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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Milljarðastríð
um Bakkavör
Erum ekki ofurgrúppa

Ágúst og Lýður Guðmundssynir hafa varið um sex
milljörðum í kaup á hlutum í Bakkavör. Stórir aðilar
standa gegn því að bræðurnir eignist meirihluta.

Hipphoppbræðingssveitin
Fallegir menn er skipuð
þekktum mönnum úr
íslensku tónlistarlífi.
popp 38

VIÐSKIPTI Lýður og Ágúst Guðmundssynir, stofnendur Bakkavarar, hafa varið um sex milljörðum
króna í kaup á hlutum í Bakkavör af
íslenskum aðilum, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins.
Á meðal þeirra sem hafa selt
þeim hluti eru þrotabú Glitnis og
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins. Bræðurnir buðu fyrst um 70
aura í hverja nafnverðskrónu en
bjóðast nú til þess að kaupa á yfir
eina krónu. Innra virði félagsins
miðað við eigið fé er 20 milljarðar.
Á hluthafafundi Bakkavarar
Group í gær var samþykkt að slíta
íslenska félaginu en kröfuhafar
eignast á móti hlut í nýju bresku
móðurfélagi samstæðunnar. Á aðalfundi Bakkavarar í maí var samþykkt að leyfa bræðrunum að kaupa
fjórðungshlut í félaginu á um fjóra
milljarða. Heimildir Fréttablaðsins herma að aðilar á þeirra vegum
hafi síðan reynt að kaupa út aðra
hluthafa. Hefur þeim orðið nokkuð
ágengt og eiga nú ríflega 30% hlut
í félaginu.
Greint hefur verið frá því að
félög í eigu bræðranna, Korkur
Invest og BV Finance, hafi undanfarið komið með umtalsverða fjár-

Þetta er illskiljanlegt
Rektor HR undrast að þurfa
að sæta meiri niðurskurði
en aðrir háskólar.
föstudagsviðtalið 12

HK í stuði
Íslandsmeistararnir halda
áfram að blása á hrakspár.
sport 34

veðrið í dag
4

muni til landsins í gegnum fjárfestingarleið Seðlabankans. Þannig
greindi Morgunblaðið frá því í gær
að bræðurnir hefðu komið með
463 milljónir til landsins í júlí og
þá gaf Korkur Invest út 1,5 milljarða skuldabréf í maí eftir að hafa
nýtt sér fjárfestingarleiðina. Fjárfestingarleiðin er liður í áætlun
stjórnvalda um afnám gjaldeyrishafta en með henni er fjárfestum
gefinn kostur á að kaupa krónur
fyrir erlendan gjaldeyri með um
20% afslætti.
Stærsti einstaki hluthafi Bakkavarar nú er Arion banki með 34%
hlut. Þá á Lífeyrissjóður verzlunarmanna 7% og Gildi lífeyrissjóður um 5%. Þessir aðilar hafa staðið gegn því að bræðurnir eignist
meirihluta í félaginu. Vill hópurinn
frekar ræða við erlenda aðila sem
hafa lýst yfir áhuga á að kaupa hluti
á allt að 1,5 krónur á hlut. Þær þreifingar eru þó á frumstigi. - þsj / mþl

Heimsþekkt tónlistarhátíð í Hörpu í febrúar:

Sónar-hátíðin til Íslands

5
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milljarða króna
greiddu Bakkavararbræður fyrir fjórðungshlut í Bakkavör.

TÓNLIST Tónlistarhátíðin Sónar verður haldin í
fyrsta sinn í Hörpu dagana 14. til 16. febrúar.
Þetta staðfesti skipuleggjandinn Björn Steinbekk
við Fréttablaðið en gat að öðru leyti ekki tjáð sig
um hátíðina né hverjir koma þar fram.
Hátíðin hefur verið haldin í Barcelona frá 1994.
Frá 2002 hefur hátíðin fært út kvíarnar. meðal
annars til Tókýó, Höfðaborgar, London, Buenos
Aires, Seúl og nú Reykjavíkur. Meðal flytjenda á LANA DEL REY
Sónar í sumar voru Fatboy Slim, New Order, Hot Kom fram á Sónar í
Chip og Squarepusher.
- fb / sjá síðu 38 Barcelona í sumar.
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BJART MEÐ KÖFLUM sunnan og
vestan til en úrkoma norðan- og
austanlands. Strekkingsvindur um
tíma. Hiti á bilinu 0 til 9 stig.
VEÐUR 4

MIKKI MÆTTUR Mikki mús birtist óvænt í Smáralindinni í
gær til að kynna nýja matreiðslubók frá Disney. Að sögn kunnugra var
heilmikið mál að fá þessa stórstjörnu til landsins en Mikki mun einnig
heilsa upp á gesti á tónleikum Sinfóníunnar í Hörpu á morgun þar sem
spiluð verða þekkt lög úr Disney-kvikmyndum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Samfylkingin kýs sér nýjan formann á landsfundi í byrjun næsta árs:

Jóhanna hættir í stjórnmálum
STJÓRNMÁL Jóhanna Sigurðardóttir

hyggst hætta í stjórnmálum fyrir
kosningar næsta vor. Hún segir að
í heildina litið sé hún ánægð með
þann árangur sem náðst hefur á
hennar langa ferli í stjórnmálum,
þó eðlilega hafi skipst á skin og
skúrir. Þegar hún lætur af störfum
mun hún hafa setið á Alþingi í 35 ár.
„Ég er sérstaklega ánægð með
þetta tímabil mitt sem forsætisráðherra, en ég ætlaði nú aldrei að

Meðan þú sprettir úr spori þá sprettur svitinn
fram. Taktu hressilega á því án þess að hafa
áhyggjur. Maður verður að ná andanum.

taka það að mér. Ég hafði hugleitt
að hætta að loknu kjörtímabilinu
2007, en það sér enginn sína ævina
fyrr en öll er og hrunið gerði auðvitað strik í reikninginn.“
Jóhanna segir ríkisstjórnina hafa
náð mjög góðum árangri við endurreisn samfélagsins og hún skili af
sér góðu búi hvað Samfylkinguna
varðar. Hún segir það ekki sitt
heldur landsfundar að hafa skoðun
á eftirmanni sínum.

RISAlagersala
Forlagsins
er á Fiskislóð 39
Opið alla daga kl. 10–19
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ÒR "YGG OG (VEITIGRÎSUM

„Ég hef mjög sterkar skoðanir á
því að minn flokkur eigi að halda
áfram því góða verki sem þessi
ríkisstjórn hefur unnið, að innleiða
jafnaðarstefnuna enn betur inn í
samfélagið.“
Fréttablaðið ræddi við nokkra
sem nefndir hafa verið sem arftakar Jóhönnu. Af þeim vildi enginn nema Össur Skarphéðinsson
útiloka formannsframboð.
- kóp /sjá síðu 6
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SPURNING DAGSINS

Forsætisráðherra ofbýður kjör slitastjórnar Glitnis sem séu hneykslunarefni:

Benedikt og Helgi hæfastir:

Seðlabankinn skoði kjör slitastjórnar

Tveir skipaðir
við Hæstarétt

EFNAHAGSMÁL Seðlabankinn skoð-

Dagur, þarf að fyllast nagandi
ótta yfir útbreiðslu kanína?
„Nei, ekki á meðan þær fjölga sér
ekki eins og kanínur.“
Langstærsti hluti kanínustofnsins hérlendis er í landi Reykjavíkur, þar af eru 85
prósent í Elliðaárdal. Dagur B. Eggertsson
er formaður borgarráðs.

ar nú hvort hann geti gert athugasemdir við kjör slitastjórnar Glitnis. Kröfuhafar ákveða kjörin og
bankinn er einn þeirra. Fjármálaráðherra ræddi við seðlabankastjóra í gær um málið, samkvæmt
upplýsingum frá Seðlabankanum.
Líkt og fram hefur komið fékk
slitastjórnin 348 milljónir króna í
laun á síðasta ári.
Þráinn Bertelsson, þingmaður
Vinstri grænna, spurði Jóhönnu út
í laun slitastjórnarinnar. „Eru slitastjórnir og skilanefndir ríki í ríkinu sem ráða sér sjálf og við höfum

ÞRÁINN
BERTELSSON

JÓHANNA
SIGURÐARDÓTTIR

ekkert yfir að segja?“
Jóhanna sagði málið hafa verið
tekið upp nokkrum sinnum í ríkisstjórn, nú síðast fyrir stuttu.

„Þá fjölluðum við um málið og
ákváðum að fjármálaráðherra
færi þess á leit við Seðlabankann að
hann nýtti rétt sinn sem kröfuhafi
til að gera athugasemdir við þessi
yfirgengilegu ofurlaun slitastjórna.
Mér finnst eðlilegt að Seðlabankinn
sem er þarna með kröfur geri það.“
Jóhanna sagði að sér ofbyðu
kjörin og þau væru hneykslunarefni. „Því miður er þetta í höndum
kröfuhafanna og þykja víst ekki há
laun á mælikvarða erlendis þó að
okkur þyki þetta algjörlega yfirgengilegt.“ Launin lendi þó ekki á
skattgreiðendum.
- kóp

Grunaðir um smygl
til Íslands í áraraðir
HAMFARIR Margt sauðfé fór illa í veður-

hamnum.

MYND/EGILL

100 manns taka þátt í leit:

Leitað áfram
um helgina
LANDBÚNAÐUR Matsmenn á vegum
almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra fór um liðna helgi um
svæðið frá Húnaþingi í vestri og
austur í Þingeyjarsýslur til að
meta ástand og þörf fyrir aðgerðir til að finna og bjarga sauðfé
eftir norðanáhlaupið nýlega, eins
og segir í tilkynningu.
Björgunarsveitarfólk mun um
helgina aðstoða bændur við leit
og björgun sauðfjár í Skagafirði
og Þingeyjarsýslum. Horfur eru
á að um eða yfir 100 manns muni
taka þátt í þessum aðgerðum. Þá
mun þyrla Landhelgisgæslunnar
flytja leitarmenn til fjalla ef viðrar til flugs.
- shá

ÖRYGGISMÁL
Þjálfun sjómanna í lagi
Lokið er úttekt fulltrúa Siglingaöryggisstofnunar Evrópu á stjórnsýslu og
framkvæmd Íslands á tilskipun Evrópusambandsins um lágmarksþjálfun
sjómanna. Niðurstöður hennar eru að
fyrirkomulag menntunar og þjálfunar
hér á landi sé í meginatriðum gott.

DÓMSMÁL
Júlli í Draumnum dæmdur
Hæstiréttur staðfesti í gær dóm
héraðsdóms yfir Júlíusi Þorbergssyni
en hann var fundinn sekur um að
hafa selt lyfseðilsskyld lyf og fíkniefni
í verslun sinni Draumnum á árunum
2008 og 2009. Héraðsdómur dæmdi
Júlíus í tólf mánaða fangelsi.

Mál Íslendinganna sem sitja inni í Danmörku og Noregi er eitt það stærsta sem
íslenska fíkniefnalögreglan hefur fengist við frá upphafi. Tveimur helstu smyglleiðunum til Íslands lokað með handtöku Svedda tannar og Danmerkurhópsins.
LÖGREGLUMÁL „Þetta er eitt stærsta

mál sem við höfum unnið að,“
segir Karl Steinar Valsson, yfirmaður fíkniefnadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, um
mál átta Íslendinga og fjögurra
annarra sem nú sitja inni í Kaupmannahöfn og Noregi.
Mennirnir eru taldir hafa stýrt
fíkniefnasmygli um alla Evrópu,
meðal annars til Íslands, í áraraðir. Að því er fram kemur í tilkynningu frá dönsku lögreglunni í gær
voru þeir handteknir á löngu tímabili, sá fyrsti í ágúst og þeir síðustu á mánudaginn. Í fórum nokkurra þeirra fundust samtals 34
kíló af amfetamíni og 600 grömm
af e-töflum.
„Aðgerðirnar eru byggðar á
íslenskri rannsókn sem hófst fyrir
rúmlega ári,“ segir Karl Steinar.
„Forræðið var hjá okkur í upphafi
en færðist síðan yfir til Dananna
í maí þegar ákveðið var að stoppa
atburðarásina þar.“
Í tilkynningu dönsku lögreglunnar er haft eftir Steffen
Thanning Steffensen, yfirmanni
hjá lögreglunni, að þeim hafi fljótt
orðið ljóst að höfuðpaurinn í málinu væri 38 ára gamall Íslendingur
sem var búsettur á Spáni.
Þar er átt við Guðmund Inga
Þóroddsson, sem hlaut sjö og fimm
ára fangelsisdóma fyrir fíkniefnasmygl hérlendis árin 2000 og 2002.
Sjö aðrir Íslendingar eru í haldi,
þar af einn í Noregi. Einn Íslendinganna hefur verið búsettur í Síle,
en meðal hinna handteknu er einnig Sílebúi með franskan ríkisborgararétt. Þrír hinna handteknu eru
Danir.
„Við teljum að þessi hópur hafi

STJÓRNSÝSLA Forseti Íslands hefur
fallist á tillögu innanríkisráðherra um að skipa þá Benedikt
Bogason, dómstjóra og settan
hæstaréttardómara, og Helga
I. Jónsson, dómstjóra í embætti
tveggja hæstaréttardómara frá
og með 1. október næstkomandi.
Samdóma niðurstaða dómnefndar var sú að þeir Benedikt
Bogason og Helgi I. Jónsson væru
hæfastir umsækjenda til að hljóta
embættin. Embættin voru auglýst
hinn 5. júlí síðastliðinn og bárust
sjö umsóknir.
- shá

Huang kannar Danmörku:

Vill reisa garð
í Óðinsvéum
DANMÖRK Kínverski auðjöfurinn Huang Nubo hefur áhuga á
að reisa skemmtigarð helgaðan
ævintýraskáldinu H.C. Andersen í Óðinsvéum.
Sendinefnd
frá fyrirtæki
hans og kínverskum fjárfestingarbanka
var nýverið í
Óðinsvéum að
HUANG NUBO
kanna möguleikana. Borgaryfirvöld tóku að
sér að senda til Kína gögn, þýdd
á kínversku, um byggingarmöguleika í Óðinsvéum.
Danska blaðið Fyens Stiftstidende skýrði frá þessu. Haft
er eftir borgarstarfsmönnum
að sendinefndin hafi verið afar
áhugasöm.
- gb

Talinn geta flúið úr landi:

VANDLEGA FALIÐ Hluti amfetamínsins var vel falinn undir sætum bíls sem einn
hinna grunuðu ók til Danmerkur í ágúst.
MYND/DANSKA LÖGREGLAN

verið
mj ö g
umfangsmikill í meðhöndlun fíkniefna,
sölu þeirra og
dreifingu í Evrópu á undanförnum árum,
þar á meðal á
Íslandi,“ segir
KARL STEINAR
Karl Steinar. „Á
VALSSON
þessu stigi er
það meðal þess
sem er rannsakað hvert þessi tilteknu fíkniefni áttu að fara. Það
er á ábyrgð Dananna að leiða það í
ljós, en við vinnum með þeim í því
eins og við getum.“
Amfetamínið sem fannst var
mjög sterkt, að sögn Karls, og auð-

velt hefði verið að drýgja það að
minnsta kosti þrefalt fyrir götusölu. Þá hefði götuvirði þess verið
rúmlega hálfur milljarður.
Í sumar var Sverrir Þ ór
Gunnars son, kallaður Sveddi
tönn, handtekinn í Rio de Janeiro
í Brasilíu. Hann hafði lengi verið
grunaður um að hafa staðið fyrir
reglulegu og miklu smygli á fíkniefnum til Íslands.
Með því og þessu nýja máli segist Karl Steinar telja að tekist hafi
að loka tveimur af helstu smyglleiðunum til Íslands. „Við höfum
einsett okkur að knésetja þá brotahópa sem við teljum að hafi unnið
á Íslandi og það hafa verið ansi
stór og þung skref stigin í því.“
stigur@frettabladid.is

Nuddari í farbann grunaður
um nauðgun
Hæstiréttur staðLÖGREGLUMÁL

festi í gær farbannsúrskurð yfir
nuddara sem talinn er hafa nauðgað viðskiptavini sínum í lok júní.
Konan leitaði til mannsins
vegna vandamála í mjóbaki. Í
farbannsúrskurðinum segir að
hann hafi látið hana klæða sig úr
nærbuxunum og leggjast á nuddbekkinn. Hann hafi síðan nuddað
óþægilega nálægt kynfærum og
að lokum stungið fingri inn í leggöngin.
Hann sagðist við yfirheyrslu
hafa beitt tækni sem hann taldi
að mundi gagnast konunni. Fingurinn hefði óvart runnið inn.
Maðurinn er íslenskur en hefur
búið erlendis og er því talin hætta
á að hann flýi land. Hann er í farbanni til 16. október.
- sh

Talsvert magn gagna um Guðmundar- og Geirfinnsmálið fannst fyrir tilviljun:
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Fundu gögn um Geirfinnsmál
STJÓRNSÝSLA Tveir stórir kassar með gögnum sem
tengjast Guðmundar- og Geirfinnsmálinu fundust
nýverið fyrir tilviljun á Þjóðskjalasafninu. Gögnin
voru færð starfshópi innanríkisráðuneytisins sem
hefur haft til skoðunar hvort tilefni sé til endurupptöku málsins.
„Þetta eru gögn frá lögreglu og
sakadómi sem tilheyrðu málinu
á sínum tíma. Við í starfshópnum höfðum ekki haft hluta þeirra
undir höndum áður og það er
þannig í svona vinnu að öll gögn
koma að gagni við að raða saman
heildarmyndinni,“ segir Arndís
ARNDÍS SOFFÍA
Soffía Sigurðardóttir, formaður
SIGURÐARDÓTTIR
starfshópsins.
Kassarnir fundust í júlí síðastliðnum og hefur starfshópurinn haft þau til yfirferðar í nokkrar vikur. Er þeirri vinnu að mestu
lokið en starfshópurinn hefur frest til 1. nóvember
til að skila skýrslu um vinnu sína.
Arndís Soffía segir að vinnu starfshópsins miði
vel. „Hitt er annað mál að þegar við erum að fá í

