegu safni hans. Hápunktar í myndinni eru
t.d. óútgefið lag sem Freddie gerði með Michael Jackson auk
prufuupptöku af laginu „Take Another Piece of my Heart“
sem hann söng með Rod Stewart. Myndin er sýnd í samstarfi
við Mandela Days Reykjavík.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Bubbi á tónleikaferð um landið

Á TÓNLEIKUM Rithöfundurinn Stephen
King á tónleikum í Los Angeles í sumar.
NORDICPHOTOS/GETTY

Framhald á
næsta ári

Bubbi Morthens leggur land undir
fót í haust og heimsækir landsbyggðina auk þess sem hann
kemur fram á höfuðborgarsvæðinu. Heiti tónleikaraðarinnar er
Þorpin en síðasta plata hans hét
einmitt Þorpið. Þar hvarf Bubbi
aftur til rótanna með kassagítarinn í fararbroddi.
Tónleikaferðin hefst á Græna
hattinum á Akureyri í byrjun
október og stendur yfir í rúman
mánuð. Viðkomustaðirnir verða
23 að þessu sinni, þar á meðal
verða kirkjutónleikar í Hafnarfirði, Grindavík og á Selfossi. Í
vor ætlar Bubbi að loka tónleikaferðinni með rúmlega tuttugu við-

Næsta skáldsaga Stephens King
verður framhald hinnar frægu
bókar hans The Shining frá árinu
1977. Hún nefnist Doctor Sleep og
fer í sölu 24. september á næsta
ári.
Bókin fjallar um strákinn í The
Shining, Danny Torrance, þegar
hann er orðinn fullorðinn. Torrance er skyggn og annast gamalt
fólk sem er við dauðans dyr þangað til hópur vampíra sem kallast
The Tribe mætir á svæðið. „Ég
hef alltaf velt fyrir mér hvað
varð um krakkann í The Shining,“ sagði King. Vinsæl kvikmynd var gerð eftir bókinni árið
1980 með Jack Nicholson í aðalhlutverki.

BROSMILD Sofia Vergara lenti í því

óhappi á Emmy-verðlaunahátíðinni
að rennilásinn á kjól hennar sprakk og
afturendinn blasti við baksviðs.
NORDICPGOTOS/GETTY

Kjólaslys á
Emmy
Leikkonan Sofia Vergara lenti
í óhappi um 20 mínútum áður
en hún þurfti að stíga á svið á
Emmy-verðlaunahátíðinni um
helgina. Rennilásinn á kjólnum
hennar sprakk og afturendi leikkonunnar blasti við baksviðs.
Vergara tók þessu þó létt og birti
mynd af kjólaslysinu á Twitter undir orðsendingunni „Já!
Þetta gerðist 20 mínútum áður
en við unnum Emmy. Ég elska
lífið mitt!“ Einhver virðist hafa
reddað málunum fyrir leikkonuna sem brosti sínu breiðasta á
sviðinu er þáttur hennar Modern
Family var valinn besti gamanþátturinn á Emmy.
Vergara klæddist niðþröngum
sægrænum pallíettukjól frá
Zuhair Murad.
 





 

      
   

%NDURGJALDSLAUS LÎGFR¾ÈIAÈSTOÈ
ÙMMTUDAGA MILLI  p 
Å SÅMA  

facebook.com/noisirius

komustöðum í viðbót. Allir tónleikarnir hefjast klukkan 20.30 og er
miðaverð 2.500 krónur.
Fyrir jólin heldur Bubbi svo
þrenna Þorláksmessutónleika.
Þar af spilar hann í fyrsta sinn
um jólin í Eldborgarsal Hörpunnar og á Akranesi. Einnig treður
hann upp í Hofi á Akureyri. Bylgjan mun útvarpa beint frá tónleikunum í Hörpunni. Miðasala á Þorláksmessutónleikana hefst 18.
nóvember.
Á TÓNLEIKAFERÐ Bubbi Morthens er

á leiðinni í tónleikaferð um landið í
október.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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ÖNNUR UMFERÐ N1-DEILDAR KARLA hefst í kvöld með þremur leikjum. Klukkan 18 tekur

sport@frettabladid.is

Fram á móti Akureyri en klukkan 19.15 hefjast tveir aðrir leikir. Þá sækir Afturelding meistara HK heim í
Digranesið á meðan Valur tekur á móti FH. Allir leikir verða í beinni á Boltavakt Vísis og Fréttablaðsins.

Fagna mest þegar strákurinn skorar
Indriði Áki Þorláksson er bara 17 ára gamall en hefur vakið mikla athygli á fyrstu mínútum sínum í efstu
deild. Strákurinn skoraði fjögur mörk og gaf tvær stoðsendingar á fyrstu tveimur klukkutímunum.
FÓTBOLTI Fáir leikmenn hafa

JÓN MARGEIR Vann hug og hjörtu
þjóðarinnar á ÓL í London. MYND/JÓN BJÖRN

Fjáröflun hjá ÍF:

Stefnumót með
Jóni Margeiri
ÍÞRÓTTIR FATLAÐRA Landsmönnum

gefst um helgina kostur á að
snæða með fulltrúum Íslands á
nýafstöðnu Ólympíumóti fatlaðra
í London. Um er að ræða styrktarsamkomu í þágu Íþróttasambands fatlaðra en öll innkoma
rennur til sambandsins.
Um er að ræða hádegismat að
hætti matreiðslumeistara Bláa
Lónsins og hefjast herlegheitin á
laugardaginn klukkan 12. Verð er
3.900 krónur fyrir fullorðna og
1.950 krónur fyrir 7-12 ára börn.
Frítt fyrir 6 ára og yngri. Boðskort í Bláa Lónið er innifalið í
verði fyrir þá sem bóka fyrir kl.
16 föstudaginn 28. september.
Bláa Lónið og Íþróttasamband
fatlaðra gerðu með sér samstarfssamning fyrir Ólympíumót
fatlaðra í London í sumar. Samningurinn er til fjögurra ára og
gildir fram yfir Ólympíumót fatlaðra í Ríó 2016.
Helgi Sveinsson, Matthildur
Ylfa Þorsteinsdóttir, Kolbrún
Alda Stefánsdóttir og gullverðlaunahafinn Jón Margeir Sverrisson, fulltrúar Íslands á Ólympíumótinu í sumar, hafa þegar sett
stefnuna á Ríó eftir fjögur ár.
Bókanir eru í síma 420 8800
eða sales@bluelagoon.is. Bóka
þarf fyrir klukkan 16 á föstudag
til að fá boðskort í Bláa Lónið.
- ktd

ÓHRESSIR Hazard og Torres fögnuðu
ekki þegar búið var að stela af þeim.
NORDICPHOTOS/GETTY

Uppákoma hjá Chelsea:

Stolið frá
leikmönnum
FÓTBOLTI Chelsea hefur staðfest að
munum hafi verið rænt úr búningsklefa leikmanna á æfingasvæði félagsins í síðasta mánuði.
Veskjum, símum og úrum var
meðal annars stolið.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem
brotist er inn á æfingasvæði
Chelsea sem er staðsett í Cobham. Málið er nú í rannsókn hjá
lögreglunni og segir félagið að
enginn innan þess sé grunaður
um verknaðinn.
Þennan sama dag mun hafa
verið brotist inn á fleiri stöðum
í nágrenninu og er talið líklegt
að það tengist þjófnaðinum á
æfingasvæði Chelsea.
Samkvæmt frétt The Telegraph munu það fyrst og fremst
hafa verið leikmenn unglinga- og
varaliðs Chelsea sem urðu fyrir
barðinu á þjófunum.
- esá