ÞJÓÐSKJALASAFNIÐ Gögnin fundust fyrir tilviljun í Þjóðskjala-

safninu í júlí.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

hendurnar gögn eins og þessi seint í þessu ferli þá
getur það seinkað vinnunni. Ég get því ekki útilokað
að við þurfum að biðja um lengri frest til að klára
vinnuna,“ segir Arndís.
- mþl
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SPURNING
GENGIÐ
27.09.2012
DAGSINS

Bandaríkjadalur

124,29

124,89

Sterlingspund

201,45

202,43

Evra

159,85

160,75

Dönsk króna

21,436

21,562

Norsk króna

21,62

21,748

Sænsk króna

18,875

18,985

Japanskt jen

1,599

1,6084

SDR

191,29

192,43

Forseti Alþingis krefst þess að Ríkisendurskoðun skili brátt umdeildri skýrslu:

Oddfellow kostar stækkun:

Mun skila skýrslunni í október

Líknarþjónusta
öll í Kópavogi

STJÓRNSÝSLA Ásta Ragnheiður
Jóhannesdóttir, forseti Alþingis,
hefur farið fram á það við Ríkisendurskoðun að stofnunin ljúki
skýrslugerð vegna kaupa ríkisins á fjárhags- og mannauðskerfinu Oracle á árinu 2001, innleiðingar þess og reksturs, fyrir lok
októbermánaðar. Stofnuninni var
falið að gera skýrsluna í apríl árið
2004 en henni hefur enn ekki verið
skilað.
Ásta sendi Sveini Arasyni ríkisendurskoðanda bréf vegna málsins í gær. Þar segir: „Ég tel að
dráttur á gerð skýrslunnar sé

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
221,9655
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

skýrslunnar. „Við erum þegar
búin að gera ráðstafanir til þess
að fá umsagnir frá þeim aðilum
sem eiga rétt á að tjá sig um þetta
efni. Það er því ekki ástæða til að
ætla annað en að við munum skila
skýrslunni innan frestsins.“
Spurður um þá gagnrýni sem
fram kemur á Ríkisendurskoðun í bréfi forseta Alþingis svarar Sveinn að hann hafi lýst sama
sjónarmiði á fundi með fjárlaganefnd og stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd á þriðjudag. Þá segist
hann ekki hafa í hyggju að segja
af sér vegna málsins.
- mþl

mjög aðfinnsluverður. Slí kt
má
aldrei
endurtaka sig.
Lagaheimild
til þess að óska
skýrslna Ríkisendurskoðunar
er einn mikilvægasti þátturSVEINN ARASON
inn í eftirlitshlutverki Alþingis.“
Sveinn segir að Ríkisendurskoðun muni virða þann frest
sem forseti Alþingis hefur gefið
stofnuninni til að ljúka við gerð

HEILBRIGÐISMÁL Öll starfsemi sér-

hæfðrar líknarþjónustu Landspítala er nú komin undir einn
hatt í húsnæði líknardeildarinnar
í Kópavogi, að undanskyldu líknarráðgjafateymi spítalans sem
hefur áfram starfsstöð sína við
Hringbraut.
Stækkun á húsnæði líknardeildarinnar í Kópavogi gerði
þetta kleift.
Oddfellowreglan á Íslandi
kostaði vinnu við breytingar og
stækkun húsnæðis deildarinnar.
- shá

Krefst nú 87 milljóna
vegna nýs ljósleiðara

BSÍ Tekur meðal annars við hlutverki

Ábótinn ehf. krefst 87 milljóna í bætur frá Skeiða- og Gnúpverjahreppi vegna
lagningar ljósleiðara í sveitarfélaginu. Oddvitinn segir kröfu Ábótans fráleita.
Eigandinn segist kæra til Eftirlitsstofnunar EFTA ef kröfunni verður hafnað.

skiptistöðvar Strætó á Hlemmi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Borgin skoðar kaup á BSÍ:

Leysir af skiptistöð á Hlemmi

DÓMSMÁL „Kristur sagði að maður

ætti að bjóða hina kinnina og nú
erum við á vinstri rasskinninni,“
segir Axel Árnason, héraðsprestur
í Suðurprófastsdæmi og annar eigenda fjarskiptafyrirtækisins Ábótans.
Ábótinn
krafðist þess í
sumar að Skeiðaog Gnúpverjahreppur greiddi
fyrirtækinu 20
milljónir króna
vegna lagningar
nýs ljósleiðara
GUNNAR ÖRN
um sveitarféMARTEINSSON
lagið. Hreppurinn hefur stofnað sérstakt félag
um ljósleiðarann, Fjarskiptafélag
Skeiða- og Gnúpverjahrepps. Sveitarstjórnin hefur hafnað kröfu Ábótans að fengnu lögfræðiáliti.
Axel segir tengingu Ábótans við
internetið byggja á ljósleiðurum
og örbylgjuloftnetum. Um helmingur viðskiptanna sé í Skeiða- og
Gnúpverjahreppi. „Við höfum lagt
í heilmikinn kostnað til að geta
veitt þessa þjónustu sem önnur
fjarskiptafyrirtæki hafa ekki talið
borga sig. Við það að missa helminginn af viðskiptavinunum eru
forsendurnar fyrir þessum rekstri
ekki fyrir hendi,“ segir hann.
Ábótinn hefur sent sveitarstjórninni nýtt erindi eftir að hún hafnaði kröfu félagsins fyrr í þessum
mánuði. Það felur í sér 87 milljóna
króna greiðslu til Ábótans. Axel
segir það ýtrustu kröfu sem miði
við að fyrirtækið hætti.
„Það eru tapaðar tekjur til fjög-

UNDIR LÆKNISHÖNDUM Almenningur

fær rafrænan aðgang að lyfjasögu sinni
2013.

Rafræn skilríki fyrir lækna:

Opna aðgang
að lyfjasögu
HEILBRIGÐISMÁL Embætti land-

læknis undirbýr að opna fyrir
aðgang lækna að lyfjasögu skjólstæðinga sinna úr lyfjagagnagrunni embættisins. Í vor var
samþykkt á Alþingi breyting á
lyfjalögum sem heimilar slíka
upplýsingagjöf.
Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur veitt embættinu
styrk til kaupa á rafrænum skilríkjum fyrir alla starfandi lækna.
Gert er ráð fyrir að tilraunaverkefni með þátttöku 30 til 50 lækna
hefjist í nóvember.
Ætlunin er að almenningur geti
í framtíðinni notað rafræn skilríki til að nálgast eigin sjúkraskrár, eiga samskipti við heilbrigðisstarfsfólk og bóka tíma
rafrænt.
- shá

LEIÐRÉTT
Í aðsendri grein Hjalta Hugasonar, Já
en – við þjóðkirkjuákvæði, í Fréttablaðinu í gær var setningin „Ríkisvaldið verndar öll skráð trú- og lífsskoðunarfélög“ gerð að millifyrirsögn.
Það átti hún ekki að vera.
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SAMGÖNGUR Reykjavíkurborg
hyggst kaupa Umferðarmiðstöðina við Vatnsmýrarveg, en fjallað
var um kauptilboð borgarinnar á
fundi borgarráðs í gær. Staðfestingu kauptilboðsins var frestað að
beiðni fulltrúa Sjálfstæðisflokks.
Borgin hyggst kaupa Umferðarmiðstöðina og lóðina sem fylgir
henni fyrir 445 milljónir króna.
Seljendur eru Mynni ehf. og
Landsbanki Íslands.
Aðalástæðan fyrir kauptilboðinu er sú að Reykjavíkurborg
hyggst nýta Umferðarmiðstöðina sem miðstöð almenningssamgangna í Reykjavík. Að auki
verður óvissu varðandi skipulagið
á þessu svæði eytt með kaupunum
þar sem Reykjavíkurborg mun
hafa fullt vald yfir svæðinu. - shá

ÞJÓRSÁ Um helmingur 180 milljóna króna stofnkostnaðar ljósleiðarakerfis í Skeiða-

og Gnúpverjahreppi kemur frá Landsvirkjun og stafar frá rammasamningi vegna
virkjana í Þjórsá.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

urra ára inni í þeirri tölu. Við viljum fá bætt það sem við höfum
fjárfest en látum þá liggja á milli
hluta hvort ljósleiðaralagningin
um sveitarfélagið sé ólögleg eða
ekki,“ útskýrir Axel og segir að
verði ekki orðið við kröfunni muni
félagið kæra málið til Eftirlitsstofnunar EFTA. „Það er skýlaust
að sveitarfélagið er að fara inn á
markað með opinbert fé og það er
bara ekki leyft í dag.“
Gunnar Örn Marteinsson oddviti
Skeiða- og Gnúpverjahrepps segir
kröfu Ábótans fráleita. Hreppurinn sé í fullum rétti og bótakrafan
algerlega órökstudd.
Áætlaður kostnaður við ljós-

leiðarann er 180 milljónir króna.
Gunnar segir um helming þess
koma frá Landsvirkjun vegna
rammasamnings frá 2008 þar
sem ákveðin upphæð var eyrnamerkt fjarskiptum í hreppnum. Þá
verði notaður drjúgur hluti af 70
milljónum króna sem hreppurinn
eigi eftir sölu á hlut í fyrirtækinu
Límtré. Hann segir að öllum verði
heimill aðgangur að ljósleiðaranum.
„Við hér búum við erfið skilyrði
í þessum efnum. Þetta verður eins
og að fara úr Trabant í Bens og
auðveldar fólki störf í fjarvinnslu.
Þetta er nútíminn,“ segir oddvitinn.

SAMGÖNGUR
Vilja beiðari vegi
Vegfarendur segjast fyrst og fremst
vilja breikka vegina þegar þeir eru
spurðir hvað þeir vilja helstbæta á
þjóðvegum landsins. Tæpur helmingur vill það en tæp 30 prósent
vilja auka við bundið slitlag. Þetta
kemur fram í könnun Maskínu fyrir
Vegagerðina um þjóðvegi landsins.
Heldur fleiri eru jákvæðir gagnvart
Vegagerðinni en í síðustu könnunum,
tæp 50 prósent eru frekar jákvæð og
tæp ellefu prósent mjög jákvæð. Tæp
níu prósent eru neikvæð.

gar@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Ingibjörg
Karlsdóttir

6
6

veðurfréttamaður

NOKKUÐ BJART
verður sunnan og
vestanlands í dag
og víðast hvar á
morgun. Síðdegis
á morgun þykknar
þó upp og hvessir
suðvestan til og fer
að rigna þar undir
kvöld. Á sunnudag
verður rigning víða
um land en mest
verður úrkoman á
Suðausturlandi.

Á MORGUN
Fremur hægur vindur
en vaxandi SV-lands
síðdegis.
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SUNNUDAGUR
Stormur með S-strönd
um tíma annars
hægari.
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Alicante

23°

Basel

22°

Berlín

17°

Billund

15°

Frankfurt

17°

Friedrichshafen

19°

Gautaborg

14°

Kaupmannahöfn

14°

Las Palmas

26°

London

16°

Mallorca

27°

New York

21°

Orlando

30°

Ósló

14°

París

18°

San Francisco

20°

Stokkhólmur

12°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Landsbankinn er í fararbroddi þegar kemur að ármögnun og þjónustu við verktaka sem vinna að
uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Um þessar mundir komum við að ölda verkefna sem stoltur bakhjarl.

16 verkefni
Landsbankinn ármagnar nú 16 viðamikil verkefni á ýmsum stigum
byggingar og undirbúnings, þar sem unnið er að uppbyggingu á nýju
íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu.

555 íbúðir
Verkefnin telja 555 íbúðir; þar af 282 í Reykjavík,
89 í Hafnarﬁrði, 51 í Garðabæ og 133 í Kópavogi.
Samtals eru þetta um 65 þúsund fermetrar.

65.000 m2
Eirtaldir viðskiptavinir okkar vinna
nú að byggingu nýs íbúðarhúsnæðis
á höfuðborgarsvæðinu. Við þökkum
þeim ánægjulegt samstarf.
 Arcus ehf./ÞG-verk ehf.
 Baldur Jónsson ehf.

•

SÍA

 BYGG ehf.
 Byggakur ehf.

JÓNSSON & LE’MACKS

•

jl.is

 Dalshús ehf.
 Fasteignir Kópavogsbraut ehf.
 FM hús ehf.
 Hús Fjárfestingar ehf.
 Silfurhús ehf.
 Sveinbjörn Sigurðsson hf.
 S40 ehf.
 Valhús ehf.
 Þingvangur ehf.
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KJÖRKASSINN

Umdeild breyting Jóns Bjarnasonar, fyrrum landbúnaðarráðherra, á fyrirkomulagi WTO-tolla dæmd ólögleg:

Ráðherra var óheimilt að breyta tollum
DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-

Tekur þú slátur?
Já

15,0%

Nei

85,0%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Óttast þú afleiðingar rýmri
reglna um innflutning áfengis
og tóbaks en slík breyting
myndi fylgja inngöngu í ESB?
Segðu þína skoðun á Vísi.is

Ráðist gegn fíkniefnahring:

Caballero handtekinn í Mexíkó
MEXÍKÓ, AP Einn af höfuðpaurum

fíkniefnaheimsins í Mexíkó hefur
verið handtekinn. Sá heitir
Ivan Velazques
Caballero, oft
nefndur Talíbaninn.
Hann hefur
verið leiðtogi eins arms
innan ZetasfíkniefnaIVAN VELAZQUES
hringsins, og
CABALLERO
hefur átt í afar
blóðugri valdabaráttu við Miguel
Angel Trevino Morales, aðalforingja Zetas.
Lögreglan í Mexíkó segir að
fjölmörg fjöldamorð og skotbardaga undanfarið megi rekja til
þessa klofning innan Zetas.
- gb

ESB spáir í framtíðina:

Telja möguleika
skapandi starfa
vera vanmetna
EVRÓPUSAMBANDIÐ Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur
komist að því að möguleikar
menningar og skapandi starfa
séu vanmetnir, þegar hugað er að
hagvexti til framtíðar.
Í nýrri skýrslu segir að í Evrópusambandinu hafi um 8,5 milljónir manna atvinnu af skapandi
störfum og þaðan komi 3,5 til 4,5
prósent af heildarframleiðslu
aðildarríkjanna.
Veftímaritið EUobserver bætir
því við að þrátt fyrir takmarkaða
fjármögnunarmöguleika standi
menningargeirinn sig betur á
vinnumarkaði en flestir aðrir
starfsgeirar. Muni þar mestu um
störf ungs fólks, sem annars á
erfitt með að fá atvinnu í flestum
aðildarríkjum ESB.
- gb

víkur komst í gær að þeirri niðurstöðu að ríkinu bæri að greiða innflutningsfyrirtækinu Innnes ehf.
tæpar 400.000 krónur auk vaxta,
og 950.000 krónur í málskostnað,
vegna ofgreidds tolls.
Árið 2009 gerði Jón Bjarnason,
þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, breytingu á fyrirkomulagi svokallaðra WTO-tollkvóta. Tollkvótarnir sem um ræðir
byggja á aðild Íslands að GATTsamningnum svokallaða en með
aðildinni skuldbatt Ísland sig til að
hleypa litlu magni búvara inn á inn-

lendan markað á
lægri tollum en
almennt tíðkast.
Frá
1995,
þega r Ísl a nd
gerðist aðili að
samningnum,
höfðu tollarnir
verið magntollar. Árið 2009
JÓN BJARNASON
var þeim breytt í
verðtolla en við breytinguna hækkuðu þeir svo mikið að í mörgum tilfellum varð dýrara að flytja inn
vörur á undanþágu en vörur sem
lagðir voru á almennir tollar.

Innnes flutti í desember í fyrra
inn 691 kíló af kjúklingabringum
og greiddi toll af þeim samkvæmt
breytta fyrirkomulaginu. Héraðsdómur telur hins vegar að ráðherra hefði verið óheimilt að gera
umrædda breytingu.
Áður hafði umboðsmaður Alþingis gert athugasemd við heimild ráðherra til að breyta tollunum en í
kjölfarið var skipaður starfshópur
um málið. Steingrímur J. Sigfússon,
atvinnuvegaráðherra, breytti svo
fyrirkomulagi tollkvótanna aftur
til fyrra horfs á þessu ári.

KJÚKLINGABRINGUR WTO-tollkvótarnir

skulu gefnir út vegna innflutnings á
kjötvörum, smjöri og ostum.