stimplað sig inn í Pepsi-deild
karla með jafn miklum krafti og
hinn 17 ára gamli Valsmaður Indriði Áki Þorláksson. Indriði Áki var
búinn að skora fyrsta markið sitt
eftir aðeins nokkrar mínútur inn á
vellinum, fyrsta tvennan var fullkomnuð tveimur mínútum síðar
og þá skoraði hann tvö mörk og
lagði upp það þriðja í fyrsta leik
sínum í byrjunarliðinu. Indriði Áki er þegar farinn að vekja
mikinn áhuga erlendra liða og er
meðal annars á leiðinni til Liverpool í október þar sem hann fær að
reyna sig í akademíu þessa heimsfræga félags. Kristján Guðmundsson, þjálfari Valsmanna, sá strax í
vetur hvað bjó í stráknum.
„Það eru ekki margir þjálfarar
í úrvalsdeildarliði sem segja við
16 ára strák í desember að hann
sé að fara að æfa með meistaraflokki. Við sögðum honum að við
myndum byggja hann upp hægt og
rólega þangað til að hann kæmi við
sögu hjá liðinu undir lok mótsins
eins og gekk upp og er að gerast,“
segir Kristján og bætir við: „Leikskilningur hans og þroski er gríðarlegur.“
Indriði Áki fékk fyrsta tækifærið á móti Breiðabliki 8. ágúst
eða aðeins sex dögum eftir að
hann hélt upp á 17 ára afmælið.
Hann kom þá inn á 89. mínútu.
Það liðu 19 dagar þar til Kristján
sendi Indriða næst inn á völlinn
en þá fóru hlutirnir heldur betur
að gerast. Indriði kom inn á undir
lokin í Keflavík og skoraði tvisvar.
„Þetta er alltaf spurning um
tímasetningu. Hann hefur æft
eingöngu með meistaraflokki frá
áramótum, spilaði aðeins með
okkur í Reykjavíkurmótinu og
skoraði þar. Við höfum verið að
venja hann við álagið sem breytist svo mikið við það að vera í 3.
flokki og fara beint upp í meistaraflokk. Þetta er mjög vandmeðfarið,“ segir Kristján.
„Aukaæfingarnar hans í ár
hafa ekki verið með bolta heldur í
styrktarþjálfun. Hann hefur haft
gríðarlega gott af því en hann er
ekki búinn að klára þá þjálfun og
þá styrk sem hann þarf þar. Ég
á von á því þegar hann nær því
og fer að ná hraðabreytingunum
betur að það verði mjög gaman að
sjá til hans,“ segir Kristján.
Indriði Áki fékk fyrsta tækifærið í byrjunarliðinu á móti
Grindavík á sunnudaginn. Indriði Áki svaraði kallinu með því
að skora tvö mörk í seinni hálfleik en áður hafði hann átt mikinn þátt í fyrstu tveimur mörkum
Valsliðsins, fyrst með því að gefa
stoðsendingu á Hauk Pál Sigurðs-

Byrjun Indriða Áka Þorlákssonar í Pepsi-deildinni

139 4
MÍNÚTUR
SPILAÐAR

1 mín

MÖRK

2

STOÐSENDINGAR
MARK 3 mín

4 mín
5 mín

MARK 5 mín

23 mín

STOÐSENDING
29 mín

26 mín

80 mín

STOÐSENDING
80 mín

SJÓÐHEITUR Indriði Áki hefur byrjað feril sinn í efstu deild á hreint ótrúlegan hátt.
MYND/HAFLIÐI

„Tían“ er hans besta staða
MARK 116 mín
MARK 120 mín

son og svo með því taka frábært
hlaup á nærstöng og opna fyrir
Matthías Guðmundsson sem skoraði annað mark Valsliðsins.
„Hann skynjar leikinn og hvert
hann á að hlaupa bæði til að skora
sjálfur og líka hlaupin til að opna
fyrir aðra,“ segir Kristján. Indriði Áki er því kominn með fjögur mörk og tvær stoðsendingar á

Indriði Áki Þorláksson hefur spilað bæði sem miðjumaður og framherji og
Kristján Guðmundsson, þjálfari Valsliðsins, sér hann fyrir sér í stöðu sóknartengiliðs í framtíðinni.
„Hann er eiginlega tía eins og við köllum það. Það er hans besta staða því
hann er mjög duglegur að koma mönnum inn í leiki og finna svæði til að
senda í. Ef þú horfir á hann spila þá sérðu oft hvað hann hinkrar eða bíður
með sendinguna þangað til hann sér rétta hlaupið. Margir aðrir væru búnir
að senda hann á röngum tímapunkti en hann velur tímapunktinn mjög
skemmtilega,“ segir Kristján.

139 mínútum í Pepsi-deild karla
í sumar og hefur því komið að
marki á 23,2 mínútna fresti.
„Það er búið að vera gríðarlega gaman að vera með hann og
þau mörk sem ég fagna mest er
þegar strákurinn skorar. Það er
ofboðslega gaman að sjá það,“
segir Kristján.
Kristján ætlar að passa upp á

strákinn en það var að heyra á
þjálfaranum að fyrirspurnir um
Indriða Áka hafi komið úr mörgum áttum. Áður en hann heldur í
æfingabúðir Liverpool fær Indriði þó að reyna sig á móti besta
liði landsins, FH, í lokaumferð
Pepsi-deildarinnar sem fer fram
á laugardaginn.
ooj@frettabladid.is

Ragnar Gíslason afar ósáttur við að vera rekinn:

Pappakassar í stjórninni
FÓTBOLTI Ragnar Gíslason var

rekinn sem þjálfari 2. deildarliðs
HK á þriðjudag og hann er ekki
par sáttur. HK var ekki langt frá
því að komast upp í 1. deildina en
Ragnar sagði ýmislegt misjafnt
í rökstuðningi meistaraflokksráðs félagsins fyrir brottvikningu
sinni.
„Ein ástæðan fyrir því að mér
var sagt upp var að við fórum
ekki upp um deild. En þessir sömu
menn sögðu fyrir mót að liðið væri
ekki með mannskap til að fara upp
og að það þyrfti eitthvað mikið að
breytast til að það væri mögulegt,“
sagði Ragnar í samtali við Hjört
Hjartarson í Boltanum á X-inu.
„Það eru alls konar pappakassar sem fást í þessi störf – hvort
sem það heitir HK eða eitthvað

annað,“ bætti hann við og átti þá
við þá sem ráða málefnum meistaraflokks innan félagsins.
„Þetta er bara veruleikinn sem
við búum við. Ef maður ætlar að
vera í þessum pakka þá verður
maður að kyngja því.“
Ragnar segir einnig að pabbapólitík sé við lýði í félaginu.
„Ég er auðvitað hundfúll með
að fá sparkið en þetta er niðurstaðan og lítið sem ég get gert
við því. Ég fékk hringingu í gær
þar sem mér var tilkynnt þetta
en þetta var farið að kvisast út á
laugardagskvöldið frá einhverjum pabbastráknum. Ég fékk þá
spurnir af þessu. Það er pabbapólitík hér eins og annars staðar.
Það vita allir.“
- esá

HUNDFÚLL Ragnar er ekki að spara stóru orðin.
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10 LÍTRAR

10 LÍTRAR

7 LÍTRAR

GLJÁSTIG 10

GLJÁSTIG 2

GLJÁSTIG 10

Vnr. 89000182

Vnr. 89071170

LOFTAMÁLNING

INNIMÁLNING

7.990

5.990

kr.

kr.

4 LÍTRAR

10 LÍTRAR

GLJÁSTIG 2

GLJÁSTIG 10

Vnr. 85540083-1083

6.990
BYKO INNIMÁLNING

kr.

Vnr. 86638240-340

Vnr. 86620083-3583

LOFTAMÁLNING

INNIMÁLNING

5.590

13.995

kr.

kr.

LÁGT VERÐ
SNYRTILEGRA HEIMILI
Vnrr. 41302360
Gólfhreinsir á ﬂeest
góllf, sérstaklegaa
plaastparket, 1 l.

Vnr. 41310452
Glerr- og yﬁrborðs-hreinnsir, hreinsar
speggla, rúður,
glerjjaðar ﬂísar,
rústffrítt stál,
málaaða ﬂeti o.ﬂ. án
þesss að skilja eftir
taum
ma, 750 ml.