- mþl

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Margir volgir fyrir því að
gefa kost á sér til formanns
Össur Skarphéðinsson er sá eini þeirra sem nefndir hafa verið sem líklegur arftaki formanns Samfylkingar
sem útilokar framboð. Aðrir vilja ekki taka af skarið og beina heldur sjónum að brotthvarfi Jóhönnu.
STJÓRNMÁL Af þeim sem helst
hafa verið nefndir til sögunnar
sem mögulegir arftakar Jóhönnu
Sigurðardóttir á formannsstóli
Samfylkingarinnar er það aðeins
Össur Skarphéðinsson sem útilokar framboð. Fréttablaðið ræddi
við þá sem helstir hafa verið
nefndir sem formenn.
Árni Páll Árnason segist enn
vera að melta tíðindin og efst
í huga sé þakklæti til Jóhönnu
fyrir hennar góðu störf. „Hún
sem stjórnmálamaður er algjörlega einstök í íslenskri stjórnmálasögu.“
Guðbjartur Hannesson tekur
í sama streng og segir að tilkynning Jóhönnu hafi komið
sér á óvart. „Við erum að missa
frábæran formann. Nú þurfum
við að meta stöðuna með okkar
flokksfólki og hvað tekur við.“
Hann útilokar ekki framboð en
segir að flokksfélagarnir ráði því.
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir segist skilja vel að Jóhanna
vilji hætta á þessum tímapunkti.
„Það var mikið ákall eftir hennar kröftum og hún hefur frá 2009
náð með farsælum hætti að stýra
flokknum og landinu.“
Katrín Júlíusdóttir segir algjörlega ótímabært að gefa nokkuð
upp um sín áform, daginn sem
vinsæll formaður tilkynnir um
starfslok sín og hið sama segja
Dagur B. Eggertsson og Helgi
Hjörvar.
„Við í Samfylkingunni eigum
núna fram undan að ræða þessa
nýju stöðu og meta hvernig forystumálum okkar verður best
skipað,“ segir Helgi.
Össur er hins vegar afdráttarlaus, hann hafi löngu skýrt frá

Útiloka ekki framboð
„Allt á sinn tíma.
„Nei, ég útiloka
„Mér finnst að nú
Dagurinn í dag er
ekki framboð, en
verði Samfylkingin
dagur Jóhönnu
flokksfélagarnir
að ákveða hvers
Sigurðardóttur
ráða þessu, hverjir
konar forystu hún
og fer í að melta
verða dregnir
vill til framtíðar. Ef
tilkynninguna,
fram til þessarar
eftirspurn verður
líta yfir farinn veg og þakka
ábyrgðar.“
eftir mér í forystu mun ég að
henni fyrir hennar störf. En
sjálfsögðu skoða það.“
GUÐBJARTUR HANNESSON
svo rennur upp nýr dagur.“
SIGRÍÐUR INGIBJÖRG INGADÓTTIR
ÁRNI PÁLL ÁRNASON

„Maður á aldrei
að útiloka nokkurn skapaðan
hlut, en ég mundi
aldrei taka svona
ákvörðun ein
og sér daginn sem okkar
vinsæli formaður tilkynnir
um brotthvarf sitt eftir þetta
kjörtímabil. Allt slíkt er
hópákvörðun.“

„No comment.
Þetta er ekki
dagur fyrir svona
yfirlýsingar.“ En er
hún á leið í landsmálin? „Fundur
borgaramálaráðs Samfylkingarinnar er á laugardaginn
klukkan 10. Það getur verið
að eitthvað skýrist þá.“
DAGUR B. EGGERTSSON

KATRÍN JÚLÍUSDÓTTIR

„Ég hef fylgt
mínum formanni
og ekki íhugað
framboð. En þetta
eru mikil tímamót
og á slíkum
stundum eiga stjórnmálamenn að vera opnir gagnvart
þeim breytingum sem eru í
farvatninu og útiloka ekkert
fyrir fram.“
HELGI HJÖRVAR

því að hann hafi engan hug á að
verða aftur formaður Samfylkingarinnar. En hefur hann hugmyndir um hver það ætti að vera?
„Fullt af hugmyndum, en ég vil
ekki reifa þær á þessu stigi.“
kolbeinn@frettabladid.is

Allir kjósi
Samfylkingin heldur landsfund 1. febrúar. Í lögum flokksins segir að formaður
skuli kjörinn í allsherjaratkvæðagreiðslu ef 150 flokksmenn krefjist þess, eigi
síðar en 45 dögum fyrir landsfund. Að öðrum kosti er hann kjörinn á landsfundi.
Telja verður líklegt að slík krafa komi fram og nægilegur fjöldi undirskrifta safnist.

Kynning á rammaskipulagi
fyrir gömlu höfnina
Vesturbugt, Suðurbugt, Miðbakki, Austurbakki.
Laugardaginn 29. september verður haldin kynning á nýju rammaskipulagi fyrir gamla hafnarsvæðið í Reykjavík. Kynningin hefst með
göngu um hafnarsvæðið undir leiðsögn Hjálmars Sveinssonar formanns
stýrihóps rammaskipulagsins. Gangan hefst við Hörpu klukkan 11.
Kynningarfundurinn í Sjóminjasafninu hefst klukkan 12.

www.skipbygg.is
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VEISTU SVARIÐ?

Nær sex þúsund manns skora á stjórnvöld að tryggja börnum tannvernd samkvæmt barnasáttmála SÞ.

Tannvernd barna er siðferðisleg skylda
HEILBRIGÐISMÁL Nemendur úr Landakots-

1. Hver er nýr formaður rannsóknarnefndar Alþingis?

2. Hvað brann stórt svæði í
Laugardal í Ísafjarðardjúpi í
sinueldunum þar í sumar?
3. Hverju vildu Íbúasamtök Mosfellsbæjar mótmæla með ályktun
um stofnun Píkusafns í bænum?
SVÖR:

skóla afhentu í gær Guðbjarti Hannessyni
velferðarráðherra undirskriftalista nær sex
þúsund einstaklinga. Skora þeir á yfirvöld
og aðra hlutaðeigandi að tryggja íslenskum
börnum þá tannvernd sem þeim ber samkvæmt ákvæðum barnasáttmála Sameinuðu
þjóðanna.
Skólahjúkrunarfræðingar hafa að undanförnu sent foreldrum bréf þar sem þeir minna
á að hækkun endurgreiðslu kostnaðar vegna
almennra tannlækninga barna, sem tók gildi
1. júlí síðastliðinn, renni út um áramót. „Hins
vegar er stefnt að því að annað hvort framlengja gjaldskrárhækkunina um áramót, eða
útfæra hugmyndir um aðrar leiðir sem myndu

veita ámóta mikinn eða meiri stuðning við
foreldra eða forráðamenn barna vegna tannlækninga,“ segir Margrét Erlendsdóttir, upplýsingafulltrúi hjá velferðarráðuneytinu.
Margrét bendir á að starfshópur á vegum
velferðarráðuneytisins vinni nú að tillögum
um framtíðarfyrirkomulag tannlækninga
barna.
Í ályktun Barnaheilla – Save the Children
á Íslandi fyrr á árinu er meðal annars skorað
á yfirvöld, tannlækna og samfélagið allt að
vinna að lausnum varðandi tannvernd barna
af ábyrgð og staðfestu. Enginn vafi er sagður
leika á því að það sé siðferðisleg og þjóðréttarleg skylda íslensks samfélags að tryggja
öllum börnum aðgang að tannvernd.
- ibs

UNDIRSKRIFTALISTINN AFHENTUR Guðbjartur
Hannesson velferðarráðherra með undirskriftalistann
sem nemendur Landakotsskóla afhentu honum í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1. Hrannar Már Hafberg 2. 14 hektarar
3. Stofnun villidýrasafns

Gegn stjórnsýsluhindrunum:

Nýtt embætti
norræns umboðsmanns

2 fyrir 1
til Prag

NORÐURLANDARÁÐ Stofna á nýtt

4. október
frá kr.

39.950

Ótrúlegt tilboð - Allra síðustu sætin
Heimsferðir bjóða nú einstakt tilboð á síðustu flugsætunum til Prag
4. október í 4 nætur. Þú kaupir 2 flugsæti en greiðir aðeins fyrir
1. Við bjóðum þér fjölbreytta gistingu meðan á dvölinni stendur.

Verð kr. 39.950

Flugsæti með sköttum, m.v. 2 fyrir 1 tilboð 4. október í 4 nætur.
Netverð á mann. Verð áður kr. 79.900.
Verðdæmi fyrir gistingu:

Kr. 15.800 á mann í tvíbýli

á mann á hótel ILF *** í 4 nætur.

Verð fyrir einbýli kr. 28.100.

ÖRYGGISMÁL

Kr. 26.100 á mann í tvíbýli

á mann á Mövenpick **** í 4 nætur.

Verð fyrir einbýli kr. 47.100.

Auka- og
varahlutir
fyrir bílinn

embætti norræns umboðsmanns
sem aðstoða á norræna ríkisborgara sem lent
hafa á milli
stjórnkerfa
við flutning á
milli norrænna
ríkja. Tekin var
ákvörðun um
stofnun embættisins á fundi
forsætisnefndar
KIMMO SASI
Norðurlandaráðs í Gautaborg nú í vikunni.
Í fréttatilkynningu frá Norðurlandaráði segir að afnám stjórnsýsluhindrana hafi verið meginviðfangsefni formennskuáætlunar
Finnlands í ráðinu árið 2012. Haft
er eftir Kimmo Sasi, forseta Norðurlandaráðs, að auk stofnunar nýs
embættis sé mögulegt að veita
þeim umboðsmönnum sem þegar
eru til staðar auknar heimildir. - ibs

Kona synti eftir hjálp
Björgunarsveitir voru kallaðar út á
miðvikudag vegna manns sem sat
fastur í bát á skeri í Þingvallavatni.
Kona sem var með honum í bátnum
synti í land, um 70-100 m leið, til að
hringja eftir hjálp. Björgunarsveitarmenn fluttu manninn í land. Báturinn
var skilinn eftir á skerinu.

Rain-x
Skyggni ágætt hvernig sem viðrar
Rain-x - rúðuvökvi
Þolir 36˚ frost og
endist lengur
Rain-x - hreinsivörur
Hrinda frá sér óhreinindum, regni og snjó

Rain-x - þurrkublöð
Einstaklega endingargóð
og auðvelt að skipta út

Opnunartími:
Opið virka daga
frá kl. 08-18
www.benni.is

Auka- og
varahlutaverslun
Vagnhöfða 23
Sími: 590 2000

MAHMOUD ABBAS Forseti Palestínustjórnar segir árásir hryðjuverkasveita ísraelskra

landtökumanna orðnar daglegt brauð.

NORDICPHOTOS/AFP

Sakar Ísraela
um þjóðernishreinsanir
Mahmoud Abbas ítrekar beiðni um viðurkenningu
á sjálfstæði Palestínu. Benjamín Netanjahú segir
síðustu forvöð að stöðva kjarnorkuáform Írans.
Abbas og Netanjahú ávörpuðu allsherjarþing SÞ.
NEW YORK, AP Þeir Mahmoud
Abbas, forseti Palestínustjórnar,
og Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, stigu báðir í
ræðustól á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær.
Abbas ítrekaði ósk Palestínumanna um að sjálfstætt ríki þeirra
yrði að veruleika. Fyrir ári fór
hann fram á það á þessum sama
vettvangi að Sameinuðu þjóðirnar viðurkenndu sjálfstæði Palestínuríkis. Í ræðu sinni í gær sagði
hann Palestínumenn eiga í viðræðum við ýmis ríki og stofnanir um
að sú viðurkenning verði að veruleika á þessu þingi.
Hann sakaði Ísraela um að
stunda þjóðernishreinsanir með
því að eyðileggja heimili Palestínumanna, sem landtökumenn
hefðu lagt undir sig.
„Undanfarna mánuði hafa árásir hryðjuverkasveita ísraelskra
landtökumanna orðið daglegt
brauð,“ sagði Abbas og nefndi að
535 slíkar árásir hefðu verið gerðar á þessu ári. „Þjóðin okkar er
orðin að stöðugu skotmarki fyrir
mannvíg og misþyrmingar með
fullri hlutdeild hernámsliðsins og
Ísraelsstjórnar.“
Benjamín Netanjahú varði hins
vegar drjúgum hluta ræðu sinnar í að vara við þeirri hættu, sem
hann telur heimsbyggðinni allri og
Ísrael sérstaklega stafa af írönskum stjórnvöldum og kjarnorkuáformum þeirra. Nú séu síðustu
forvöð að koma í veg fyrir að Íranar komi sér upp kjarnorkuvopnum.

Þjóðin okkar er orðin
að stöðugu skotmarki
fyrir mannvíg og misþyrmingar með fullri hlutdeild hernámsliðsins og Ísraelsstjórnar.
MAHMOUD ABBAS
FORSETI PALESTÍNUSTJÓRNAR

Stuttu áður en Netanjahú hóf
ræðu sína birtust hins vegar upplýsingar úr nýrri skýrslu ísraelska utanríkisráðuneytisins, sem
lekið hafði verið til fjölmiðla. Þar
kemur fram að alþjóðlegar refsiaðgerðir gegn Íran séu farnar að
bera árangur, og því sé ef til vill
skynsamlegra að herða refsiaðgerðirnar frekar en að beita hervaldi.
Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna hófst í byrjun vikunnar og
hafa þjóðarleiðtogarnir hver á
fætur öðrum stigið þar í ræðustól.
Í gær tók meðal annars til máls
Sein Thein, forseti herforingjastjórnarinnar í Búrma, og notaði
hann þar tækifærið til að hrósa
Aung San Suu Kyi, leiðtoga stjórnarandstöðunnar, fyrir lýðræðisbaráttu hennar.
Suu Kyi, sem einnig er stödd
í New York þessa dagana, segir
hins vegar að Búrma þurfi nú á
því að halda að réttarríki verði
endurreist í landinu, að öðrum
kosti verði raunverulegt lýðræði
þar ekki að veruleika.
gudsteinn@frettabladid.is

markhonnun.is

Kræsingar & kostakjör
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Tilboðin gilda 27. - 30 . sept.
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Síldarskipin fundu síld í Héraðsflóadýpi eftir léleg aflabrögð um síðustu helgi:

Hjartadagurinn á morgun:

Moka upp síld eftir tregveiði

Áhersla lögð á
konur og börn

SJÁVARÚTVEGUR Eftir tregveiði á

REIÐIKASTI GERT HÁTT UNDIR HÖFÐI

Risin er í París stór stytta af franska
fótboltakappanum Zinedine Zidane
að stanga hinn ítalska Materazzi í
alræmdu atviki í fótboltaleik árið
2006.
NORDICPHOTOS/AFP

síldarmiðunum um síðustu helgi og
í byrjun vikunnar tók veiðin mikinn
kipp á þriðjudagskvöld. Þá fannst
síld út af Héraðsflóadjúpi, um 90
sjómílur frá Vopnafirði.
Skip HB Granda, Lundey NS,
kom í höfn á Vopnafirði með um
570 tonna afla sem fékkst í tveimur holum með Ingunni AK. Að sögn
Kristjáns Þorvarðarsonar, stýrimanns á Ingunni, fengust til dæmis
rúmlega 800 tonn í tveimur holum.
„Það var mikill kraftur í veiðunum og það þurfti ekki að toga lengi

VOPNAFJÖRÐUR Síðustu síldarfarmarnir
eru að skila sér til vinnslu eystra.
MYND/JÓN SIGURÐARSON

til að fá góðan afla,“ segir Kristján
en að hans sögn er greinilegt að
síldin er á hraðferð í austurátt og

því verður þess vart lengi að bíða
að veiðin innan íslenskrar lögsögu
detti niður að nýju.
Það skiptir skip HB Granda þó
litlu máli því í gær voru aðeins
óveidd um 800 til 900 tonn af norskíslenska síldarkvóta félagsins.
„Þetta var okkar síðasta veiðiferð á vertíðinni hvað varðar norskíslensku síldina. Eftir löndun á
Vopnafirði förum við suður og mér
skilst að skipið fari í slipp. Síðan
er stefnan sett á veiðar á íslensku
sumargotssíldinni um miðjan októbermánuð,“ segir Kristján.
- shá

HEILBRIGÐISMÁL Alþjóðlegi hjarta-

dagurinn verður haldinn hátíðlegur á morgun. Hér á landi sameinast Hjartavernd, Hjartaheill,
Neistinn, styrktarfélag hjartveikra barna og Heilaheill um
að halda dagskrá í Reykjavík og
Kópavogi um helgina.
Á Íslandi létust á árinu 2009
rúmlega 500 manns úr hjarta- og
æðasjúkdómum og þar af voru 230
konur. Hjartasjúkdómar eru dánarorsök einnar konu af hverjum
þremur sem deyja í heiminum.
- sv

Fimmtungur skulda
heimila afskrifaður
Nokkuð vel hefur tekist að ná Íslandi upp úr kreppunni. Skerðing barnabóta
og ellilífeyris talin veikasti hlekkurinn í aðgerðum stjórnvalda. Þetta er meðal
þess sem kemur fram í nýrri skýrslu Þjóðmálastofnunar Háskóla Íslands.
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tekist að beita velferðarkerfinu á
markvissan hátt til að milda áhrif
kreppunnar á lág- og millitekjuhópa. Langstærsti hluti skuldavanda heimilanna var tilkominn fyrir hrun bankanna, sem
og greiðsluvandi og erfiðleikar
vegna skulda. Um síðustu áramót
var búið að afskrifa nærri fimmtung af heildarskuldum heimila
og hátt í fimm prósent til viðbótar voru í slíku ferli, samkvæmt
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum.
Þetta eru helstu niðurstöður
nýrrar skýrslu Þjóðmálastofnunar Háskóla Íslands um áhrif
aðgerða stjórnvalda á skuldavanda, fátækt, fjárhagsþrengingar heimila og atvinnu, sem kynnt
var í gær.
Helsta gagnrýnin sem skýrsluhöfundar benda á varðandi
aðgerðir stjórnvalda í velferðarmálum í kreppunni eru bóta- og
lífeyrissjóðagreiðslur. Barnabætur hér á landi eru lágar miðað við
nágrannaríkin og hefur skerðing
þeirra vegna tekna foreldra verið
of brött. Er þetta talinn einn veikasti hlekkurinn í aðgerðum stjórnvalda gegn áhrifum kreppunnar.
Skerðing grunnlífeyris vegna
tekna úr lífeyrissjóðum hafa
komið illa við marga eldri borgara. Þá hefur atvinnulífið ekki
tekið eins hratt við sér og búist
var við.
Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra bendir á í því
samhengi að í fjárlagafrumvarpi
fyrir árið 2012 sé gert ráð fyrir að
verja tveimur og hálfum milljarði
króna til hækkunar barnabóta,
framlög til húsnæðisbóta verði
aukin og einnig framlög til Fæðingarorlofssjóðs. Jafnframt er
unnið að breytingum á ellilífeyri
þar sem dregið er úr skerðingum
og vægi lífeyristekna aukið að

BARNABÆTUR OF LÁGAR Lágar greiðslur vegna barnabóta eru taldar einn veikasti

hlekkurinn í aðgerðum íslenskra stjórnvalda í kreppunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

13,3% heimila eiga í fjárhagsvanda
■ 85% af alvarlegum greiðsluvanda heimilanna voru tilkomin fyrir hrun
bankanna, samkvæmt Seðlabanka Íslands.
■ Skuldir heimilanna náðu hámarki að raunvirði árið 2009. Um 91% af því
hámarki var hins vegar þegar til staðar í árslok 2007, samkvæmt gögnum
skattframtala.
■ Um áramót 2011-2012 var búið að afskrifa nærri 15% af heildarskuldum
heimila og hátt í 5% til viðbótar voru í ferli afskrifta, samkvæmt AGS.
■ Rúmlega 9% voru undir fátæktarmörkum árið 2010.
■ Hlutfall heimila sem eiga mjög erfitt með að ná endum saman fór úr
tæplega 6% á árunum 2006 og 2007 upp í 13,3% árið 2011.
■ Íslendingar eru í 3. sæti hvað lífsánægju varðar og einnig hvað snertir
ánægju með eigin atvinnustöðu, samkvæmt fjölþjóðlegri könnun
Eurobarometer vorið 2012.
því er fram kemur á vef velferðarráðuneytisins.
Skýrslan, „Áhrif mótvægisaðgerða á skuldavanda, fátækt
og atvinnu“, er seinni skýrsla
stofnunarinnar af tveimur sem
unnar eru fyrir velferðarráðuneytið. Var þetta gert í samræmi
við ákvörðun ríkisstjórnarinnar
um að láta fara fram óháða rannsókn á áhrifum fjármálahrunsins

á lífskjör þjóðarinnar. Skýrsluhöfundar eru Stefán Ólafsson, Arnaldur Sölvi Kristjánsson og Kolbeinn Stefánsson. Farið var yfir
helstu niðurstöður á fundi í velferðarráðuneytinu í gærmorgun.
Höfundar notuðu meðal annars
skattagögn, önnur opinber talnagögn og skýrslur og niðurstöður
innlendra og erlendra kannana.
sunna@frettabladid.is

Sýrlandsstjórn sendir uppreisnarmönnum áskoranir um að gefast upp:

Átökin aldrei verið harðari
SÝRLAND, AP Sýrlenski stjórnar-
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herinn sendi í gær smáskilaboð í
farsíma flestra íbúa landsins þar
sem skorað var á uppreisnarherinn í landinu að gefast upp, og sagt
að barátta hans væri hvort eð er
töpuð.
Stjórnarherinn hefur áður reynt
að hafa sálræn áhrif á uppreisnarmenn með svipuðum hætti, en litlar líkur eru á að uppreisnarherinn
taki minnsta mark á þessum skilaboðum.
Pattstaða hefur verið í átökunum
vikum saman, en uppreisnarherinn gerði á miðvikudaginn harða
árás á höfuðstöðvar stjórnarhersins í höfuðborginni Damaskus.
Tvær bílasprengjur sprungu við
höfuðstöðvarnar, með þeim afleið-

ingum að byggingin stóð í ljósum
logum. Í kjölfarið hófust skotbardagar, sem stóðu í þrjár klukkustundir. Stjórnvöld segja að fjórir stjórnarhermenn hafi látist og
fjórtán manns særst.
Átökin hafa harðnað jafnt og
þétt. Á miðvikudaginn kostuðu
þau meira en 300 manns lífið, en
aldrei hafa jafn margir látið lífið í
borgarastyrjöldinni í Sýrlandi frá
því átökin hófust.
Sameinuðu þjóðirnar segja að
tvö til þrjú þúsund flóttamenn fari
yfir til nágrannalandanna á degi
hverjum. Alls eru nærri 300 þúsund flóttamenn frá Sýrlandi á skrá
hjá Sameinuðu þjóðunum, eða bíða
skráningar í nágrannalöndunum.
- gb

BARIST Í RÚSTUNUM Uppreisnarmaður

vopnaður sprengjuvörpu í borginni
Aleppo.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Ari Kristinn Jónsson, rektor Háskólans í Reykjavík

Framlög úr takti við markmið
Ari Kristinn Jónsson, rektor Háskólans í Reykjavík, furðar sig á því hvers vegna skólinn þurfi að sætta sig við meiri niðurskurð
hlutfallslega en aðrir háskólar. Í samtali við Þorgils Jónsson segir Ari að HR hafi síðustu árin skilað mikilvægu starfi með því að
mennta fólk í tæknigeiranum. Ekkert sé athugavert við það að einkareknir skólar fái framlög frá ríkinu, sé horft til afrakstursins.

T

alsvert meira hefur
verið skorið niður
h lu t fa l l s le g a a f
fr a m lög u m h i n s
opinbera til Háskólans í Reykjavík (HR)
en hjá ríkisháskólunum síðustu ár.
Tölur sem HR hefur tekið saman
sýna að framlög ríkisins frá árinu
2009, færð til núvirðis, til frumvarps til fjárlaga 2013, hafa lækkað um 0,7 prósent fyrir Háskóla
Íslands (HÍ) og 8,2 prósent til
Háskólans á Akureyri, en 17,4 prósent til HR.
Ari Kristinn Jónsson, rektor
HR, segir í samtali við Fréttablaðið að samantekt um niðurskurð síðustu fjögurra ára hafi
komið forsvarsmönnum skólans
verulega á óvart og sé hann í raun
óskiljanlegur í ljósi þess starfs
sem fari fram hjá skólanum.
„Fjárlögin í ár, þar sem niðurskurðurinn er um eitt prósent, er
ekki stóra málið. Það bætist bara
ofan á það sem á undan hefur
gengið. Þetta er illskiljanlegt,
sérstaklega þar sem við erum að
skila afar góðu starfi. Við erum
mjög skilvirk og skilum mikilvægri þjónustu fyrir samfélagið
fyrir tiltölulega lítinn pening.
Svo erum við að sinna þeim hluta
menntunarsviðsins sem mest er
kallað eftir í atvinnulífinu, því að
lunginn af tæknimenntun hér á
landi, í verkfræði, tæknifræði og
tölvunarfræði og skyldum fögum,
fer fram hjá okkur.“

Framlög ekki í samræmi við
markmið
Ari segir engin rök hníga að því
að framlög lækki meira til HR en
hinna skólanna tveggja.
„Þarna virðast tengsl milli
markmiða og fjárframlaga hafa
brostið gjörsamlega og mér
finnst að menntamálaráðuneytið
skuldi svör um það hvers vegna
gengið er með þessum hætti gegn
þörfum atvinnulífsins og samfélagins.“
Ari bendir á að HR hafi síðustu
ár útskrifað langflesta tölvunarfræðinga og frá því að skólinn
hóf kennslu í verkfræði hafi fjöldi
útskrifaðra verkfræðinga aukist
stöðugt, án þess að fækkunar hafi
orðið vart hjá HÍ.
„Þannig höfum við stuðlað að
hreinni viðbót á vinnumarkaðinn
og brugðist á skilvirkan hátt við
þörfum atvinnulífsins. Það er einmitt tvennt sem gerir okkur það
kleift, annars vegar vinnum við
mjög náið með atvinnulífinu og
skynjum þörfina hverju sinni. Nú
er til dæmis þörf á tæknimenntun
sem við erum að svara. Hins vegar
liggur fyrir okkur sem sjálfstæðum skóla að laða til okkar nemendur og við gerum það með því að
bjóða upp á áhugavert og skemmtilegt gæðanám sem skilar fólki
góðri samkeppnisstöðu á vinnumarkaði. Þetta er meðal þess sem
samkeppni hefur í för með sér.
Við þurfum að standa okkur betur
gagnvart okkar nemendum, því að
það er alltaf þeirra val á endanum
hvar þeir stunda sitt nám.“
Ari segir það því stinga í stúf
að árið 2010 hafi HR útskrifað
átján prósent af háskólanemum á
Íslandi, en aðeins fengið fjórtán
prósent af framlögum ríkisins til
kennslu. Þá hafi fræðimenn við
HR birt fjórtán prósent af fræðigreinum hér á landi en fengið níu
prósent af framlögum til rannsókna.
En liggur ekki einfaldasta skýringin í því að HR er einkaskóli, en
hinir tveir eru ríkisskólar?
„Það gæti vel verið að rekstrarformið sé úrslitaatriðið í þessu
máli í stað þess að horft sé til
gæða, afraksturs, skilvirkni og
mikilvægi fyrir atvinnulífið.“

MIKILVÆGT STARF Ari Kristinn Jónsson, rektor Háskólans í Reykjavík, segir niðurskurð á framlögum ríkisins til skólans óskiljanleg í ljósi þess starfs sem unnið er þar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Má ekki halda því fram að ríkið
hafi einfaldlega ríkari skyldur við
ríkisháskólana?
„Það fer eftir því hvert markmið ríkisins er. Ef eina markmiðið væri að fjármagna ríkisstofnanir, þá mætti kannski verja
þetta. Markmið menntakerfisins
á hins vegar ekki að vera stofnanirnar sjálfar heldur að mennta
fólk, koma því út á vinnumarkaðinn og búa til vinnuafl sem getur
skapað verðmæti og hagvöxt.“

á sig það hlutverk að mennta
íslenska þjóð, frá leikskólum upp
í háskóla, hafi ýmsar leiðir til að
standa að þeirri þjónustu.
„Það getur annars vegar búið til
stofnanir til að sinna þessari þjónustu og hins vegar keypt hana af
einkaaðilum. Nú þegar eru mörg
dæmi um slíkt víða í skólakerfinu,
ekki bara í háskólunum. Ég held
að réttast sé að horfa á hvað skili
bestum niðurstöðum fyrir íslenskt
samfélag.“

hefur kostað að útskrifa úr ríkisháskólunum. Þannig að það
er að mínu mati vel verjandi að
ríkið fari þá leið að kaupa þjónustu af sjálfstæðum aðilum.“
Aðspurður hvort standi til að
leggja í framkvæmdir við húsnæði HR segir Ari að svo sé ekki.
„Það verður ekki farið í framkvæmdir á næstunni. Það er
enginn grundvöllur til að fara í
framkvæmdir fyrr en rekstrarog tekjustaðan er þannig að það

Þarna virðast tengsl milli markmiða og fjárframlaga hafa
brostið gjörsamlega og mér finnst að menntamálaráðuneytið skuldi svör um það hvers vegna gengið er með
þessum hætti gegn þörfum atvinnulífsins og samfélagins.
Of lítið fjármagn
í háskólakerfinu
Ari tekur skýrt fram að honum
vaxi alls ekki í augum þeir fjármunir sem renna til hinna skólanna.
„Það er einfaldlega allt of
lítið fjármagn í háskólakerfinu
á Íslandi í dag í samanburði við
nágrannalöndin og OECD-ríki og
það er áhyggjuefni. Það sem við
erum að vekja athygli á er skipting hinna takmörkuðu fjármuna í
kerfinu. Ef markmiðið er að skipta
fjármunum eftir þörfum atvinnulífsins, gæðum eða skilvirkni, þá
eru stjórnvöld ekki á réttri leið.“
Aðspurður hvort ekki megi
kalla það pilsfaldakapítalisma
þegar einkaskóli biðlar eftir ríkisframlögum, brosir Ari. Hann
segir svo að ríkið, sem hafi tekið

Skilað miklu til samfélagsins
Ari segir að HR hafi á stuttum tíma tekist að byggja upp
háskóla sem skari fram úr á
mörgum sviðum hér á landi,
meðal annars tæknigreinum,
viðskiptafræði og lögfræði, og
staðið fyrir mikilli fjölgun á
tæknimenntuðu fólki á íslenskum vinnumarkaði.
„Það var og er gríðarleg þörf á
því, og hefur HR þannig á mjög
stuttum tíma skilað miklu til
íslensks atvinnulífs og samfélags. Að mínu mati er ástæðan
ekki síst að með okkar sveigjanlega rekstrarformi höfum við
getað lagað okkur mjög hratt að
aðstæðum og þess vegna náð að
skila þessu góða starfi. Þetta
höfum við gert fyrir minni fjármuni, á hvern nemanda, en það

sé verjandi. Þangað til nýtum
við þetta hús til hins ýtrasta.
Þessar kröfur um fjármuni snúast þannig alfarið um það sem
við þurfum til að geta sinnt því
starfi sem við vinnum í dag í
því húsrými sem við erum með
í dag. Og staðið vel að menntun
þeirra sem við berum ábyrgð á.“
Hvað þarf HR til að geta sinnt
sínu hlutverki með viðeigandi
hætti?
„Til að við getum sinnt okkar
starfi þarf árlegt framlag að
hækka um 120 milljónir á ári
næstu þrjú árin. Það er lágmark
sem við þurfum til að sinna
okkar hlutverki. Við höfum sýnt
og sannað að við getum nýtt þá
fjármuni sem við fáum mjög vel,
þannig að með auknu svigrúmi
er hægt að gera enn betur.“

Staðan alvarleg
Ari segir stöðuna enn alvarlegri
þegar horft er fram á veginn
þar sem fyrirséð er að nemendum við skólann muni enn fjölga
á næsta ári.
Aðspurður hvort ekki megi
bregðast við vandanum með því
að taka færri nemendur inn segir
Ari að HR hafni þegar mörgum umsækjendum, ólíkt öðrum
háskólum.
„Við tökum bara við nemendum sem við trúum að geti klárað námið, það bætir starfið fyrir
alla. Við samþykktum til dæmis
aðeins tvo af hverjum þremur
umsækjendum í haust, þannig að
ef við værum bara að fiska eftir
því að vera með fullt af nemendum myndum við hleypa miklu
fleirum inn.“
Hvernig fyrirkomulag telur þú
að myndi reynast best í háskólamálum hér á landi?
„Mín persónulega skoðun er
að best væri að allir háskólar á
Íslandi væru sjálfseignarstofnanir. Þær geta brugðist hraðar við og aðlagast breytingum
skjótar en hefðbundnar stofnanir.
Allir háskólarnir myndu njóta
góðs af því að vera settir á sama
grunn með skýrar reglur um
hvernig skipta ætti framlögum
ríkisins. Þá er ég viss um að eitt
það fyrsta sem myndi gerast í
kjölfarið er að skólarnir myndu
efla samstarf og sumir svo sameinast þannig að þeir næðu sem
bestum árangri.
Ef peningum er skipt eftir
gæðum og afrakstri starfsins
verða menn fljótir að komast
að því að best væri að sameina
krafta og auka sérhæfingu.“

HÚSGAGNABÆKLINGURINN OKKAR ER KOMINN ÚT!
Í tilefni þess veitum við 25% kynningarafslátt af öllum vörum í bæklingnum.
Húsgögn, rúm, dýnur, sængur og koddar. Ekki missa af þessu einstaka tilboði!
Athugið! Gildir aðeins fimmtudag til mánudags.
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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
AF NÝSLÁTRUÐU

FERSK LAMBAHJÖRTU

598 KR. KG
FERSK LAMBAHJÖRTU

HJARTASNITSEL Í RASPI

295 KR. KG
AF NÝSLÁTRUÐU

FERSK LAMBALIFUR

1798 KR. KG
FERSKAR Í RASPI

L
LAMBALÆRISNEIÐAR

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

YUM-YUM NÚÐLUR Í
BOXI

70 GR 98 KR.

BÓNUS

159 KR.

FLATKÖKUR 5 STK

95 KR. 5 STK.

359 KR. 2 LTR.

BÓNUS HANGIÁLEGG

2798 KR. KG

BÓNUS 320 ML.

ÍS-SÓSA

259 KR. FL
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Þróun og fjárfesting í máltækni skiptir sköpum
fyrir framtíð íslenskunnar:

Sextíu gráður og
þeytivinda, takk

T

alið er að um þriðjungur þeirra um það bil 6.000 tungumála sem nú eru töluð í heiminum muni hverfa á næstu
áratugum. Önnur tungumál munu áfram verða notuð að
einhverju leyti til heimabrúks en ekki til dæmis í vísindum
eða viðskiptum.
Lífvænleiki tungumáls á 21. öldinni mælist ekki bara í því hversu
margir nota það eða hversu mikið það er notað í listum eða fjölmiðlum. Horfur tungumáls í heimi þar sem upplýsingatækni leikur jafnstórt hlutverk og raun ber vitni, hlutverk sem á enn eftir að aukast á
komandi árum, velta ekki síður á því hvort og hvernig hlutverk þess
er í hinum stafræna heimi, hvort hægt er að nota það í öllum þeim
stafrænu samskiptum sem hver og einn á í á hverjum degi.
Skýrslan Íslensk tunga á stafrænni öld var kynnt á Evrópska
SKOÐUN
tungumáladeginum í vikunni.
Steinnunn
Skýrslan tekur til þrjátíu tunguStefánsdóttir
mála sem töluð eru í Evrópu og
steinunn@frettabladid.is
er í niðurstöðum sýnt fram á að
tveir þriðju hlutar þeirra eru í
hættu vegna þess að þau ná ekki
að fylgja eftir þróuninni í upplýsinga- og tölvutækni. Íslenskan er vitaskuld þar á meðal.
„Við munum fá alls konar tól og tæki á næstu áratugum sem menn
munu stjórna með því að tala við þau. Þá er spurning hvaða tungumál menn ætla að tala,“ sagði Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor
í íslenskum fræðum og stjórnarformaður Máltækniseturs, í frétt
blaðsins á miðvikudaginn. Að mati Eiríks er app-forrit fyrir síma
með Android-stýrikerfi, sem nýlega kom á markað og gerir notendum
kleift að tala íslensku við símann sinn, eitt stærsta skref sem stigið
hefur verið í íslenskri málrækt. „Ef við getum ekki talað íslensku við
tækin mun það örugglega ekki þýða að við hættum við að nota þau.
Ef það þýðir að þú þarft að tala ensku við ísskápinn þinn þá munt þú
gera það,“ bendir Eiríkur á.
Þetta er einmitt kjarni málsins. Ítrekað hefur verið bent á mikilvægi þess að Íslendingar, og þá ekki síst íslensk börn, eigi þess kost
að hafa íslenskt viðmót í tölvum sínum. Sá björn er ekki unninn en
í mörgum skólum hefur þessari kröfu sem betur fer verið svarað.
Stafræn samskipti munu bara aukast. Í vaxandi mæli munu samskipti fólks við tækin sín eiga sér stað gegnum talgreini, þ.e. þannig
að fólk talar við tækin sín í stað þess að ýta á takka. Þá skiptir miklu
fyrir viðhald tungumáls að unnt sé að nota móðurmálið.
Málsamfélag sem telur 330.000 er pínulítið sem þýðir að markaðurinn er fjarri því nógu stór til þess að einkafyrirtæki sjái sér
hag í að vinna þróunarvinnu á sviði máltækni. Það er því ljóst að ef
íslenskan á að halda velli á nýjum tímum verður að koma til opinber
stuðningur. Á það hefur vantað. Til dæmis hefur ekki verið hægt að
taka inn nemendur í máltækni síðastliðin ár. Það er og verður sameiginlegt verkefni þjóðarinnar að íslenskan haldi áfram að þróast og
vera lifandi, meðal annars með því að hún missi ekki umdæmi, eins
og sagt er, þ.e. að við getum áfram notað hana á öllum sviðum tilverunnar, meðal annars til þess að segja þvottavélinni fyrir verkum.