599

659

MIKIÐ ÚRVAL AF ALLS KYNS
HREINSIEFNUM OG HREINLÆTISVÖRUM

kr.

kr.

Vnr. 68290411
LUX hreingerningarsvampur.

259

kr.

Vnr. 58010101-107
MAGIC fata, 10 l,
ýmsir litir.

Vnr. 41320024
Microklútur,
6 stk, 35x35 mm.

699

kr.

390

Fjöölhreinsir, 750 ml,,
um
mhverﬁsvænn og
öﬂuugur ﬁtuleysir
sem
m þrífur, sótthreeinsar og eyðirr
lykkt allt í senn.
Skiilur ekki eftir sig
tauuma á yﬁrborðii.

kr.

1.290

699

Vnr. 41320025
Microklútur, 4 stk,
41x49 mm.

Vnrr. 41307351
BUZZIL CR
RYSTAL gólfbóón,
1 l. Fjölnnota gólfbón seem
innihelduur hálkuvörn.

kr.

kr.

790

kr.

Vnnr. 411111123
RO
ODALO
ON 1 l,
5%
% laussn.
Eyyðir baakteríum og
svveppuum og slæmri
lykkt úr íþróttafatnaði,,
sóótthreinsun án klórss.

Vnr. 40056553
LEIFHEIT moppa,
33 cm.

5.990

kr.

Vnr. 58010771
Skúringafata,
14 l, blá eða grá.
Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

1.390

kr.

1.699

kr.

Vnr. 41310455
KRUSTEN grill- og
ofnhreinsir. Lyktarlaust
efni sem er sérstaklega
hannað til að leysa upp
og fjarlægja fastbrennda
ﬁtu og matarleifar.

2.390

kr.

EXPO

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Allar vörur fást í BYKO Breidd en minna framboð getur verið í öðrum verslunum.

– ALLA DAGA
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ÚRSLIT
N1-deild kvenna:
Stjarnan-ÍBV

21-26

Stjarnan-kvenna - Mörk (skot): Hanna Guðrún
Stefánsdóttir 9/2 (19/4), Sandra Sif Sigurjónsdóttir 3 (3), Ágústa Edda Björnsdóttir 3 (10), Arna
Dýrfjörð 2 (3), Helena Rut Örvarsdóttir 2 (7),
Þórhildur Gunnarsdóttir 1 (1), Aida Dorovic 1 (4),
Indíana Nanna Jóhannsdóttir (6),
Varin skot: Sunneva Einarsdóttir 14 (40, 35%),
Hraðaupphlaup: 10 (Hanna 5, Sandra 2, Arna 2,
Þórhildur )
Fiskuð víti: 4 (Hanna, Sandra 2, Ágústa)
Utan vallar: 6 mínútur.
ÍBV-kvenna - Mörk (skot): Georgeta Grigore 7
(15), Simona Vintila 6 (12), Drífa Þorvaldsdóttir
4 (7), Guðbjörg Guðmannsdóttir 3 (3), Ivana
Mladenovic 3 (4), Sóley Haraldsdóttir 2 (7),
Guðdís Jónatansdóttir 1 (1), Arna Þyrí Ólafsdóttir
(1), Sandra Dís Sigurðardóttir (1),

Varin skot: Florentina Stanciu 22/1 (43/3, 51%),
Hraðaupphlaup: 2 ( Drífa, Guðdís )
Fiskuð víti: 0
Utan vallar: 0 mínútur.

Enski deildarbikarinn:
Arsenal-Coventry

6-1

Theo Walcott 2, Olivier Giroud, Alex OxladeChamberlain, Andrey Arshavin, Ignasi Miguel
- Callumm Ball.

Carlisle-Tottenham

0-3

- Jan Vertonghen, Andros Townsend, Gylfi Sig.

Man. Utd-Newcastle

2-1

Anderson, Tom Cleverley - Papiss Cisse

QPR-Reading

2-3

David Hoilett, Djibril Cisse - Kaspars Gorkss,
Nickey Shorey, Pavel Pogrebnyak.

WBA-Liverpool

1-2

Gabriel Tamas - Nuri Sahin 2.

Norwich City-Doncaster

1-0

BARÁTTA Stjörnustúlkur gáfu ekki tommu eftir á heimavelli sínum í gær þó svo þær væru aðeins tíu stóran hluta af leiknum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Náðu jafntefli manni færri
Stjarnan frá Garðabæ lét það ekki á sig fá að spila rúmlega hálfan Evrópuleik
manni færri. Liðið varðist fimlega og hélt hreinu gegn sterku rússnesku liði.
FÓTBOLTI Stjarnan náði markalausu

jafntefli í fyrsta Evrópuleik sínum
á Samsung -vellinum í Garðabæ í
gær gegn rússneska liðinu FC
Zorkiy. Stjarnan var einum færri
frá 37. mínútu þegar Gunnhildur
Yrsa Jónsdóttir fékk að líta rauða
spjaldið.
Það var ljóst strax í upphafi að
Stjarnan var meðvituð um styrkleika rússneska liðsins. Stjarnan lék þéttan varnarleik og gaf
fá færi á sér og freistaði þess að
sækja hratt. Það gekk vel til að
byrja með og var Stjarnan í tvígang nálægt því að skora snemma
leiks.
Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir átti
skot í stöngina strax á þriðju mínútu en ellefu mínútum síðar fékk
hún að líta gula spjaldið fyrir full
glæfralega tæklingu á miðjum
vellinum. Gunnhildur bauð upp
á aðra glórulausa tæklingu á
miðjum vellinum á 37. mínútu og
seinna gula spjaldið óhjákvæmi-

lega á loft og Stjarnan því einum
færri í hátt í klukkustund.
Gunnhildur Yrsa á að vera nógu
reynslumikil til að henda sér ekki í
svona tæklingu á miðjum vellinum
með gult spjald á bakinu. Spennustigið var mögulega of hátt enda
Stjarnan að leika sinn fyrsta Evrópuleik.
Zorkiy sótti án afláts fram að
hálfleik og fékk fín færi en náðu
ekki að ónáða Söndru Sigurðardóttur í marki Stjörnunnar að
neinu ráði.
Zorkiy pressaði Stjörnuna hátt
strax í upphafi seinni hálfleiks og
var greinilega skipun þjálfarans
að reyna að skora strax. Stjarnan
stóð pressuna vel af sér með því
að liggja aftarlega á vellinum og
freista þess að nýta hraða framherja sinna þegar færi á skyndisóknum gáfust.
Þó Stjarnan næði að standa af
sér þungar sóknir rússneska liðsins héldu Rússarnir ró sinni og

héldu áfram að sækja með því
að láta boltann ganga vel á milli
manna. Leikurinn breyttist í
keppni í þolinmæði.
Zorkiy fékk dauðafæri á 83. mínútu þegar ítalski framherji liðsins, Pamela Conti, skaut í stöng
af markteig ein gegn Söndru.
Fjórum mínútum síðar átti Zorkiy annað skot í stöngina. Heppnin með Stjörnunni sem er vel inni
í einvíginu fyrir seinni leikinn í
Rússlandi.
Enn fékk rússneska liðið dauðafæri á 90. mínútu en lukku dísirnar voru á bandi Stjörnunnar því
boltinn fór rétt framhjá og Stjarnan náði að halda út.
Virkilega vel af sér vikið hjá
Stjörnunni sem á þó virkilega erfiðan leik eftir í Rússlandi. Haldi
allir leikmenn liðsins sér inni á
vellinum án þess að láta reka sig
útaf er aldrei að vita nema liðið
vinni sér inn rétt til að mæta stórliði Lyon í 16 liða úrslitum.
- gmi