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

AL
MEIRA ÚRV
ÓÐURBORÐ

Skrítin tillitssemi
Jóhanna Sigurðardóttir tilkynnti í
gær að hún hygðist láta af störfum
sem þingmaður og formaður Samfylkingarinnar. Ekki verður sagt að
tilkynningin hafi komið á óvart og
umræður um arftaka Jóhönnu voru
löngu farnar af stað. Þegar viðbragða
var leitað var hins vegar
viðkvæðið að ekki væri
rétt að ræða þau mál
á þessum degi. Þetta
er skrítin tillitssemi.
Samfylkingin er stærsti
stjórnmálaflokkur landsins á þingi og það hlýtur
að skipta máli hver stýrir
henni. Það varð ekkert

EDITION

54.990

BETRI GRAFÍK
Í LEIKINA

Nýjasta kynslóð NVIDIA
VIDIA grafíkkjarna
fíkkj
og þ
þriðju
iðj
kynslóðar PCI Express. 2GB GDDR5 minni fyrir
stóra eða marga skjái. Twin Frozr IV - betri
kæling og minni hávaði. Miklir tengimöguleikar
með 2 x DVI, 1 x Display porti og 1 x HDMI.

REYKJAVÍK AKUREYRI EGILSSTAÐIR KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

Alþingismenn tókust á um það í
gær hvort vísa ætti rammaáætlun
til umhverfisnefndar eða
atvinnuveganefndar og
vitnuðu talsmenn
beggja sjónarmiða í
þingsköp máli sínu
til stuðnings.

Lilja Mósesdóttir, þingmaður utan
flokka, tengdi nefndadeiluna hins
vegar við snjóhengjuna í Seðlabankanum og enginn friður yrði um
virkjanir í biðflokki fyrr en kröfuhafar
fengju sitt greitt úr þrotabúum gömlu
bankanna. Milljarðar yrðu fjárfestir
í virkjunum, eignabóla myndaðist
og heimilin í landinu liðu fyrir
það. „Auk þess legg ég til að
Karþagó verði lögð í eyði,“ sagði
Kató gamli í lok hverrar ræðu í
Rómaborg. Snjóhengjan er að
verða Karþagó Lilju.
kolbeinn@frettabadid.is

Vinnum saman
At vinnumál

Katrín
Jakobsdóttir
mennta- og
menningarmálaráðherra

VINSÆLASTA
LEIKJASKJÁKO
ORTIÐ OKKAR
MSI NVIDIA GeFo
orce GTX 660 Ti

Deilt um nefndir

Snjóhengja í Karþagó

HALLDÓR

SKJÁKORT - M
POWER

dauðsfall, Jóhanna tilkynnti bara
um brotthvarf sitt. Persónudýrkunin
er varla slík að það þurfi að fara í
gegnum sorgartímabil við tíðindin?

Guðbjartur
Hannesson
velferðarráðherra

A

stöðu sína á vinnumarkaði. Í vor tóku ríkistvinnuleysi er eitt versta mein sem
stjórnin, sveitarfélög og atvinnulífið saman
samfélög komast í tæri við. Langvarhöndum um að skapa allt að eitt þúsund og
andi atvinnuleysi getur hoggið djúp skörð
fimm hundruð störf. Markmiðið er tvíþætt.
í heilu kynslóðirnar. Því miður var óumAnnars vegar að nýta þá fjárflýjanlegt að atvinnuleysi yrði
muni sem að öðrum kosti væru
umtalsvert í þeirri efnahagsgreiddir í atvinnuleysisbætur til
kreppu sem íslenskt samfélag
þess að skapa þessi tækifæri einhefur tekist á við undanfarin ár.
og samfélaginu til
Um síðastliðin mánaðamót voru
Í þeirri vinnu staklingunum
hagsbóta. Hins vegar að tryggja
8.346 á atvinnuleysisskrá þó
þeim hafi, sem betur fer, farið
sem liggur að að við komum betur menntuð út
úr kreppunni en við vorum þegar
fækkandi. Við slíkar aðstæður
baki þessum hún skall á.
er mikilvægt að allir leggist á
Árangurinn er ótvíræður. Á
eitt við að kveða niður atvinnuárangri er
undanförnu ári hafa um eitt þúsleysið og að lágmarka neikvæð
áhrif þess.
gott samstarf und atvinnuleitendur hafið nám
í skólum landsins og um eitt þúsForsætisráðherra kallaði til
und og fjögur hundruð fengið ný
víðtæks samráðs um vinnumark- ríkistjórnarstörf. Milljörðum króna sem ella
aðsmál í febrúar 2011. Að því
innar og
hefði verið varið til greiðslu bóta
komu fulltrúar allra stjórnmálaaðila vinnuhefur í staðinn verið varið til að
flokka, launþega, vinnuveitenda
fyrir nám eða að niðurog allra helstu hagsmunasammarkaðarins greiða
greiða stofnkostnað við ný störf.
taka. Það skilaði af sér tillögum
Í þeirri vinnu sem liggur að baki
sem síðan voru settar í framlykilatriði.
þessum árangri er gott samstarf
kvæmd á grundvelli yfirlýsingar
ríkistjórnarinnar og aðila vinnuríkisstjórnarinnar vegna kjaramarkaðarins lykilatriði. Það
samninga til þriggja ára þann 5.
sýnir hversu miklum árangri hægt er að ná
maí 2011. Haustið 2011 fengu eitt þúsund
með víðtæku samstarfi og þegar allir láta
atvinnuleitendur tækifæri til að sækja nám
markmiðið um betra samfélag ráða för.
við sitt hæfi og þannig efla sig og styrkja
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Gjald er ekki refsing
Í DAG
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

M

ér er ekki sérstaklega illa
við að borga fyrir hluti. Þess
vegna fer það í taugarnar á mér
þegar menn geta ekki rætt um
eðlilega verðlagningu á þjónustu
öðruvísi en á þeim forsendum að
verið sé að „refsa fólki“. Ég vil
ekki „refsa fólki“ fyrir að leggja
bílnum niðri í miðbæ, ég vil bara
að fólk borgi fyrir það. Ég vil
heldur ekki „refsa fólki“ fyrir að
taka strætó, þótt ég vildi ég gjarnan sjá fólk borga meira fyrir það.
Ég er raunar sannfærður um að
það myndi gera strætó betri.
Hvenær er gjaldtaka refsing?
Tökum dæmi. Ökumaður ekur á 83
kílómetra hraða þar sem hámarkshraðinn er 60. Hann þarf að borga
20 þúsund króna sekt. Það er refsing. Annað dæmi: Maður fer í bíó
til að sjá Ísöld 4 í tvívídd og borgar
fyrir það 1.300 kr. Það er ekki
refsing. Það kostar að fara í bíó.
Gjaldtaka er ekki sjálfkrafa
refsing þótt sá sem vilji fá borgað
sé opinber aðili. Ef spítali rukkar
sjúklinga fyrir mat í mötuneyti þá
er varla hægt að tala um að verið
sé að „refsa fólki fyrir að borða“.
Einkaaðili sem ræki mötuneyti
myndi varla gefa matinn. Svarið
við refsingarspurningunni veltur
heldur ekki endilega á því hvort
menn „hafi val“. Menn hafa ekki
beinlínis val um það hvort þeir
borði, búi í húsi eða gangi í fötum,

en auðvitað er ekki verið að „refsa
fólki“ fyrir að borða brauð, búa í
blokk og klæðast buxum. Brauð,
blokkir og buxur kosta.
Gjaldtaka er ekki refsing nema
að markmið hennar sé að fá fólk
til að láta af því sem rukkað er
fyrir. Sektir vegna ölvunaraksturs
eru ekki settar með það að markmiði að hámarka tekjur ríkissjóðs
af fullum ökumönnum. Þær eru
settar til að fólk keyri ekki fullt.
Eins, ef um er að ræða gjöld vegna
veittrar þjónustu, eru þær varla
refsing nema hið opinbera hafi þar
lagalega einokun og ætla megi að

Ég vil ekki „refsa
fólki“ fyrir að
leggja bílnum niðri í
miðbæ, ég vil bara að
fólk borgi fyrir það.
gjaldtakan sé langt yfir markaðsverði.
Ef einkaaðilar myndu reka
strætó, án niðurgreiðslu hins opinbera, myndi hann ólíklega vera
ódýrari fyrir farþega, hvað þá
ókeypis. Það væri því ekki refsing
þótt svo fargjöldin myndu hækka,
og ég vona raunar að þau geri það
með tíma, þjónustunnar vegna.
Fjárframlög sveitarfélaga (eða
ríkisins) til strætó geta sveiflast
með pólitíkinni. Allt of algengt er
að menn þori ekki að hækka fargjöldin fyrir kosningar og þurfi
svo að taka afleiðingunum í upphafi næsta kjörtímabils með þjónustuskerðingu. Það er glatað. Sem
farþegi vel ég alltaf verðhækkun
framar þjónustuskerðingu. Myndu

menn sætta sig við að vandi Orkuveitunnar yrði leystur með því að
halda verðskránum óbreyttum en
loka þess í stað fyrir hita og rafmagn ákveðinn hluta dags?
Til er fólk, gjarnan á hægri
vængnum, sem vill gjarnan hækka
fargjöld í strætó, helst leggja
Strætó niður, en mótmælir öllum
hugmyndum um hækkun bílastæðagjalda og vill jafnvel að bílastæðin í miðbæ Reykjavíkur verði
ókeypis. Það er hægrimennska
sem lífsstíll („ég vil vera á bíl og
búa í stóru húsi“) en ekki hugsjón
(„ég vil fjölga markaðslausnum,
því ég tel að þær virki“). En svona
getur fólk nú verið ólíkt.
Stundum í þessari umræðu
eru menn eins og ég gagnrýndir
fyrir að bera Reykjavík saman við
einhverjar „stórborgir“ eins og
Kaupmannahöfn þegar kemur að
verðlagningu bílastæða. Gott og
vel, berum Reykjavík þá saman
við skosku borgina Aberdeen sem
með nágrannabæjum telur um 300
þúsund íbúa. Klukkutími á dýrasta gjaldsvæði Aberdeen-borgar
kostar þrjú pund, eða um 600 krónur. Gjaldskylda er frá 8 til 20 alla
daga nema sunnudaga, þá varir
hún skemur. Í Reykjavík er hæsta
gjaldið 225 krónur á klukkustund.
Dæmi úr einni borg segir auðvitað
fátt en mér virðist alla vega ekki
óvanalegt að borgir sem líkjast
Reykjavík að stærð rukki svipað
eða meira fyrir bílastæðin.
Góðar strætósamgöngur kosta
og við eigum að rukka fyrir þær.
Bílastæði niðri í bæ kosta og við
eigum að rukka fyrir þau. Hvorug
gjaldtakan er refsing. Ef hlutir
kosta þá er það ekki „refsing“ þótt
viðskiptavinurinn sé látinn borga
sinn part.

Rétt meðhöndlun
gaskúta tryggir öryggi
Ör yggismál
Jón Viðar
Matthíasson
slökkviliðsstjóri
Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs.

Í

ljósi umfjöllunar síðustu daga
um hættuna sem stafað getur af
gaskútum langar mig til að benda
á þá staðreynd að þrátt fyrir mikla
fjölgun gaseldavéla á heimilum
landsmanna eru afar fá dæmi um
að hættuástand skapist vegna gass.
Þar er rétt meðhöndlun á gasi lykilatriði og sem betur fer fara flestir
þá leið að fá fagmenn til að setja
slíkan eldunarbúnað upp og tengja.
Til eru fyrirtæki sem sérhæfa sig
í uppsetningu og þjónustu við gas
og tryggja þannig réttan frágang á
leiðslum og öðrum nauðsynlegum
öryggisbúnaði.
Gas er bæði þarft og mikilvægt
efni og er ekki hættulegt ef rétt
er með það farið. Gas sem notað
er til eldunar er svokallað F-gas
sem er blanda af gastegundunum
própani og bútani. F-gas er bæði
lit- og lyktarlaust og þess vegna er
blandað í það sterku lyktarefni svo
fólk verði vart við gasleka. F-gas
er töluvert þyngra en andrúmsloft og því leitar það niður á gólf
ef það lekur út. Því er nauðsynlegt
að staðsetja gasskynjara við gólf,
eða í sökkli innréttinga, til að vara
við gasleka. Það ætti að vera jafn
sjálfsagt að setja upp gasskynjara
og reykskynjara til að vara við reyk
– ódýrari og einfaldari líftryggingu
er varla hægt að fá.
Mikilvægt er að hafa svokallaðan brotrofa á gaskútum sem

lokar fyrir gasstreymi ef slangan
frá kútnum gefur sig og skipta
um slöngur í samræmi við kröfur framleiðenda, sem er u.þ.b. á
fimm ára fresti. Loks er mikilvægt að merkja vel staði þar sem
gaskútar eru geymdir svo hægt
sé að tryggja öryggi fólks ef upp
kemur eldur, en hægt er að fá slíka
límmiða á flestum bensínstöðvum.
Þegar skipt er um húsnæði og gaseldunarbúnaður er til staðar í því
húsnæði er einnig rétt að kynna
sér ástand þess búnaðar með aðstoð
fagmanna. Ef fólk er með gaskúta
sem það notar einungis yfir sumartímann, t.d. við grill eða í húsbíl, er
hægt að leggja kútana inn hjá söluaðila yfir vetrartímann og kaupa
nýja áfyllingu og kút næsta sumar.
Ef fólk kýs hins vegar að geyma
kútinn sjálft þarf að gæta þess að
loka vel fyrir hann og finna honum
vel loftræstan og læstan geymslustað, helst utandyra. Séu hylkin
geymd innandyra þarf að tryggja
nægilega loftræstingu bæði ofan
til og við botn geymslunnar. Ef
loftræsting er ekki nægjanleg geta
hættulegar og súrefnissnauðar lofttegundir myndast. Til eru ýmsar
útfærslur af sérstökum skápum
fyrir gaskúta.
Hægt er að fyrirbyggja slys
með því að vanda vel uppsetningu gaseldunarbúnaðar og gaskúta, kynna sér hvernig best sé
að standa að meðhöndlun og gæta
þess að hafa eftirlitið í lagi. Ég hvet
fólk því til að kynna sér öryggisatriði varðandi meðhöndlun og
geymslu gaskúta, t.d. á heimasíðu
Slökkviliðsins, www.shs.is, og nýta
sér þekkingu fagmanna ef fara á í
framkvæmdir.
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Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilbrigðismál
Teitur
Guðmundsson
læknir

É

g ætla að nota tækifærið og
lofa Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, af því enginn annar
virðist gera það, og þá sér í lagi
forsvarsmenn hennar sem hafa
hreinlega ekki sést svo mánuðum
skiptir opinberlega. Hvað þá að
fagfólkið stígi fram og verjist
þeirri ádeilu sem er nær stöðug
á þjónustu heilsugæslunnar eða
á fyrirkomulagi hennar. Þeir sem
mig þekkja vita að ég er eindreginn stuðningsmaður einkarekstrar
í heilbrigðisþjónustu þar sem ég
starfa og tel að þar liggi stærstu
sóknarfærin í framtíðinni. Þrátt
fyrir það þykir mér sorglegt hið
neikvæða umtal um þessa grunnstoð í heilbrigðisþjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Hver fréttin á
fætur annarri um langan biðtíma,
lélegan aðbúnað, atgervisflótta
lækna og yfirvofandi hættuástand
auk rifrildis fagstétta um það
hverjum beri að skrifa út pilluna
eða ekki er það sem birtist okkur
í fjölmiðlum.
Hvar eru forvígismenn heilsugæslunnar, hvar er stolta fagfólkið
sem bendir á jákvæðar hliðar
heilsugæslunnar? Hvers vegna hef
ég á tilfinningunni að það sé bara
á Landspítalanum sem stjórnendateymi bregðast við fréttum opinberlega og reyna að leiðrétta eða
útskýra eftir því sem við á hverju
sinni? Það hefur til dæmis verið á
allra vitorði að þrátt fyrir ein erfiðustu ár í manna minnum í fjárhagslegu tilliti, hafi Landspítalinn

verið rekinn innan fjárheimilda.
Þetta er ein af ástæðunum fyrir
því að halda átti Birni Zoëga sem
forstjóra. Veit einhver að það hefur
líka verið svo í Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins síðastliðin tvö ár
og lítur vel út fyrir árið 2012? Ætli
Svanhvít hafi fengið launahækkun,
eða að Guðbjartur hafi boðið henni
á einkafund um helgi? Sennilega
á hún ekki séns á vinnu í Svíþjóð
og svo þekkir hana heldur enginn
opinberlega svo það er ekkert mál
að sópa því undir teppið, eða bara

Hvað þá að
umbuna fólkinu
á gólfinu sem stendur sig
eins og hetjur og lætur
þetta allt ganga upp!
sleppa því að pæla í því að umbuna
henni fyrir vel unnin störf?! Hvað
þá að umbuna fólkinu á gólfinu
sem stendur sig eins og hetjur og
lætur þetta allt ganga upp!
Þegar kemur að umræðu um
staðsetningu Landspítalans og
rökum með og á móti bregst
stjórnendateymið fljótt og örugglega við í fjölmiðlum. Ekki skal
tekin afstaða til byggingarinnar
af minni hálfu en að minnsta kosti
er ljóst að þeir sem fara fyrir spítalanum verja með kjafti og klóm
að hann skuli rísa. Það er eiginlega fyndið að skoða fréttaflutning í fjölmiðlum um þessa tvo risa
í íslenskri heilbrigðisþjónustu, því
hann er svo gjörólíkur. Ég gat ekki
fundið margar jákvæðar fréttir,
en ein á RÚV frá 23.12.2011 þótti
mér ágæt en þar kom fram að vel-

ferðarráðuneytið hefði ákveðið að
verja 60 milljónum til tækjakaupa
fyrir Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, en Landspítalinn fékk
í sömu andrá 50 milljónir!
Þegar starfssemi Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins er skoðuð
verður ljóst eins og víðar að ýmislegt má betur fara, en fyrir alla
muni reynið að hampa því sem
gott er, það er svo miklu uppbyggilegra! Ég ætla að ríða á vaðið og
telja upp nokkra hluti sem ég sé
sem utanaðkomandi og vonandi
fylgja starfsmenn sem og stjórnendur í kjölfarið með þau atriði
sem ég gleymi. Ný heimasíða er
einkar vel heppnuð og veitir gott
aðgengi að upplýsingum, rafrænar tímabókanir hjá lækni eru
loksins komnar á skrið sem og rafræn samskipti milli lækna og við
Sjúkratryggingar Íslands.
Heilsuvernd skólabarna er
til fyrirmyndar og sóttvarnir
markvissar, bæði hvað snertir
börn og þá sem sækjast eftir
dvalarleyfi hérlendis. Mæðravernd og ungbarnavernd á fastan
sess í daglegri þjónustu stöðvanna í teymisvinnu fagstétta.
Þá er öflug læknamóttaka miðpunktur þjónustunnar á dagvinnutíma sem og á síðdegisvakt
sem miðar að því að sinna þörfum
langveikra og þeirra sem þurfa
minniháttar aðstoð. Þá er verðið
fyrir þjónustuna lágt og ætti að
vera fáum ofviða. Látið ekki aðra
þurfa að segja ykkur að þið séuð
frábær þrátt fyrir að á móti blási,
vinnið uppbyggilega og jákvætt
að því að styrkja eigin ímynd og
flaggið því sem vel er gert. Stillið fólkinu ykkar í framvarðasveit og komið þeim skilaboðum
á framfæri sem þið viljið að séu
til umræðu.
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Íslandsbanki
illa flæktur
í hugmyndastuld?
Markaðsmál
Jón
Þorvarðarson
stærðfræðingur og
rithöfundur

B

irna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, hefur
á bankaþingum lofað markaðsherferð Ergo í bak og fyrir.
Verst er að hún skuli ekki á
sama tíma halda þeirri skoðun
á lofti að markaðsherferðin
eigi rætur sínar að rekja til
stolinnar hugmyndavinnu.
Nefnilega hugmyndavinnu sem
undirritaður lagði bankanum
til fyrir nokkrum árum – hugmyndavinnu sem Birna rannsakaði ofan í kjölinn ásamt
sínu nánasta samstarfsfólki.
Staðreyndin er sú að þegar
Birna Einarsdóttir gegndi
stöðu markaðsstjóra boðaði
hún mig á fund til að kynna
fyrir sér og markaðsdeild
Íslandsbanka hugmyndavinnu er nýst gæti til markaðssóknar. Á þeim fundi lagði ég
fram kynningarbæklinginn

marghrjáðir af minnisleysi.
Markaðsdeildin hefði aftur á
móti, í samvinnu við auglýsingastofu úti í bæ, orðið fyrir
eins konar vitrun og alveg
óvart og fyrir hreina hendingu „enduruppgötvað“ mína
hugmyndavinnu upp á eigin
spýtur!
Ég skrifaði Birnu Einarsdóttur harðort bréf og kvartaði undan hraklegum málatilbúnaði Jóns Hannesar enda
óásættanlegt að hugmyndavinna mín hefði orðið „enduruppgötvun“ Íslandsbanka að
bráð. Birna svaraði erindi
mínu með því að taka það úr
höndum Jóns Hannesar og
vísa því til næsta undirmanns,
nefnilega Hólmfríðar Einarsdóttur eins af eftirmönnum
sínum í starfi markaðsstjóra.
Hún þræddi sömu villigötu og
Jón Hannes en viðurkenndi þó
aðkomu markaðsdeildarinnar
að markaðsherferðinni. Skárra
væri það nú! En allir höfðu víst
sett upp helgisvip þegar hugmyndavinna mín var nefnd á
nafn. Athyglisvert var að hún
lagði ríka áherslu á að hvítþvo

En það var öðru nær, því hann hafði
ekki meiri manndóm í sér en að mæta
til leiks vopnaður lögfræðingi bankans,
sem kom mér algjörlega í opna skjöldu. Nánast
frá fyrstu mínútu reyndu þeir félagarnir að verja
hendur bankans með dæmafáum málatilbúnaði.
„Reiknaðu með okkur“ er gerði
ítarlega grein fyrir markaðsherferð undir því slagorði.
Hugmyndavinna mín snerist
um slagorðið og gríðarleg
áhersla var lögð á að ljá því
reikningslega tengingu að
undangenginni auglýsingaherferð. Þannig átti að undirstrika að viðskiptavinir gætu
leitað til bankans og reiknað
dæmin/lánin sín með honum.
Í kynningarbæklingnum var
m.a. lagður grunnur að ýmsum
auglýsingahugmyndum þar
sem slagorðið öðlaðist hinn
reikningslega blæ. Markaðsherferð Ergo, sem hófst árið
2011, byggist á sömu nálgun,
nefnilega að viðskiptavinirnir
geta reiknað dæmin sín með
Ergo undir slagorðinu „Reiknaðu með okkur“. Auk þess
enda allar auglýsingar Ergo
á umræddu slagorði. Innsta
kjarna minnar hugmyndavinnu
hafði augljóslega verið stolið
að áliti þeirra sem til málsins
þekkja.
Eðlilega hnykkti mér óþægilega við þegar markaðsherferð Ergo var ýtt úr vör. Og
þar sem um fyrirlitlegan hugmyndastuld var að ræða að
mínu mati sendi ég erindi til
Birnu Einarsdóttur sem og
framkvæmdastjóra Ergo, Jóns
Hannesar Karlssonar, og sagði
mínar farir ekki sléttar. Að
undirlagi Birnu boðaði Jón
Hannes mig á fund sem ég
taldi að ætti að snúast um leiðréttingu á hlut bankans gagnvart mér. En það var öðru
nær, því hann hafði ekki meiri
manndóm í sér en að mæta til
leiks vopnaður lögfræðingi
bankans, sem kom mér algjörlega í opna skjöldu. Nánast
frá fyrstu mínútu reyndu þeir
félagarnir að verja hendur
bankans með dæmafáum málatilbúnaði. Vel samstilltir lögðu
þeir áherslu á að hugmyndavinna mín hefði orðið djúpi
gleymskunnar að bráð enda
flestir starfsmenn bankans

Birnu Einarsdóttur af markaðsherferð Ergo.
Viðbrögð Birnu Einarsdóttur
við erindi mínu hefðu átt að
vera svo auðgefin að venjulega menn setur hljóða þegar
þeir frétta hvernig hún brást
við. Stöðugt vísaði hún erindi
mínu til undirmanna sinna sem
áttu að sjá um að þvo hendur
hennar af öllum ósómanum.
En samt er engum öðrum
starfsmanni bankans málið
skyldara enda hafði hún verið
vel fóðruð á umræddri hugmyndavinnu bæði skriflega
og munnlega. Og hún grandskoðaði mínar hugmyndir í
meira en fjórar vikur. Í stað
þess að leysa málið með samkomulagi bauð hún upp á málflutning sem ekki stendur til
boða í samfélögum sem kenna
sig við góða siði. Hún stýrði
vörn bankans og lét aðstoðarmenn sína skjóta þeim skildi
fyrir sig að bankinn hefði fyrir
hreina tilviljun „enduruppgötvað“ mína hugmyndavinnu.
Og það væri í góðu lagi meðan
uppgötvunin væri klædd dulargervi gleymskunnar! Er hægt
að komast á lægra plan siðgæðis?
Að lokum: Eftir tiltölulega
stutta fundarsetu með Jóni
Hannesi, framkvæmdastjóra
Ergo, sleit ég fundinum enda
ljóst orðið hver ásetningur
hans var. Auk þess var ég ekkert sérstaklega vel upplagður
til að kynna mér þá yfirnáttúrulegu hæfileika sem markaðsbændur bankans búa yfir.
Sem felast helst í því að þeir
eru gæddir þeirri náðargáfu að
„enduruppgötva“ hugmyndavinnu annarra, sér í lagi ef
þeir hafa verið fóðraðir á henni
áður. Legg ég til að bankinn
taki upp slagorðið „Enduruppgötvaðu með okkur“ sem
væri lýsandi táknmynd fyrir
framúrskarandi færleika bankans á sviði enduruppgötvana.
Þessi ráðlegging er algjörlega
ókeypis af minni hálfu.

GÆÐAMÁLNING
Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf, það breytist ekki!

Deka
D
eka Project
P
Projec
grunnur
grun
grunnur.
unnur.
r. 10 lítra
lí ar
ar

5.59
5.59
59
90
90

Dek
D
Deka
eka
a Pro
Pro 4
4. Loft
Lof
Lo
oftt og
og
veggja
vegg
veg
eggjam
gjam
amá
málni
máln
álnin
ning
ing.
ng.
g. 10
10 lítra
lítr
líítrar
trar
ar

5..39
5.39
5.3
390
90
0

Má
Málnin
Máln
Mál
álning
ninga
ngar
garb
arba
rba
bak
ak
akki
kk 31x35cm
kki
31x
1x35cm

Aqua
Aq
Aqu
qua
ua
a 25
25 inn
in
innim
nim
imál
má
máln
áln
álllni
á
nin
niing
n
in
ing
ng á b
bö
böð
öð
öð
4 lí
lítra
lít
ítrar
rar
ar

Deka
De
eka
a Pro
Prro 10
0
Innimálning.
Innim
Innimá
Innimálni
nimálning
málning.
lning.
ng.. 10
10 lítr
llítra
lítrar
ítrar
arr

3.99
3.
3.9
99
990
90
0

5 995
5.9
5.99
5.995
95
5

38
385
38
85
5

Scala
Scala
am
má
mál
mála
álara
larak
araký
akýt
kýtt
kýtti
ýtti
ti

390
39
3
90
9
0
Deka
De
Dek
Deka
ka
a Spar
Spa
Sp
Spart
artl
rtl
tl LH.
LH
LH.. 3lítr
3
3lít
3llítra
tra
ra
arr
a

1.74
1.
1.7
74
45
4
5
De
eka
e
ka M
Meistaralakk
eis
istarralak
akk 70
Akrýllakk.
A
krýl
ýllakk
kk. hv
hvítt.
t. 1 lí
líterr

LLFF Veg
Ve
V
Veggspartl
egg
gg
gssp
pa
par
art
rtl
tl
0,5
0
0,
,5
5 lit
li
litrar
trra
ar

675
6
67
75
75

Deka
D
eka
ka Meista
Meistarag
Me tarag
agrun
unnur
nnur
ur
Hvít
vítur.
ítur.. 1 lít
íter

1.59
1.595
95
5

1.395
1.395
1.3
39
95
5

Hágæða sæ
sænsk málning
10% gljástig,
ljá ti verð 10L

5.290

20
2
0m
0
m2 málningar
málnin
má
ingar
aryyfir
yf
f rbrei
b eiðsla
la

75
7
5

De
DekaCryl
D
eka
aCry
yl 7
In
nnimálning.
nnim
mállnin
ng. 10
1 llítra
ar

5.490
5
5.4
490
49
0

allir ljósir litir

Scala Pane
nella
ella
l akk
akk
kk
Glæ
G
llæ
ærrt.
ært
t.. 1 líte
lítte
er
er

Mako
M
Ma
Mak
ako
ko
op
pe
pen
pensill
ens
nsil
sill
ll 50m
50
5
50mm
0mm
mm
m

195
1
19
95
5

1..3
1.3
1.
37
37
75
5

Máln
ning
garpappi 20mx80cm

695

De
D
Dek
e
eka
ka
a Olí
Olíug
Olíu
ugr
ug
gru
run
unn
un
nnu
nu
ur
ur
1 lít
lí
líte
ter
err

25
5cm
m Má
M
MálningarMáln
állning
á
nii gar-n
rú
úlla
a og
g grind
grrind
riind
nd

690
6
69
90
90

Málning
M
Má
Máln
Málnin
álningar
ningarlí
ngarlím
arlímba
rlímban
mband
band
and
d
24mmx
24
24m
24mm
mmx50
mx50m
50m
0m
m

1..2
1.2
1.
29
29
95
5

275
27
275
5

Mako
M
ak máln
ning
iin
n
ng
garr
arrrrrú
a
úlll
úll
lla og
bakki
ak 25
5cm
5cm

Áltrappa 4 þrep
þ
De
Dek
De
eka
ka
a Olí
Olíu
líul
ula
lak
ak
kk 30
kk
30

1..4
1.4
1.
49
49
95
5

De
De
eka
ek
ka menja
k
enja 1 líter

895
8
95

4 990
4.

Ált pa
Áltrapp
pa 3 þrep
þ ep 4
4.490,490 Ált pa
Áltrappa
a 5 þrep
þ p5
5.690,690 -

B
Bakki,
Ba
Bak
Bakki
kki,
ki, grind
gri
g nd
d og
o 2 stk
stk
12
12c
12cm
2cm
m má
máln
málnin
málninga
m lningar
ingarrú
garrúllu
arrúllur
rúllur
llur
u

358
35
358
8

Deka
D
De
Dek
ka Gó
ka
Gól
Gólf
G
Gólfmálning
ólfm
fmá
mál
máln
álnin
ning
ing
ng
g gr
grá
grá
á
3 lí
llítra
lít
lítr
íttrar
arr

Framl
Fra
mleng
mle
m
lle
engi
nging
ng
ngi
n
ging
ginga
gi
ngar
nga
n
gar
ga
arsk
rsk
rs
rskaf
ska
aft
af
fftt
fyr
fy
yyrir
riirr rú
rú
rúl
úllllu
úll
lur
ur
ur TTia
Tia-E
iia
a-E
EP
E
P 1,
1,2 met
1,2
etrar
etra
etr
e
ttrra
arr
Hagm ns 2 þátta
Hagmans
þátt
átta
ta
a Va
Vatns
V tns
tns
tn
nsþ
/ epoxy
ep xy 4k
4kg

9.8
9.89
.890
890
0
Reykjavík Klettháls 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16
Suðurnes Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18
Akureyri Furuvellir 15. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14
Húsavík Garðarsbraut 50. Opið virka daga kl. 8-18
Vestmannaeyjar Flatir 29. Opið virka daga kl. 8-18

M ko of
Mako
ofna
ofnar
fnarú
arú
rúll
úlla
úlla
ú

– Afslátt eða gott verð?
Sími 412 2500 - sala@m
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Opið bréf til Jóns Ásgeirs Jóhannessonar
Fjármál
Jon Gerald
Sullenberger
kaupmaður

Sæll, Jón Ásgeir!

É

g las grein þína sem birtist
í dagblaði eiginkonu þinnar
þann 1. september sl. Þar segir
þú að Arion banki hafi sett
saman „aftökulista“ og af einhverjum ástæðum ákveðið að

„taka af þér“ og fjölskyldu þinni
Haga-verslunarveldið.
Til að almenningur geti skilið
þetta mál, sendi ég þér nokkrar
spurningar sem gott væri að fá
svör við enda óþolandi þegar
menn eru beittir svona miklum
órétti.
1. Er það rétt að þú og fjölskylda þín hafi í maí 2008 stofnað
félagið 1998 ehf. og fengið 30 þúsund milljónir króna að láni til að
kaupa Haga-verslunarveldið út
úr Baugi – burt frá kröfuhöfum
Baugs og undir ykkar stjórn? Í
Rannsóknarskýrslu Alþingis segir
svo um þennan gerning ykkar:

ISIO 4
með D-vítamíni
góð fyrir æðakerfið
ISIO4 er heilsusamleg blanda af olíum — auðug af
náttúrulegu E-vítamíni og
g viðbæt
æ tu
t D-vítamíni.i
Olíurnar fjórar sem sameinast í ISIO4, repju-, oléisol-,
sólblóma- og vínberjaolía, eru ríkar af E-vítamíni,
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Olían er bragðgóð og hentar vel í alla matargerð,
heita rétti sem kalda.

„Rannsóknarnefnd Alþingis
vekur athygli á því að Baugur
Group notaði hluta af sölutekjum
sínum af því að selja Haga til
1998 ehf. til að kaupa eigin hlutabréf af stærstu eigendum sínum.
Í þessu tilviki var um að ræða 15
milljarða króna virði hlutafjár, að
því gefnu að hlutirnir hafi verið
rétt verðlagðir, og ekki verður séð
að félagið hafi selt öðrum þetta
hlutafé síðar. Raunin var því sú að
eigendur Baugs voru með þessu
að taka til sín hluta af fjármunum
félagsins, án þess að nokkuð lægi
fyrir um hvort hagnaður yrði af
rekstri félagsins árið 2008.