Stjörnukonur enn stigalausar eftir sannfærandi Eyjasigur í Mýrinni í gær:
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Þetta er mjög erfitt sóknarlega
HANDBOLTI Stjörnukonur eru stiga-

lausar eftir fyrstu tvær umferðir N1-deildar kvenna eftir fimm
marka tap á heimavelli, 21-26, á
móti ÍBV í Mýrinni í gær. Eyjakonur byrjuðu báða hálfleiki mjög vel
en hleyptu Stjörnuliðinu aftur inn
í leikinn í fyrri hálfleik. Í seinni
hálfleiknum var sigurinn hins
vegar aldrei í hættu.
Ágústa Edda Björnsdóttir, ein af
nýjum leikmönnum Stjörnuliðsins,
vill samt líta á jákvæðu hliðarnar
enda mikið eftir að gerast í vetur.
„Við verðum að taka jákvæðu
kaflana út úr þessu sem er náttúrulega það að vörnin stendur
vel á köflum og við eigum ágætis
sóknartilþrif inn á milli. Við þurfum að byggja á því og halda áfram
að reyna að bæta okkur. Þetta er
mjög erfitt sóknarlega og það er
það sem við þurfum að vinna í á
næstunni. Við erum eins og allir
vita með meidda leikmenn en við
þurfum samt að spila á þessu liði
þangað til að þær koma inn,“ sagði
Ágústa Edda eftir leik en það er
nóg af leikmönnum fyrir utan
liðið. „Rakel (Dögg Bragadóttir),
Jóna (Margrét Ragnarsdóttir),
Kristín Clausen og Ester (Ragnarsdóttir) eiga eftir að koma inn í
þetta. Við eigum inni nokkra leikmenn sem geta verið í byrjunarliðinu hjá okkur og þetta verður því
vonandi bara á uppleið hjá okkur,“
sagði Ágústa Edda.
Þetta var fyrsti sigur Eyjaliðs-

STRJÖRNUSÓKNIN Í VANDRÆÐUM Sandra Sif Sigurjónsdóttir reynir að troða sér í

gegnum Eyjavörnina.

ins í sumar því þær gerðu jafntefli
við Gróttu á heimavelli í fyrstu
umferðinni. Guðbjörg Guðmannsdóttir var sátt í leikslok. „Þetta
var frekar ljúft. Við vorum frekar óánægðar eftir fyrsta leikinn
því við vissum að við áttum meira
inni,“ sagði Guðbjörg. ÍBV-liðið
átti slæman kafla um miðjan fyrri
hálfleik þegar Stjarnan breytti
stöðunni úr 8-3 í 10-9.
„Um leið og þær fóru að keyra
á okkur og fá hraðaupphlaupin þá
komust þær yfir. Við lokuðum á
það og þá fór allt að ganga upp. Við

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

fórum að keyra til baka og drífa
okkur heim. Þá áttu þær ekki svar
við okkar leik,“ segir Guðbjörg.
„Ég bjóst við að þær myndu
hanga meira í okkur því Stjarnan
er þekkt fyrir að vera með baráttulið. Þær eru líka að glíma við
meiðsli og það eru stórir leikmenn
sem voru ekki í þeirra liði núna.
Það er alltaf erfitt. Þetta var samt
annar leikur og það var byrjendabragur á báðum liðum. Það var
því gott fyrir sálina að fá tvö stig
í hús,“ sagði Guðbjörg.
- óój
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CoolerMaster HAF 912 gaming
turn með 2x USB á framhlið.
Core i7 3770 Ivybridge 3,4GHz
Quad örgjörvi. 8GB Dual DDR3
1600MHz minni, 120GB SSD
+ 2TB WD harðdiskur, Geforce
N660GTX 2GB skjákort, DVD
skrifari, 8 rása Dolby D. 7.1
hljóðkort, 10/100/1000
netkort, Windows 7 Home
Premium o.fl.

Quad Core
• CoolerMaster Silencio 450 turn
• AMD Vision A6 3650 QuadCore 2,6 GHz
• 8GB Corsair 1600MHz minni
• 1TB SATA3 7200rpm 64MB harðdiskur
• Radeon HD6530D 1GB skjákort
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M5A97 970
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Mjög hljóðlátur turnkassi sem er allur
klæddur að innan með hljóðeinangrandi
efni, innbyggð SATA dokka fyrir harða
diska. Glæsileg hönnun.

MSI Radeon R7770-PMD1GD5
Msi Radeon 7770 skjákort, 1000MHZ core klukku og
1GB 4500MHz DDR5 minni. Hér er hægt að gera góð
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Viku
TILBOÐ

25. 950

22.950

BAK
B
KLÝST
S
LEIK
E KJALYKL
KLABO
ORÐ

Viku
TILBOÐ

Verð
AÐEINS

7.450

15.950

ÓDÝR EEN ÖFFLUG COR
ORE i5
ASUS K53E-SX1261V

15,6"
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1600 8GB KIT
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af móðurborðum, lífstíðarábyrgð
er á öllum Corsair minnum.

18. 450

• 3.1GHz Turbo Intel Dual Core i5 örgjörvi
• 4Gb DDR3 1333MHz minni
• 500GB hljóðlátur harðdiskur
• 15.6" WXGA LED skjár
• USB 2.0 og USB 3.0, VGA, HDMI,
kortalesari
• Intel HD 3000 skjákort
• Windows 7 Home Premium 64-BIT

Logitech G105
Glæsilegt leikjalyklaborð. Nightvision baklýsing á
tökkum. Hægt er að forrita allt að 18 mismunandi
aðgerðir með G tökkum.
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TILBOÐ
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25 RYDER-STIG

uppskar Nick Faldo á ferli sínum, en það er met.
Faldo hefur einnig tekið oftar þátt en nokkur annar, 11 sinnum.

golfogveidi@frettabladid.is

Sjaldan sterkari hópar en einmitt nú
Keppni í Ryder-bikarnum hefst í dag þar sem lið
Evrópu mun reyna að verja
titil sinn frá 2010. Bandaríkjamenn eru nú á heimavelli, sem hefur reynst
þeim ansi happadrjúgt í
gegnum tíðina.
Langþráð stund rennur upp í dag
þegar keppni hefst á Ryder-bikarnum 2012 á Medinah-golfvellinum í Illinois-ríki. Lið Evrópu
mun þar leitast við að verja titil
sinn frá 2010, en Bandaríkjamenn vonast til þess að heimavöllurinn skili sínu.
José María Olazábal er fyrirliði Evrópuúrvalsins að þessu
sinni og Davis Love III fer fyrir
liði Bandaríkjanna. Þeir stilla
báðir upp firnasterkum liðum,
eins og við er að búast, en nú
dregur til tíðinda því allir 24
keppendurnir eru í einhverju af
36 efstu sætunum á heimslistanum, þar af níu á topp tíu, en Ástralinn Adam Scott sem er í sjötta
sæti, er vitanlega ekki með.
Evrópuliðið hefur haft gott
tak á Bandaríkjamönnum síðustu árin þar sem það hefur
unnið sex af síðustu átta mótum.
Þeim hefur hins vegar ekki gengið eins vel á útivelli, því að Evrópa hefur aðeins sigrað tvisvar
í Bandaríkjunum síðustu 20 ár.
Liðin eru valin annars vegar
þannig að menn ávinna sér rétt
til þátttöku með árangri í mótum
í aðdraganda Ryder-keppninnar, og hins vegar velja fyrirliðarnir þá menn sem þeim þykja
vera góð viðbót við liðið, en náðu
af einhverjum ástæðum ekki að
tryggja sig inn. Fyrirliði Evrópu
fær að velja tvo keppendur, en sá
bandaríski fær fjóra.
Love hefur farið milliveginn
í sínu vali, þar sem hann valdi
Dustin Johnson og Brandt Snedeker, sem hafa verið sjóðheitir
að undanförnu, og reynsluboltana Jim Furyk og Steve Stricker.
Olazábal valdi Englendinginn
Ian Poulter, sem er einn öflugasti
kylfingur heims þegar kemur að
holukeppni, og belgísku sleggjuna Nicolas Colsaerts, sem sigraði einmitt á Volvo World Match
Play Championships í vor.
Mörg stór nöfn sitja eftir, þar
á meðal Hunter Mahan og Rickie
Fowler hjá Bandaríkjunum og
Padraig Harington, Paul Casey
og Henrik Stensson hjá Evrópu,
en Olazábal og Love eru báðir
sigurvissir.
thorgils@frettabladid.is

Stál í stál í Ryder-bikarnum
RYDER-LIÐ EVRÓPU

RYDER-LIÐ BANDARÍKJANNA

FYRIRLIÐI

FYRIRLIÐI

José María Olazábal

Davis Love III

Þátttaka í Ryder-bikarnum:
7 sinnum (1987, 1989, 1991,
1993, 1997, 1999, 2006)

Þátttaka í Ryder-bikarnum: 6 sinnum (1993, 1995,
1997, 1999, 2002, 2004)

Sigrar: 3

Sigrar: 2

Ryder-stig á ferlinum: 20,5

Ryder-stig á ferlinum: 11,5

KEPPENDUR EVRÓPU

KEPPENDUR BANDARÍKJANNA

Rory McIlroy

Luke Donald

Tiger Woods

Webb Simpson

Þátttaka í Ryder-bikarnum: 1 sinni
(2010)
Sigrar: 1
Ryder-stig á ferlinum: 2

Þátttaka í Ryder-bikarnum: 3 sinnum
(2004, 06, 10)
Sigrar: 3
Ryder-stig á ferlinum: 8,5

Þátttaka í Ryder-bikarnum: 6 sinnum
(1997, 1999, 2002, 2004, 2006, 2010)
Sigrar: 1
Ryder-stig á ferlinum: 14

Frumraun í Ryder-bikarnum

Justin Rose

Lee Westwood

Bubba Watson

Zach Johnson

Þátttaka í Ryder-bikarnum: 1 sinni
(2008)
Sigrar: 0
Ryder-stig á ferlinum: 3

Þátttaka í Ryder-bikarnum: 7 sinnum
(1997, 99, 2002, 04, 06, 08, 10)
Sigrar: 5
Ryder-stig á ferlinum: 19

Þátttaka í Ryder-bikarnum: 1 sinni
(2010)
Sigrar: 0
Ryder-stig á ferlinum: 1

Þátttaka í Ryder-bikarnum: 2 sinnum
(2006, 2010)
Sigrar: 0
Ryder-stig á ferlinum: 3,5

Paul Lawrie

Sergio García

Jason Dufner

Matt Kuchar

Þátttaka í Ryder-bikarnum: 1 sinni
(1999)
Sigrar: 0
Ryder-stig á ferlinum: 3,5

Þátttaka í Ryder-bikarnum: 5 sinnum
(1999, 2002, 04, 06, 08)
Sigrar: 3
Ryder-stig á ferlinum: 16

Frumraun í Ryder-bikarnum

Þátttaka í Ryder-bikarnum: 1 sinni
(2010)
Sigrar: 0
Ryder-stig á ferlinum: 11,5

Graeme McDowell

Peter Hanson

Keegan Bradley

Phil Mickelson

Þátttaka í Ryder-bikarnum: 2 sinnum
(2008, 10)
Sigrar: 1
Ryder-stig á ferlinum: 5

Þátttaka í Ryder-bikarnum: 1 sinni
(2010)
Sigrar: 1
Ryder-stig á ferlinum: 1

Frumraun í Ryder-bikarnum

Þátttaka í Ryder-bikarnum: 8 sinnum
(1995, 1997, 1999, 2002, 2004, 2006,
2008, 2010)
Sigrar: 2
Ryder-stig á ferlinum: 14

Francesco Molinari

Martin Kaymer

Þátttaka í Ryder-bikarnum: 1 sinni
(2010)
Sigrar: 1
Ryder-stig á ferlinum: 0,5

Þátttaka í Ryder-bikarnum: 1 sinni
(2010)
Sigrar: 1
Ryder-stig á ferlinum: 2,5

VALDIR AF FYRIRLIÐA

VALDIR AF FYRIRLIÐA

Dustin Johnson

Brandt Snedecker

Þátttaka í Ryder-bikarnum: 1 sinnum
(2010)
Sigrar: 0
Ryder-stig á ferlinum: 1

Frumraun í Ryder-bikarnum

Ian Poulter

Nicolas Colsaerts

Jim Furyk

Steve Stricker

Þátttaka í Ryder-bikarnum: 3 sinnum
(2004, 08, 10)
Sigrar: 2
Ryder-stig á ferlinum: 8

Frumraun í Ryder-bikarnum

Þátttaka í Ryder-bikarnum: 7 sinnum
(1997, 1999, 2002, 2004, 2006, 2008,
2010)
Sigrar: 2
Ryder-stig á ferlinum: 10

Þátttaka í Ryder-bikarnum: 2 sinnum
(2008, 2010)
Sigrar: 1
Ryder-stig á ferlinum: 3,5

HEIMILD: GOLFSAMBAND BANDARÍKJANNA

MYNDIR: AP, GETTY OG GRAPHIC NEWS

Medinah-völlurinn

Ryder-goðsögnin Seve Ballesteros
SKORKORTIÐ
Á MEDINAH
Völlur 3
Medinah, Illinois

HEIMILD: GOLFSAMBAND
BANDARÍKJANNA OG
GOOGLE MAPS
MYND: GRAHPIC NEWS

HOLA

PAR

METRAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4
3
4
4
5
4
5
3
4

394
173
371
417
483
458
556
181
389

Út

36

3,422

10
11
12
13
14
15
16
17
18

5
4
4
3
5
4
4
3
4

520
396
429
221
548
351
434
174
404

Inn

36

3,477

HEILD

72

6,899

Stórkylfingurinn Seve Ballesteros féll frá langt fyrir aldur fram í fyrra,
en hann átti mörg eftirminnileg augnablik í keppni með Ryder-liði
Evrópu. Hann hlaut bikarinn þrisvar sem keppandi og einu sinni
sem fyrirliði og vann sínu liði 22,5 stig í 37 viðureignum. Hann og
José María Olazábal, núverandi fyrirliði, voru perluvinir og um leið
sigursælasta par Ryder-bikarsins frá upphafi, þar sem þeir unnu ellefu
sinnum og gerðu tvö jafntefli í fimmtán leikjum saman. Í virðingarskyni við minningu Seves er mynd af honum á pokum Evrópumanna.
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ALDREI
MEIRA
ÚRVAL!

OPIÐ KL. 10-19 ALLA DAGA

ALLT AÐ 90% AFSLÁTTUR!
5.490,2.500,-

2.480,990,-

18 900
18.900,7.900,-

2.699,1.490,-

3.990,990,-

18 900
18.900,9.900,-

3.990,1.990,-

2.490,690,-

5.990,2.990,-

3.990,990,-

R
ÞRJÁR GÓÐA
KUR
UNGLINGABÆ

3 990
3.990,990,-

9.900,2
2.990,-

FÁGÆTAR BARNABÆKUR – ALDREI ÁÐUR Á BÓKAMARKAÐI!

// LJÓÐABÆKUR // ÆVINTÝRABÆKUR // FRÆÐIBÆKUR // HANDBÆKUR // FERÐABÆKUR // RÓMANTÍSKAR BÆKUR // UNGLINGABÆKUR // SKÁLDSÖGUR // SPENNUSÖGUR
R //

SKÁLDSÖGUR
KÁ
// SPENNUSÖGUR // ÆVISÖGUR // BARNABÆKUR // MATREIÐSLUBÆKUR // HANDAVINNUBÆKUR // SJÁLFSHJÁLPARBÆKUR
UNGLINGABÆKUR
KUR
UR //// SK
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> Stöð 2 kl. 20.50
Steindinn okkar

VIÐ TÆKIÐ TINNA RÓS KANN AÐ META MIÐVIKUDAGA

Alltaf við sama heygarðshornið

Steindi jr. stendur ávallt fyrir sínu og
hann mun ekki bregðast aðdáendum
sínum í kvöld. Að venju er nýtt
lag frumflutt í þættinum en
lögin hans Steinda hafa slegið
í gegn hjá áhorfendum, enda
bæði góð og bráðskemmtileg. Myndbandið við lagið
í þættinum í kvöld var
tekið upp í fjórum löndum;
Danmörku, Englandi, Spáni
og Íslandi.