Í eðli sínu jafngildir þetta arðgreiðslu, en með útgreiðslu á
þessu formi var komist hjá því
að uppfylla þyrfti skilyrði sem
lög setja fyrir arðgreiðslum úr
félögum.
[…] Nefndin telur ljóst af þeim
gögnum sem hún hefur kynnt
sér að sú aðferð sem þarna var
viðhöfð við kaup Baugs á eigin
hlutabréfum hafi verið til þess
fallin að rýra hagsmuni og stöðu
þeirra fjármálafyrirtækja sem
áttu kröfur á Baug og rannsókn
nefndarinnar tekur til.“
Nánar tiltekið: Er það virkilega rétt að þið fenguð Haga-

verslunarveldið aftur í ykkar
eigu, ásamt því að fá 15 þúsund
milljónir króna til persónulegra eignarhaldsfélaga ykkar,
fyrir hlutabréf ykkar í ógjaldfæru félaginu Baugi, um það bil
þremur mánuðum fyrir hrunið
2008?
Stuttu seinna fór Baugur í
gjaldþrot og heildarskuldir
félagsins nema um 320 þúsund
milljónum króna (þ.e. um einni
milljón fyrir hvern Íslending).
Gjaldþrot dótturfélags Baugs,
BG Holding, sem hélt utan um
erlendar eignir Baugs, nemur
svo um 150 þúsund milljónum
til viðbótar, skv. fréttum nýlega. Samtals hljóðar gjaldþrot
Baugs því upp á a.m.k. 470 þúsund milljónir króna, en þá er
eftir að telja upp öll hin dótturfélög Baugs sem skulda vel yfir
hundrað þúsund milljónir króna
til viðbótar (og einnig eftir að
telja upp Landic Property, FL
Group, Teymi, 365, Dagsbrún og
fleiri félög).
2. Hversu mikils virði telur þú
að hlutabréfin í Baugi hafi verið
á þessum tíma sé haft í huga að
Baugur var orðinn ógjaldfær á
þessum tíma? Hvaða aðilar sáu
um að meta verðlagninguna á
bréfum ykkar í Baugi?
3. Er það rétt að einkahlutafélag þitt, Gaumur ehf., hafi
fengið um 2.800 milljónir króna
til viðbótar að láni frá íslensku
bönkunum til að kaupa enn
meira af hlutabréfum í Baugi
sem voru í eigu eiginkonu
þinnar, Ingibjargar Pálmadóttur,
sumarið 2008?
4. Er það rétt að skuldir 1998
ehf., sem þið notuðuð til að kaupa
Haga út úr Baugi, hafi verið
komnar í u.þ.b. 40–50 þúsund
milljónir króna við hrunið og þar
sem verðmæti Haga var nokkrum
tugum milljörðum lægra, þá
var það algerlega útilokað fyrir
ykkur að borga fyrir Haga?
Er hugsanlegt að Arion banki
hafi eingöngu verið að gera það
sem eðlilegir bankar gera, þ.e.
ganga að veðum þegar skuldari
getur ekki greitt tugmilljarða
skuld og tryggja hagsmuni
bankans?
5. Er það rétt að þrátt fyrir að
búið sé að taka Haga af ykkur
til greiðslu upp í skuldina hafi
Arion banki þurft að afskrifa
um tugi þúsunda milljóna króna
vegna 1998 ehf.?
Jón Ásgeir, það hefur verið
skelfilegt að lesa um þær
grimmilegu ofsóknir sem þú og
fjölskylda þín hafið mátt þola frá
Ríkislögreglustjóra, saksóknurum, skattrannsóknarstjóra,
skiptastjórum, skilanefndum og
fleirum í gegnum árin. „Aftökulisti“ Arion banka er svo kornið
sem fyllir mælinn! Ætlar Davíð
Oddson og „bláa höndin“ aldrei
að láta ykkur í friði? Þið hefðuð
örugglega náð að borga þetta
allt saman 100% ef Arion banki
hefði bara gert það sama og
Lárus Welding, sérstakur bankastjóri þinn í Glitni, hafði gert
– lesið fyrirskipanir þínar í
tölvupóstum og lánað þér tugi
þúsunda milljóna til viðbótar.
Það fer nú að verða tímabært
að senda inn formlega kæru til
Mannréttindadómstóls Evrópu –
miðað við lýsingar þínar, það er
ekki nokkur vafi að þú færð gjafsókn og flýtimeðferð þar á bæ.
Nú bíðum við spennt eftir að
lesa svör þín við þessum spurningum svo að ég og íslenska
þjóðin skiljum þetta til fulls.
Virðingarfyllst,
Jón Gerald Sullenberger
PS: Var að lesa forsíðu DV frá 12.
september sl. sem segir frá því að
eiginkona þín, Ingibjörg Pálmadóttir, hafi fengið 20 þúsund milljónir króna afskrifaðar í gegnum félag sitt, 101 Capital ehf. Til
hamingju með það, en betur má
ef duga skal – bankarnir verða að
gera mun betur fyrir ykkur, sanngjarnt skal það vera!
Lengri útgáfu greinarinnar má
lesa á www.visir.is.

OF MIKIÐ KAFFI?
Eiga kaffibollarnir það til að verða ívið margir yfir daginn?
Í einum bolla af uppáhelltu kaffi eru 100 milligrömm af
koffíni. Í svörtu tei eru hins vegar aðeins 35 milligrömm.
Ef þú hefur áhyggjur af koffíninntökunni er ráð að skipta
út öðrum hverjum kaffibolla fyrir te.

RYÐFRÍIR
HITAKÚTAR
VÖNDUÐ VARA
ÁRATUGA REYNSLA

ELDAÐ MEÐ HOLTA
HOLTA KYNNIR Úlfar Finnbjörnsson sér um sjónvarpsþáttinn Eldað með
Holta á ÍNN. Á næstunni mun hann heimsækja færustu kokka landsins og fá
þá til að elda ljúffenga kjúklingarétti úr Holta-kjúklingi.

M

atreiðslumaðurinn Úlfar Finnbjörnsson sér um sjónvarpsþáttinn Eldað með Holta á ÍNN.
Í dag lítur hann inn hjá Friðgeiri Inga
Eiríkssyni, yfirmatreiðslumeistara á
veitingastaðnum Gallery Restaurant á
Hótel Holti. Uppskriftin sem Friðgeir
færir okkur er að einkar ljúffengum
rauðvínslegnum kjúklingi með kryddjurtum, grænmeti og pasta fyrir fjóra

BLÖNDUNARLOKI FYLGIR

NORSK FRAMLEIÐSLA

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

COQ AU VIN EÐA KJÚKLINGUR Í RAUÐVÍNI
FYRIR FJÓRA TIL SEX
INNIHALD
2 kjúklingar, um 1 kg
2 stórar gulrætur
3 sellerístilkar
3 laukar
4 hvítlauksgeirar
Ferskt timjan
Ferskt rósmarín
Ferskt eða þurrkað tagliatellepasta.
Fersk ítölsk steinselja
1 flaska rauðvín, ég mæli með
Côtes du Rhône

AÐFERÐ
Hlutið kjúklingana niður í viðeigandi bita og takið til hliðar. Skerið grænmetið niður
en gætið þess að það sé ekki of gróft skorið. Leggið kjúklinginn í eldfast mót eða í
viðeigandi pott ásamt grænmetinu og kryddjurtunum, en takið steinseljuna frá.
Hellið rauðvíninu yfir og látið marinerast yfir nóttu eða eigi minna en eina klukkustund. Eldið svo í pottinum á vægum hita í um 20 mínútur við suðumark. Sjóðið
pastað og setjið í pott, hellið ólífuolíu yfir ásamt rauðvíninu af kjúklingnum og berið
fram. Þessi réttur er enn þá betri daginn eftir.

FÓLK| HELGIN

20% afsláttur
af svörtum síðbuxum frá
og

20

Auk þess
% afsláttur
af nokkrum gerðum af kjólum,
tunicum bolum og jökkum
Tilboðið gildir til 30. september
Verslunin Belladonna á Facebook

Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517-6460
www.belladonna.is

VÍSINDIN LIFNA VIÐ
RANNÍS KYNNIR Vísindavaka Rannís verður haldin í Háskólabíói í kvöld.
Markmiðið er að kynna vísindamennina sem standa að baki rannsóknum á
hinum ýmsu sviðum og vekja athygli á mikilvægi vísindastarfs í landinu.

V

ísindavaka Rannís verður haldin
í Háskólabíói í kvöld. Markmiðið
er að kynna vísindamennina sem
standa að baki rannsóknum á hinum
ýmsu sviðum og vekja athygli á fjölbreytni
og mikilvægi vísindastarfs í landinu.
„Vísindin eru allt í kringum okkur og
skipta miklu í okkar daglega lífi. Vísindamennirnir að baki þeim eru hins vegar
ekki alltaf mjög sýnilegir. Á Vísindavöku
gefum við almenningi kost á að hitta
vísindamennina sjálfa og spyrja þá spjörunum úr. Við erum að skapa samræðu
milli vísinda og almennings og er þetta
eitt besta tækifæri sem til þess gefst hér á
landi,“ segir Aðalheiður Jónsdóttir, kynningarstjóri Rannís.
Dagurinn er tileinkaður evrópskum
vísindamönnum og haldinn hátíðlegur
í 320 borgum í Evrópu undir heitinu
Researchers‘ Night. „Erlendis er viðburðurinn kynntur sem samverustund
fjölskyldunnar og lögð áhersla á að hann
sé haldinn miðsvæðis svo sem flestir geti
notið. Hér tökum við í sama streng enda
tel ég Vísindavöku vera frábært tækifæri
fyrir fjölskyldur til að gera eitthvað öðruvísi saman á föstudagskvöldi og er margt
í boði fyrir bæði börn og fullorðna,“ segir
Aðalheiður. Hátt í sjötíu sýningarbásar
verða á staðnum og fá gestir að skoða og
prófa ýmis tæki og tól sem notuð eru við
rannsóknir ásamt því að virða fyrir sér
hinar ýmsu afurðir vísindanna.
„Þá leggjum við sífellt meiri áherslu á

lifandi vísindi og uppákomur á sviði sem
þýðir að við drögum vísindamennina
hreinlega upp á svið og gerum þá að hálfgerðum uppistöndurum. Þarna verður allt
frá örfyrirlestrum lækna upp í sprengjugengi sem kynna efnafræði með látum.
Þá verða skurðlæknar með skurðstofu í
beinni auk þess sem úrslit í tölvuhakkarakeppni HR fara fram,“ upplýsir Aðalheiður.
Katrín Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra mun setja Vísindavökuna klukkan 17 og afhenda viðurkenningu
Rannís fyrir framúrskarandi vísindamiðlun á árinu. Vakan stendur til 22.

VÍSINDAMENNIRNIR
UPP Á SVIÐ
„Við leggjum sífellt
meiri áherslu á lifandi
vísindi og uppákomur á
sviði sem þýðir að við
drögum vísindamennina
hreinlega upp á svið og
gerum þá að hálfgerðum
uppistöndurum,“ segir
Aðalheiður.

KONUR FÁ LÍKA FYRIR HJARTAÐ
Alþjóðlegi hjartadagurinn er á morgun. Í ár verður lögð sérstök áhersla á forvarnir gegn hjarta- og æðasjúkdómum hjá konum og börnum. Fjölbreytt dagskrá verður hér á landi, þar á meðal hjartaganga um Laugardal.

A

Brandenburg

Við skutlum
Júlíu heim

Birtingur treystir okkur fyrir öruggri
dreiﬁngu á Júlíu
Póstdreiﬁng býður upp á fjölbreytta og örugga dreiﬁngu á blöðum og
tímaritum. Við komum sendingunni í réttar hendur. Örugglega til þín.
Póstdreiﬁng | Suðurhraun 1 | 210 Garðabær | Sími 585 8300 | www.postdreiﬁng.is

lþjóðlegi hjartadagurinn verður
haldinn hátíðlegur um víða veröld á morgun. Á Íslandi sameinast Hjartavernd, Hjartaheill, Neistinn,
styrktarfélag hjartveikra barna, og
Heilaheill um að halda daginn og leggja
helgina undir.
Á hverju ári er tilteknu málefni gerð
skil á hjartadaginn og í ár er áherslan á
forvarnir gegn hjarta- og æðasjúkdómum hjá konum og börnum.
Mikilvægt er að foreldrar kenni
börnum sínum strax í frumbernsku
heilbrigða lífshætti sem einkennast af
neyslu á hollum mat, tóbakslausu lífi
og því að hreyfa sig reglulega. Þó þetta
hljómi skynsamlega leiðir nýleg rannsókn, sem gerð var í fjórum löndum
og náði til 4.000 fullorðinna, í ljós að
helmingur þátttakenda taldi sig þurfa
ekkert að hugsa sérstaklega um hjartað
til að halda því heilbrigðu fyrr en upp
úr þrítugu í fyrsta lagi. Þetta er í samræmi við niðurstöður Capacent Gallupkönnunar Hjartaverndar frá árinu 2009.
Í henni var ítarlega spurt um vitund og
þekkingu almennings á hjarta- og æðasjúkdómum og áhættuþáttum þeirra.
Samkvæmt könnuninni var þekkingin
minnst meðal yngra fólks og sögðust
53 prósent 25-34 ára hafa mjög litla eða
enga þekkingu á áhættuþáttum hjartaog æðasjúkdóma en hlutfallið var 29%
meðal 55-64 ára.
Mýtan um að hjartasjúkdómur sé
sjúkdómur karla, þeirra eldri og oft
betur stæðu er sömuleiðis lífseig. Hið
rétta er að jafn margar konur deyja
árlega og karlar vegna hjarta- og æðasjúkdóma á heimsvísu. Til að að setja
umfang hjarta- og æðasjúkdóma í sam-

hengi má benda á að rúmar 17 milljónir
manna deyja á ári hverju í heiminum úr
hjarta- og æðasjúkdómum en rúmar 3,8
milljónir deyja úr malaríu, alnæmi og
berklum samanlagt. Hjartasjúkdómur
er dánarorsök einnar konu af hverjum
þremur sem deyja í heiminum. Á ári
hverju fæðist ein milljón barna með
hjartagalla og á Íslandi fæðast allt að
60 börn á ári. Góðu fréttirnar eru þær
að hægt er að fyrirbyggja stóran hluta
hjartasjúkdóma og heilaáfalla með því
að tileinka sér heilbrigðan lífsstíl strax
á unga aldri.
Í tilefni dagsins verður meðal annars
efnt til hjartagöngu um Laugardalinn.
Gangan hefst við anddyri Laugardalshallar klukkan 10.30. Þá verður boðið
upp á bronsleika fyrir börn og hjartadagshlaup en nánari upplýsingar um
dagskrána er að finna á www.hjartaheill.is.

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

DÁNARORSÖK
EINNAR AF HVERJUM
ÞREMUR
Jafn margar konur og
karlar deyja úr hjartaog æðasjúkdómur á ári
hverju. Hjartasjúkdómur
er dánarorsök einnar
konu af hverjum þremur
sem deyja í heiminum.

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

prentsmiðjur

Kynningarblað
Prentið hefur breyst
Jólabók fyrir 50 árum
Tinni vekur athygli
Fyrsta prentun
Blekið

FÖSTUDAGUR 28. september 2012

Ísafoldarprentsmiðja
fer í umbúðaframleiðslu
-Stærsta fjárfesting í prentiðnaðinum eftir hrun
Ísafoldarprentsmiðja mun í
nóvember taka í notkun hrað
virkustu og fullkomnustu
arkarprentvél landsins. „Þessi
viðbót gerir okkur kleift að
framleiða stærstu arkaprents
verkefnin og öll helstu um
búðaverkefnin í mestu mögu
legum gæðum,“ segir Haraldur
Þór Jónsson, sölu- og markaðs
stjóri.

Í

safoldarprentsmiðjan fagnar 135 ára afmæli á þessu ári með því að koma af fullum krafti inn á umbúðamarkaðinn.

Fullkomnasta arkaprentvél landsins
„Við höfum gengið frá kaupum á nýrri arkaprentvél sem verður sú fullkomnasta og hraðvirkasta á íslenskum prentmarkaði. Hún er
einnig með stærsta prentformatinu á landinu.
Vélin verður komin í gang í nóvember,“ segir
Haraldur Þór Jónsson, sölu- og markaðsstjóri
Ísafoldarprentsmiðju. Hjá Ísafold er ávallt
reynt að koma til móts við þarfir viðskiptavinanna og eftir fjölda óska um umbúðaprentanir var ákveðið að fara í þetta stóra verkefni.
„Þessi viðbót gerir okkur kleift að framleiða
stærstu arkaprentsverkefnin og öll helstu umbúðaverkefnin í mestu mögulegum gæðum.“

„Við erum full tilhlökkunar að takast á við umbúðamarkaðinn og teljum okkur geta lækkað þar verð til frambúðar,“ segir Haraldur og hvetur alla umbúðanotendur til að
Mynd/anton
hafa samband við Ísafoldarprentsmiðju.

góða gengi má þakka starfsfólki Ísafoldarprentsmiðju sem hefur lagt mikla vinnu í að
auka vöruframboðið og bæta þjónustuna.
Það hefur skilað sér í fleiri viðskiptavinum og
ánægðari. Ánægðir viðskiptavinir eru okkar
besta auglýsing.“

Ábyrgur rekstur

prentað í 135 ár
Ísafoldarprentsmiðja er elsta prentsmiðja landsins, stofnuð 1877 og hélt því upp á 135 ára
afmæli sitt á þessu ári. Daglega eru þar prentuð 90.000 eintök af Fréttablaðinu sem dreift er
inn á heimili landsmanna. Þar eru leystar allar prentþarfir fyrirtækja og reglulega prentuð dagblöð, fjölpóstur, bæklingar, tímarit, ársskýrslur, umbúðir, bréfsefni, umslög, nafnspjöld og fleira.
Ísafoldarprentsmiðja er með umhverfisvottun Svansins og er aðili að rammasamningi Ríkiskaupa. Hjá fyrirtækinu starfa 60 manns í 7.000 fermetra húsnæði í Suðurhrauni 1 í Garðabæ.