Miðvikudagskvöld hafa alltaf verið annáluð
sjónvarpskvöld í mínum bókum. Ef ég
man rétt rataði vinkona mín Ally McBeal
til dæmis á þau kvöld og þau hafa verið
vinsæl fyrir stelpuþemu og hina ýmsu
gelgjuþætti – og hver elskar ekki
gelgjuþætti?
Nýlega hætti ég í aukavinnunni
og endurheimti þá miðvikudagskvöldin eftir langan aðskilnað.
Þau eru enn við sama heygarðshornið, þau eru hress, skemmtileg og fremur einföld. Þau byrja
eins og öll önnur á endurtekningum á Malcolm og fjölskyldu og
svo snillingunum í Modern Family.

Þar næst taka vinkonurnar Max og Caroline við.
Ég get nú tæpast talist til aðdáenda þeirra,
en þetta eru frábærir þættir til að dotta yfir
og ég á það alveg til að brosa yfir kómískum
uppátækjum þeirra. Þættirnir Up All Night
komu mér skemmtilega á óvart og ég reyni
nú að halda mér vakandi yfir þeim og
hlæ að þeim Reagan og Chris. Drop
Dead Diva fylgir svo þar fast á hæla og
eru þeir þættir ágætis endir á kvöldinu.
Miðvikudagskvöldin nú eru þó
ekki jafn góð og oft áður. Ég mun að
minnsta kosti ekki gráta það þegar
Gossip Girl og Grey‘s Anatomy koma
aftur á skjáinn og ég fæ ærna ástæðu til
að skella poppi í pottinn.

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 Okkar á milli 09.45
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir
10.13 Litla flugan 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 Alltaf að rífast 14.00
Fréttir 14.03 Á tónsviðinu 15.00 Fréttir 15.03
Smásaga: Á bekk með skáldum á hvítu torgi
15.25 Miðdegistónar 16.00 Síðdegisfréttir 16.05
Liðast um landið 17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00
Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 Spegillinn
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00
Óperukvöld Útvarpsins: Rusalka 21.30 Kvöldsagan:
Folda 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð
kvöldsins 22.20 Útvarpsperla: Spaugsamir prestar
og svífandi orgelpáfi 23.20 Til allra átta 00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2
16.30 Herstöðvarlíf (9:23) (Army Wives)
17.17 Konungsríki Benna og Sóleyjar
17.28 Geymslan
17.55 Múmínálfarnir
18.05 Lóa
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Dýraspítalinn (3:10) (Djursjukhuset)

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Hrefna Sætran grillar (5:6)
20.35 Skjaldborg 2012 Þáttur um heimildamyndahátíðina Skjaldborg sem haldin er
á Patreksfirði árlega.
21.10 Sönnunargögn (2:16) (Body of
Proof II) Meinafræðingurinn Megan Hunt fer
sínar eigin leiðir í starfi og lendir iðulega upp
á kant við yfirmenn sína. Atriði í þáttunum
eru ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Detroit 1-8-7 (8:18)Morðdeild lögreglunnar í Detroit í höggi við harðsvíraða
glæpamenn. Atriði í þáttunum eru ekki við
hæfi barna.
23.05 Berlínarsaga (6:6) (Die Weissensee Saga) (e)
23.55 Krabbinn I (6:13) (The Big C) (e)
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi ungra
barna.
00.20 Kastljós (e)
00.45 Fréttir
01.00 Dagskrárlok

08.05 Aliens in the Attic
10.00 Three Amigos
12.00 Gosi
14.00 Aliens in the Attic
16.00 Three Amigos
18.00 Gosi
20.00 Bridesmaids
22.05 Hot Tub Time Machine
00.00 Big Stan
02.00 We Own the Night
04.00 Hot Tub Time Machine
06.00 Mr. Popper‘s Penguins

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm In The Middle (22:22)
08.30 Ellen (8:170)
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (154:175)
10.15 Extreme Makeover: Home Edition (22:25)
11.00 Glee (22:22)
11.45 Lie to Me (14:22)
12.35 Nágrannar
13.00 Laura Stern Hugljúf teiknimynd um
unga stúlku sem er nýflutt í stórborgina og
lendir í stórkostlegum ævintýrum.
14.25 Smallville (21:22)
15.10 Barnatími Stöðvar 2
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen (9:170)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Malcolm In the Middle (6:22)
19.40 Modern Family (5:24)
20.05 Masterchef USA (19:20) Stórskemmtilegur matreiðsluþáttur með Gordon Ramsey í forgrunni þar sem áhugakokkar
keppast við að vinna bragðlauka dómnefndarinnar yfir á sitt band.
20.50 Steindinn okkar (6:8) Steindi Jr.
fær þjóðþekkta Íslendinga til liðs við sig.
21.20 The Closer (21:21) Brenda Johnson
býr yfir einstakri næmni til að skyggnast inn í
líf fórnarlamba sem og grunaðra.
22.05 Fringe (15:22) Fjórða þáttaröðin
um Oliviu Dunham, sérfræðing FBI í málum
sem grunur leikur á að eigi sér yfirnáttúrlegar skýringar. .
22.50 Breaking Bad (4:13)
23.40 Spaugstofan (1:22)
00.05 Harry‘s Law (10:12)
00.50 Rizzoli & Isles (15:15)
01.35 Mad Men (7:13)
02.25 Cutting Edge 3: Chasing The
Dream
04.00 Lie to Me (14:22)
04.45 The Closer (21:21)
05.30 Fréttir og Ísland í dag

SKJÁREINN
07.00 Enski deildarbikarinn: Man.
Utd. - Newcastle

17.05 Evrópudeildarmörkin
18.00 Spænsku mörkin
18.30 Enski deildarbikarinn: WBA Liverpool

20.15 Pepsi deildin 2012
22.05 Pepsi mörkin
23.20 Enski deildarbikarinn: Man.
Utd. - Newcastle

01.05 Einvígið á Nesinu

16.20 Liverpool - Man. Utd.
18.10 Newcastle - Norwich
20.00 Premier League World 2012/13
Stjörnurnar í ensku úrvalsdeildinni heimsóttar
og fjallað um líf leikmanna.

20.30 Premier League Review Show
2012/13 Sýndar eru svipmyndir frá öllum
leikjunum í ensku úrvalsdeildinni.
21.25 Football League Show 2012/13
Sýndar svipmyndir úr leikjunum í næstefstu
deild enska boltans.

21.55 WBA - Reading
23.45 Chelsea - Stoke.

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Samsent

17.05 The Simpsons
17.25 Íslenski listinn
17.50 Sjáðu
18.15 Glee (9:22)
19.00 Friends
19.25 The Simpsons (6:22) (Simpsonfjölskyldan) Hómer verður skyndilega frægur
þegar hann nær fullkomnum leik í keilu.
19.50 Game Tíví Frábær og fræðandi
þáttur sem fjallar um allt það nýjasta úr
tækni-og tölvuleikjaheiminum. Þáttastjórnendur eru Ólafur Þór Jóelsson og Sverrir Bergmann.
20.15 Suburgatory (7:22) Ný gamanþáttaröð um raunir unglingsstúlku sem er
ósátt við flutning úr borg í úthverfi, þar sem
mannlífið er talsvert ólíkt því sem hún á að
venjast.
20.40 Pretty Little Liars (7:25) Bandarísk þáttaröð um fjórar vinkonur sem búa yfir
stóru leyndarmáli.
21.25 Gossip Girl (23:24) Fimmta þáttaröðin um líf fordekraða unglinga sem búa í
Manhattan og leggja línurnar í tísku og tónlist
enda mikið lagt upp úr útliti og stíl aðalsögupersónanna. Líf unglinganna ætti að virðast auðvelt þar sem þeir hafa allt til alls en
valdabarátta, metnaður, öfund og fjölskylduog ástarlíf þeirra veldur þeim ómældum
áhyggjum og safaríkar söguflétturnar verða
afar dramatískar.
22.05 Game Tíví
22.30 Suburgatory (7:22)
22.55 Pretty Little Liars (7:25)
23.40 Gossip Girl (23:24)
00.20 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

barnaefni frá Stöð 2.

08.00 Dóra könnuður
08.25 Áfram Diego, áfram!
08.50 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 UKI
09.05 Stubbarnir
09.30 Mörgæsirnar frá Madagaskar
09.50 Lukku láki
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 (6:45)

18.20 Doctors (35:175)
19.05 Ellen (9:170)
19.50 Spurningabomban (5:6)
20.35 Að hætti Sigga Hall (9:12)
21.10 Það var lagið
22.10 Friends (7:24)
22.35 Ellen (9:170)
23.20 Spurningabomban (5:6)
00.10 Að hætti Sigga Hall (9:12)
00.40 Doctors (35:175)
01.10 Friends (7:24)
01.35 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
14.20 The Voice (2:15) (e)
16.35 The Biggest Loser (20:20) (e)
17.25 Rachael Ray
18.10 America‘s Next Top Model (e)
19.00 Everybody Loves Raymond
19.25 Will & Grace (23:24)
19.50 Rules of Engagement (11:15)
20.15 30 Rock (6:22) Frank og Tracy vilja
koma Lutz út á Valentínusardaginn.
20.40 House (2:23) House er laus gegn
skilorði og heldur aftur til Princeton þar sem
honum er gert ljóst að hann er á síðasta
séns. Þetta er síðasta þáttaröðin um House.
21.30 Johnny Naz (1:6) Johnny NAZ fer
aftur á stjá eftir áralangt hlé. Johnny vísar
landanum veginn að varanlegra og betra lífi
að ÍBÍZNESKRI fyrirmynd.
22.00 James Bond: Diamonds Are Forever
00.00 CSI: Miami (1:19) (e)
00.50 Leverage (10:16) (e)
01.35 CSI (10:22) (e)
02.20 Crash & Burn (9:13) (e)
03.05 Everybody Loves Raymond (e)
03.30 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.30 Tour Championship (4:4) 12.30 Golfing World 13.20
Tour Championship (4:4) 18.20 Inside the
PGA Tour (38:45) 18.45 Upphitun fyrir Ryderbikarinn 2012 (5:6) (6:6) 19.45 Ryder
Cup Official Film 2008 21.00 Ryder Cup
2012 - Opening Ceremony 22.00 Ryder
Cup Official Film 2010 23.15 Ollie´s Ryder
Cup (1:1) 23.40 Ryder Cup 2012 - Opening
Ceremony 00.40 ESPN America

18.00 Að norðan

20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakista
21.30 Perlur úr myndasafni

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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Óvenju mörg eintök pöntuð af Rowling

„Uppáhalds áfengi drykkurinn
er Jägermeister í orkudrykk
en annars er Kókómjólk alveg
málið.“
Óli Geir Jónsson, umboðsmaður hjá
Agent.is

„Við finnum fyrir mikilli eftirvæntingu
fyrir þessari bók,“ segir Ragnar Veigar
Guðmundsson, vörustjóri erlendra bóka í
Eymundsson, um nýjustu bók metsöluhöfundarins JK Rowling, The Casual Vacancy,
sem kemur út í Bretlandi í dag.
The Casual Vacancy er fyrsta skáldsaga JK Rowling síðan seinasta bók Harry
Potter-seríunnar kom út árið 2007. Mikill
spenningur er fyrir bókinni í Bretlandi en
yfir milljón eintök hafa þegar selst þar í
forsölu.
Búist er við góðum viðtökum hér á landi
og fullyrðir Ragnar að pantað hafi verið
óvenjulega mikið magn af bókinni. „Við
pöntuðum fleiri hundruð eintök sem er
óeðlilega mikið. Biðlistar eru þegar farn-

ir að myndast í búðunum og spennan er
greinilega mikil.“
Mikil leynd hefur verið yfir The Casual
Vacancy og til að mynda fékk blaðamaður
The Guardian að lesa bókina í læstu herbergi með öryggisverði yfir sér áður en
hann tók viðtal við Rowling. Í viðtalinu
kemur fram að Rowling hafi litlar áhyggjur af sölutölum, en er í mun að þessi fyrsta
skáldsaga hennar fyrir fullorðna falli í
kramið hjá lesendum.
Ragnar á von á því að bókin verði komin
í verslanir um eða eftir helgi, en hún er svo
væntanleg í íslenskri þýðingu í nóvember.
The Casual Vacancy verður hins vegar
fáanleg á rafbókarformi á vefsíðunni
Eymundsson.is strax í dag.
- áp

THE CASUAL
VACANCY
■ Fjallar um friðsæla
smábæinn Pagford
sem snýst upp í andhverfu sína er einn
bæjarfulltrúi
fellur frá
og sæti
hans í
bæjarráðinu
losnar.
J.K. ROWLING

EINAR TÖNSBERG: EINS OG AÐ EIGA DALLAS-STEFIÐ Í BRASILÍU

Eiga upphafslagið í vinsælli sápuóperu í Brasilíu

Farðu skynsamlega
með þitt Fé!
Fékort er nýtt fyrirframgreitt greiðslukort, sem
sameinar bestu kosti þess að nota reiðufé og kreditkort. Nýja MasterCard Fékort auðveldar þér að taka
fjármálin fastari tökum og færir þér um leið ærleg
afsláttarkjör hjá fjölda áhugaverðra fyrirtækja.
Það er óþarﬁ að vera kindarlegur. Sæktu um
Fékort á www.kreditkort.is.

„Serían er nokkurs konar Dallas
þeirra Brasilíubúa, full af dramatík og látum. Það má því segja að
við eigum Dallas-stefið í Brasilíu sem er ekki slæmt,“ segir tónlistarmaðurinn Einar Tönsberg í
Feldberg, en sveitin á upphafsstef
brasilísku sápuóperunnar Morde
e Assopras.
Um er að ræða lagið You and
Me sem kom út á plötunni Don‘t
Be A Stranger árið 2009. Það var
í gegnum umboðsskrifstofu sveitarinnar í Bretlandi sem framleiðendur þáttana keyptu lagið. Lagið
hljómar í upphafi hvers þáttar
sápuóperunnar. Sýningum var að
ljúka á fyrstu seríunni, en hún
taldi alls 179 þætti.
„Þetta er mjög fyndið allt
saman. Hvern hefði grunað að
við yrðum vinsæl í brasilískum
sápuóperuheimi?“ veltir söngkonan Rósa Birgitta Ísfeld fyrir sér.
Rósa hafði ekki leitt hugann oft
að sápunni fyrr en vinkona hennar flutti til Brasilíu og fékk hláturskast er hún heyrði rödd Rósu
í sjónvarpinu. „Brasilíubúar eru
trylltir í sápuóperur og það er alltaf heilög stund á daginn á meðan
hinar ýmsu seríur eru í sjónvarpinu,“ segir hún.
Mordas e Assopras, eða Bit og
blástur á íslensku, nýtur gífurlegra vinsælda í heimalandi sínu
en þættirnir hófu göngu sína á síðasta ári. Aðdáendur þáttanna hafa
gert yfir sextíu myndbönd með
lagi Feldberg á Youtube og hefur
vinsælasta myndbandið, þar sem
lagið hljómar undir brotum úr
þáttunum og með portúgölskum
texta, fengið nærri milljón áhorfum á síðunni. „Brasilíubúar eru
einnig mjög duglegir á Twitter
þar sem sífellt er verið að deila
laginu. Það er gaman að fylgjast
með því,“ útskýrir Rósa og bætir
við að dúettinn hafi ekki grætt á
tá og fingri á sölu lagsins í þættina. Rósa og Einar ákváðu engu
að síður að slá til enda heillaði
hinn risavaxni brasilíski markaður. Brasilíski aðdáendahópurinn

VINSÆL Í BRASILÍU Rósa Birgitta Ísfeld og Einar Tönsberg í sveitinni Feldberg eiga

upphafsstefið í vinsælli sápuóperu í Brasilíu og hafa eignast aðdáendahóp í landinu
í kjölfarið.

UMFANGSMIKILL IÐNAÐUR
z Morde e Assopras er
brasilísk sápuópera
sem hóf göngu sína
árið 2011.
z Þættirnir fjalla um
steingervingafræðinginn Júlíu sem
finnur sjaldgæfar
risaeðluleifar á ferð
sinni um Japan. Hún
verður hins vegar fyrir
andlegu áfalli er hún
týnir þeim í jarðskjálfta. Sögusviðið er Tókýó.
z Fyrsta serían taldi 1.790 þætti
z Brasilíska Playboy-fyrirsætan Flavia Alessandro leikur hlutverk í þáttunum.
z Þættirnir unnu til ýmissa sjónvarpsverðlauna í heimalandi sínu á síðasta
ári.
z Sápuóperur eru vinsælar í Brasilíu og innlend framleiðsla á þess konar
sjónvarpsefni umfangsmikill iðnaður.
z Rósa Birgitta gaf nýverið út lagið Bull og vitleysa sem er ábreiða af brasilíska laginu Más Que Nada sem Sergio Mendes gerði frægt.

hefur því stækkað og stefgjöldin
mjakast inn. „Þetta er svo rosalega
stórt land og það er ekkert sjálfgefið að verða þekktur í Brasilíu,
enda tónlistarsmekkur þeirra oft

ólíkur okkar. Brasilískir aðdáendur hafa líka verið að hvetja okkur
til að koma og spila. Það væri nú
ekki leiðinlegt.“
alfrun@frettabladid.is

Spáir yfir tíu þúsund eintökum
Fyrsta plata tónlistarmannsins Ásgeirs Trausta,
Dýrð í dauðaþögn, hefur selst eins og heitar lummur
að undanförnu. Samanlagt hafa um tvö þúsund eintök farið yfir búðarborðið á aðeins þremur vikum og
situr platan í efsta sæti Tónlistans aðra vikuna í röð.
„Ég er nokkuð viss um að Ásgeir fer yfir tíu þúsund eintök á árinu en það er langt umfram væntingar fyrir nokkrum vikum,“ segir Eiður Arnarsson
hjá útgáfufyrirtækinu Senu þegar hann er beðinn
um að spá fyrir um söluna.
Mugison sló öll met í fyrra með plötunni Haglél
sem seldist í um þrjátíu þúsund eintökum. Er Ásgeir
Trausti næsti Mugison? „Ég veit það nú ekki. Í samhengi við plötusölu held ég að það sé erfitt að leita
að næsta Mugison. Mig grunar að Haglél sé fyrirbæri sem verði ekki endurtekið í sölu en það þarf
mikið að ganga á til að plata Ásgeirs verði ekki
söluhæsta plata ársins,“ fullyrðir Eiður. Helst gæti
My Head Is An Animal með Of Monsters and Men
skákað Ásgeiri Trausta en hún hefur selst jafnt og

VINSÆLL Fyrsta plata Ásgeirs Trausta hefur selst í um tvö

þúsund eintökum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

þétt hér á landi síðan hún kom út fyrir ári síðan, eða
í yfir sautján þúsund eintökum.
- fb
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Opið:
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Nokia E6- 00

Útsöluverð:

24.995

50%

Motorola Razr

Öﬂugur viðskiptasími
með QWERTY-lyklaborði
og snertiskjá, Nokia
Maps, 3G, WLAN o.ﬂ.

4,3 tommu skjár, 1,2 GHz
Dual Core örgjörvi, uppffæranlegur í Android 4.0.

Útsöluverð:

AFSL.

59.995

Verð áður:
49.995

AFSL.
20.000 KR.

A00002933

Ver áður:
Verð
79.995
10032132

47” LG LED

Útsöluverð:

Sjáðu heiminn í nýju
ljósi frá LG. FullHD
tæki með USB-afspilun.

79.995

Útsöluverð:

40.000

199.995

Samsung

KR.
AFSL.

32” LCD

Verð áður:
119.995

Glæsilegt 32 tommu
LCD-sjónvarp
frá Samsung með
USB-tengi og Dolby,
g SRSDTS og
hljóðstuðn
hljóðstuðningi.

AFSL.
80.000 KR.
Verð áður:
279.995
47LS
S 5600
47LS5600

S751 i5 14”
4”
Glæsileg 14
a
tommu fartölva
með 4GB
vinnsluminni
og Intel
i5-örgjörva.

Útsöluverð:
Ú
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sö l uve
uv e

129.995
1
129.99
29
29.9
9.99
99
9

AFSL.
70.0
70.000
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.00
000
00
0 KR.
Verð áð
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199.99
199.995

PIPAR \ TBWA
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122696

Fujitsu Lifebook

LE32E420



Full búð af
frábærum
tilboðum

Allt að
S7510MP532NC

Cubodock
C
b d k

80

%

Archos 28
internet tablet 4GB
B
Android-margmiðlunarspilari.

Útsöluverð:

4.900

80%
Verð áður:
22.995

AFSL.

501562

Hátalari með Bluetoothtengingu fyrir iPhone
og iPod Touch,
til í þremur litum.
7061-100-BL

Útsöluverð:

14.995

AFSL.
45.000 KR.
Verð áður:
59.995

afsláttur
Verð áður:
99.995

Pama Bluetooth
Plug´n GO Solar
P

Útsöluverð:

2.995

AFSL.
6.000 KR.
Verð áður:
8.995

Mikið úrval af tölvutöskum og tölvuaukahlutum
10% afsláttur er af öllum nýjum farsímum sem ekki eru á útsölu.
20% afsláttur er af öllum nýjum farsímaaukahlutum sem ekki eru á útsölu.

Ver handfrjáls
Vertu
bílnum með Pama
í bíln
Bluetooth, innbyggð
sólarrafhlaða.

PNG115
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Síðasta vasadiskóið
Tónlistarmaðurinn, plötusnúðurinn
og útvarpsmaðurinn Birgir Örn
Steinarsson, sem einnig er þekktur
sem Biggi Maus og Bigital, stjórnar
útvarpsþætti sínum Vasadiskó á
Xinu 977 í hinsta sinn næstkomandi sunnudag. Í þættinum, sem
hófst í raun sem tónlistarblogg en
færðist yfir í útvarp í fyrravor, hefur
Birgir lagt áherslu á nýja og týnda
tónlist, en ef marka má Facebooksíðu stjórnandans var honum tjáð
að ekki yrði fleiri þáttum útvarpað
af stöðinni. Þá er spurning
hvort aðrar
útvarpsstöðvar vilji
nýta sér krafta
Birgis, en
sjálfur segist
hann vera
að undirbúa svakalegan
lokaþátt og hann ætli
að ljúka seríunni með
stæl.

Troðfull
verslun af
merkjavöru!

Hagsýnar framakonur
Þrjár áberandi konur úr viðskiptalífinu hafa vakið eftirtekt fyrir hagsýni
í ræktinni. Birna Einarsdóttir,
Margrét Kristmannsdóttir og
Hrund Rudolfsdóttir deila nefnilega
einkaþjálfara í World Class í
Laugum á morgnana. Birna er sem
kunnugt er bankastjóri Íslandsbanka, Margrét er framkvæmdastjóri Pfaff og fyrrverandi formaður
Félags kvenna í atvinnurekstri og
Hrund er fyrrverandi yfirmaður hjá
Milestone og nú hjá Marel. Þær
stöllur ættu því að hafa um nóg að
- kg, - sh
tala á milli æfinga.

60-70%
afsláttur
af öllum vörum

Mest lesið
1 Dýpsta ljósmynd veraldar
opinberuð
2 Steinar Aubertsson: Ég er
saklaus
3 Norsk fjölskylda hefur þrisvar
fengið hæsta lottóvinninginn

frá fimmtudegi
til sunnudags.

4 Fimm á sjúkrahúsi í Óðinsvéum
með óþekkta veirusýkingu
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ath.
opið
sunnudag

á 60-70% afslætti