Lækkað verð til frambúðar

Ísafold er eitt þeirra fyrirtækja sem státað geta
af því að hafa farið í gegnum hrunið og kreppuna en standa enn á uppréttum fótum. „Við
finnum fyrir því að fyrirtæki og einstaklingar vilja í auknum mæli skipta við þá sem hafa
staðið sig í kreppunni og eru með ábyrgan
rekstur. Við erum að fara í fyrstu stóru fjárfestingu prentiðnaðarins á Íslandi eftir hrun
og sjáum mikil tækifæri fram undan. Þetta

Haraldur segir fyrirtæki mun opnari fyrir því
að skoða nýjar leiðir til hagræðingar í rekstri
nú en áður. „Við höfum hlustað á okkar viðskiptavini og fundið ódýrari lausnir fyrir
þá. Til dæmis höfum við náð frábærum árangri með nýjar lausnir í kiljum og bókum
sem lækkað hefur verð til útgefenda á Íslandi
til frambúðar. Það sama má segja um bækl-

inga og fjölpóst. Þar höfum við komið fram
með nýjar tegundir af pappír sem skilað hefur
lægra verði og dreifingarkostnaði. Við erum
því full tilhlökkunar að takast á við umbúða-

markaðinn og teljum okkur geta lækkað þar
verð til frambúðar,“ segir Haraldur og hvetur
alla umbúðanotendur til að hafa samband við
Ísafoldarprentsmiðju.

VIÐ PRENTUM
GAGN OG GAMAN

BAnAnASPLiTT

ns.
sósa,
rl,
lla

Americano

Gamaldags bananasplitt.
2 ískúlur, banani, þeyttur
rjómi,
heit karamellusósa,
daim og
Toblerone-kurl, súkkulaðisósa
og jarðarber á toppnum.
1.195 kr.

335 kr.

Tvöfaldur Espresso

Heimilisfang: Turninn

KæRLEiKuRinn

365 kr.

Café Latte
395 kr.

Sviss Mokka
475 kr.

Lítil kanna
395 kr.

Stór kanna
495 kr.

Heitt súkkulaði
475 kr.

framkvæmdastjóri

og Marteinn Sigurðsson

Ljósmynd: Gassi

FORRÉTTIR

rautt

Intis Malbec frá Argentínu

uLRÓTARKAKA

Glas 895 kr. /Flaska

3.995 kr.

Casillero del Diablo
frá Chile

Glas 1.095 kr. / Flaska
4.995 kr.

Glen Carlou Shiraz
frá S-Afríku

Flaska 6.995 kr.

ið þína eigin Fabrikkuveis
lu –

Metanið fæst hjá

N1

3.995 kr.

Trio Chardonnay Pinot

SKYRTERTA
FABRIKKUNNAR

Grigio Pinot Blanc frá Chile

Við SKuTLuM
þéR Í Bæinn
Á fimmtudags-, föstudags-,
og laugardagskvöld
um
kl. 20-24 skutlum
við þér
og þínum frítt í bæinn
á
metanbreytta Fabrikkubílnum.

Glas 1.095 kr. / Flaska

Forréttaplatti
(Tilvalinn
fyrir 3-4)

Kjúklingavængir
(heitir eða BBQ)

Calamari Fritti

(djúpsteiktur smokkfiskur)

Cheddarostabelgir
með Jalapenjó

Bornir fram með Salsasósu
og Bó sósu.
1.495 kr.

Fabrikkunachos (handgert)
Cheddarostabelgir

Kjúklingalundir
Heitar lundir

með Jalapenjó

m. gráðaostasósu

Borið fram með Salsasósu,
Bó sósu og hvítlaukslime
sósu

1.495 kr.
Barbíkjúlundir

2.995 kr.

m. hvítlaukssósu

frá S-Afríku
Flaska 6.995 kr.

(750ML)

1.495 kr.

Heitir vængir

með gráðaostasósu

1.095 kr. (8 stk.)
1.495 kr. (12 stk.)
Barbíkjúvængir
með hvítlaukssósu

1.095 kr. (8 stk.)
1.495 kr. (12 stk.)

Fabrikkunachos
(handgert)

Með öllu. Ef Hjalti Úrsus
væri nachos, þá væri
hann
Fabrikkunachos.
Risa 2.295 kr.
Stór 1.495 kr.

(bættu við kjúklingi

4.995 kr.

Clen Carlou Chardonnay

GLAS (175ML) / FLASKA

(4 stk.)

Þú vefur meðlætinu
inn í salatblað.
Kjúklingur, gulrætur,
gúrkur,
paprikur, wakame,
íslenskt
bankabygg og mangósalsa.
Mangójógúrtsósa,
sæt teriyakisósa og
hnetusósa.
1.495 kr.

Calamari fritti

(djúpsteiktur smokkfiskur)

Djúpsteiktur smokkfiskur,
borinn fram með
lime-hvítlaukssó
su
ferskri sítrónu. og
1.495 kr.

fyrir 450 kr.)

STÓRT GLAS (0,5L)

Enska, japanska,
myndlist,

töfrabrögð

ENSKA fyrir börn

Byrjendur 6-9 ára
Verð: 21.000 kr.

ritskOÐaÐ

(1,8L) 2.995 kr.
(2,4L) 3.995 kr.
GLER

Coke (0,25L) ..............................
Coce Light (0,25L).................. 395 kr.
Léttöl (0,33L)............................. 395 kr.
395 kr.

upp í námskeiðsgjald

15 st. 10 vikur
fim. kl. 16:00-17:00

JAPANSKA fyrir unglinga

Sumi Gohana
Japanska 1
Verð: 21.000 kr.

Óléttöl
Víking
Víking Classic
Carlsberg

TÖFRABRÖGÐ fyrir
börn 8 til 13 ára 15
st. 10 vikur
– Viltu læra að töfra
eins og Harry Potter?
Einar Mikael

Nýtt!
NÝTT

Sverrisson töframaður
Kennd verða undirstöðuatrið
dularfulla heim töfrabragða. i í töfrabrögðum og fá þátttakendur
innsýn í hinn
Kennd verða skemmtileg
brögð með spilum,
og spennandi töfrateygjum, böndum og
hugsanalestri. Sýnd
með bestu töframönnum
verða myndbönd
heims. Þátttakendur
þar sem allir bera
kynnast bræðralagi
virðingu fyrir hvor
töframanna
öðrum og sverja töframannaeiði
Allt efni er innifalið.
nn.
Mið. kl. 16:00-17:00
25. jan.-28. mars
Verð: 19.000 kr.
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24. jan.-27. mars

13-16 ára 15 st. 10 vikur

þri. kl. 16:00-17:00

MYNDLIST fyrir börn

fLaska (0,33L)
895 kr.
Óléttöl
Víking gylltur
Víking lite
Grolsch
Carlsberg
Thule
Peroni
Miller
Corona Extra

GANÁMSKEIÐ

Hægt er að nota Frí
stundakort (ÍTR) sem
greiðslu

stÓr krani (0,4L)
795 kr.

partÝkÖnnur
af bJÓr

Barbíkjúsósa Fabrikkunnar
er
framleidd í samstarfi
við The Hot Spot.

Coke ........................................
..... 295 kr. Appelsínusafi ...........................
Coke light ..................................
295 kr.
Sprite ........................................ 295 kr. Eplasafi ........................................ 295 kr.
Fanta ........................................ .... 295 kr. Ananassafi ................................ 295 kr.
..... 295 kr. Trópí í fernu (0,25L)
Sódavatn.....................................
.............. 295 kr.
295 kr. Svali í fernu (0,25L)
.............. 145 kr.

BARNA- OG UNGLIN

BJÓR

Kjúklingavængir

hVítt

Intiz Sauvignon Blanc
ritskOÐ
frá ArgentínuaÐ
Glas 895 kr. / Flaska

BARBÍKJÚSÓSA
FABRIKKUNNAR

Salatvefjur
Fabrikkunnar

Öryggi

á fjöllum 9 st.
Lærðu betur á GPS
tækið 3 st.
– Förum betur undirbúin
Nýtt
NÝTT
Árni Tryggvason
í fjallgöngur
NÝTT
Nýtt
Árni Tryggvason
2. tbl. 17. árg.
Námskeiðið er ætlað
þeim
2011 STYRK
Námskeiðið er ætlað
verður yfir grundvallaratriðsem nota GPS tæki á ferðalögum
fólki sem hefur dágóða
um landið. TARFÉ
við þekkingu
Farið
LAG
reynslu af fjallgöngum
og skrá leiðir og hvernig i í notkun þeirra, hvernig á að staðsetja
KRABB
sínaAMEIN
og getu til að ferðast
en vill bæta
nota má tækin á ýmsa
sig, finna
á eigin vegum á öllum
verður áhersla á notkun
SSJÚKRA
helstu öryggisatriði
vegu. Einnig verður
árstímum. Lögð
áttavita og GPS
BARNA
á ferðum og notkun
fjallað um
staðsetningartæ
snjóflóðahættu og
gagna.
kis. Fjallað verður um
helstu varúðarráðstafa
1 skipti: Þri. 27. mars
búnað og grunnatriði
nir. Þá verður farið
kl. 19:35-21:45
yfir göngutækni,
skyndihjálpar á ferðalögum.
Verð: 5.300 kr.
3 skipti frá 8.-22. mars.
Fim. 19:35-21:45
Verð: 10.600 kr.

Nánari upplýsinga

r og skráning í síma

Styrkja stöðu þína?
Skoða námsmöguleika?
Uppgötva nýja hæfileika?
Læra eitthvað nýtt?

Upplýsingar um nám

gjafi getur veitt

og störf

Aðstoð við að kanna
áhugasvið og hæfni
Upplýsingar um mögulegar
námsleiðir og styrki
Aðstoð við að setja
markmið og útbúa
námsáætlun
Aðstoð við að útbúa
ferilskrá og atvinnuumsó
kn

Innritun í Ofanleiti

Coke - Coke Light
Sprite - Fanta
Sódavatn

2, í síma 580 1800 eða
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Þú ert alltaf
nr. 1 í röðinni
á stod2.is

Í blaðinu

• Frábær tilboð í Stöð 2 Vild
• Ómissandi vetur á Stöð 2
• Allt besta sportið í beinni
• Brot af því besta í janúar
1

á www.mimir.is
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hetjur

NN

VORÖ

á www.mimir.is

goskönnur (1,8L)
995 kr.

Hetjur fyrir

A DINGA
NSK
NERS
ÍSLE ÚTLEN
REIG
FYRIR IC FOR FO
D
N
ICELA

Náms- og starfsráð

13-16 ára 25 st. 10 vikur

Verkefni sem örva
hugmyndaflug og efla
listar, s.s. formi, ljósi
tilfinningu fyrir grunnatriðum
og skugga, þrívíðri
myndmótun, litaskynjun
Efni innifalið.
og meðferð lita.
Þri. kl. 15:50-17:40
24. jan.-27. mars
Verð: 31.300 kr.

2, í síma 580 1800 eða

MÍMI

símenntuR
n

GJÖF

„Mig hafði lengi langað
í nám
tali við náms- og starfsráðgja en vegna lesblindu treysti ég mér
ekki til þess. Í viðfa fékk ég upplýsingar
hjálpaði námið mér
um námsleiðina Aftur
að fá trú á að ég gæti
í nám og
lært. Ég er nú búin
námi og er ekki hætt.“
að ljúka starfstengdu
Halldóra, 56 ára

24. jan.-27. mars

6-12

MYNDLIST fyrir unglinga

Harpa Björnsdóttir

ir.is

Þú getur pantað tíma
hjá náms- og starfsráðg
jafa og rætt hugmyndir
þér að kostnaðarlausu.
þínar
Viðtalspantanir í síma
580 1800 eða á radgjof@m
imir.is

ára 20 st. 10 vikur
Svanhildur Vilbergsdóttir
Blönduð myndlistarnáms
keið með fjölbreyttum
verkefni þar sem er
verkefnum. Teikning:
teiknað og skyggt
Ýmis
með blýanti.
og brenndur. Málun:
Bæði málað eftir uppstillingu Leirmótun: Hlutur mótaður
og frjálst. Efni innifalið.
Mán. kl. 16:30-18:00
23. jan.-26. mars
Verð: 28.000 kr.

L
UMÁ
NING
MEN

TUNG

580 1800 og á www.mim

NÁMS- OG STARFSRÁÐ

Viltu...

UM
T AF
FULL MTILEG
SKEM SKEIÐUM
NÁM

T
DLIS
G ÁMSKEIÐ
A- O
BARNGLINGAN
UN

ka sem nær nýjum
hæðum.
um. Með þeyttum
rjóma eða ískúlu.
895 kr.

fæst í hagkaup

rgarar Fabrikkunnar,
Grísarifin, Fabrikkusósurna
og Gulrótarkakan.
r,
Valdar vörur fást einnig
í Bónus.

framleiðslustjóri.

vín

295 kr.

við Örninn
Farið verður yfir almennt
halds og skipti á legum. viðhald, uppteiningu og réttingu á
gjörðum
má greina þær. Farið Einnig er fjallað um helstu bilanir í hjólum auk viðog hvernig
kennsla og verklegar yfir undirbúning reiðhjóla fyrir lengri
ferðalög. Sýniæfingar.
2 skipti: 28. feb. og
6. mars. Þri. kl. 18:45-20:55
Verð: 8.900 kr.
Kennt í Erninum, Skeifunni
11d.

FABRIKKAN.IS

MYN

Te

Birgir Blomsterberg

2. TBL. 3. ÁRG. 2012

Við á Hamborgarafab
fyrirtækisins árið 1990.
unni berum virðingu rikkfyrir
„Kjötsmiðjan leggur
hamborgaranum. Þess
metnað
notum við eingöngu vegna sinn í að bjóða aðeins uppá
fyrsta
fyrsta flokks nautakjöt.
flokks ungnautakjöt
Til
sem
að tryggja gæðin er
kemur ferskt í hús
einungis
frá
keypt inn kjöt af ungneytum
smiðjunni á hverjum Kjötdegi.
sem flokkuð eru í UN1
Við látum okkur ekki
A
detta í
og UN1
hug að frysta það
enda væri gripir úrval, en það eru
sem eru 17-30 mánaða
það móðgun við hráefnið.
gamlir. Í framleiðsluferlin
Við kryddum heldur
u er
ekki
stuðst við HACCP
kjötið okkar því að
gæðaþað
stjórnunarkerfi,“ segir
tekur hið náttúrulega
Birgir.
frá kjötinu sjálfu. Við bragð
Já, hamborgari er
víst ekki
bara
söltum og piprum
það sama og hamborgari.
létt eftir
eldun þannig að bragðgæðin
Eða þannig.
njóti sín til fulls.
Árið 2011 fékk Kjötsmiðjan
Kjötsmiðjan, sem framviðurkenningu Credit
leiðir Fabrikkuborgara
sem framúrskarandi Info
er gamalt og rótgróið na,
fyrirtæki. Verðskuldað,
fjölskyldufyrirtæki
segja
bæði starfsfólk
með
hjartað á réttum stað.
viðskiptavinir sem og
hafa ríka
Birgir
Blomsterberg, framkvæmdatilhneigingu til að ílengjast
stjóri Kjötsmiðjunnar,
hjá Kjötsmiðjunni.
hefur
starfað þar allt frá
stofnun

365 kr.

Þú velur bragðið.
Við bætum einföldum
Kahlúa eða Jack Daniels
Við mælum með kaffi-útí.
eða súkkulaðibragði
.
1.395 kr.

– 22.00

ER Í KJöTinu

475 kr.

FuLLORðinS
MJÓLKuRHRiSTinGuR

RIKKUÍSINN

– 24.00 / Sun. til mið.
11.00

395 kr.

FABRiKKuÍSinn

KOKTEILSÓSA
FABRIKKUNNAR

Opið: Fim. til lau. 11.00

Cappuccino

Þrjár kúlur af sérlöguðum
Cappucino-karamelluís
sykurristuðum hnetum, með
þeyttum
rjóma og heitri karamellusósu.
995 kr.

FABRIKKUSÓSAN

Höfðatúni 2, 105 Reykjavík

Tvöfaldur Macchiato

með orðum
þá myndum við gera
það.
Vanillu (sú sígilda)
895 kr.

s.
lu.

Espresso

SÍMI 575 7575

Macchiato

SKyRTERTA
BRiKKunnAR
ð gætum lýst henni

R

335 kr.

Nám í umönnun
og þjónustu

Félagsliðabrú
Grunnmenntaskólinn
Leikskólabrú
Aftur í nám
Framhaldsnám leikskóla
Landnemaskólinn
liða
Framhaldsnám félagslið
Jarðlagnatækni
a
Fagnámskeið
Mímir-símenntun
Færni í ferðaþjónustu
leggur áherslu á:
1991 - 2011
Skrifstofuskólinn
• að námið sé sniðið
að þörfum
fullorðinna
Öryggisvarðanám
• að hægt sé að stunda
námið
Upplýsingatækni og
með vinnu
samskipti
Nám og þjálfun í almennu
• að námið sé hagnýtt
og í takt við
m
þarfir atvinnulífs og
nemenda
bóklegum greinum

Innritun í Ofanleiti

2, í síma 580 1800 eða

á www.mimir.is
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KAFFI & TE

S

Haltu hjólinu gangandi
6 st.
– Námskeið í viðhaldi
reiðhjóla í samstarfi

ÁR

EFTIRRÉTTIR

SiMMi&JÓi OG
HAMBORGARAFABRiKKAn
Ævintýrið á bakvið
Hamborgarafabri
kkuna
í 6 sjónvarpsþáttum
. Troðfullur af aukaefni!
1.995 kr.

NUN
HÖN
N
K OG G GAMA
O
GAGN

HAMBORGARAPAPRiKuBOLuR
Börnin kalla Fabrikkuna
Barnabolur. Barnastærðir: Paprikuna.
S – M- L – XL
1.995 kr.

Námsleiðir
Fræðslumiðstöðvar
atvinnulífsins

DVER

PPA
þína fyrir þig.
t úr stáli.

NÁM ALLA ÆVI

og jarðar

TaKE aWaY

Komdu á staðinn
eða hringdu í síma
575 7575
Við erum eldsnögg
að afgreiða Take
away pantanir
Tilvalið með EM eða
Ólympíuleikunum

HAN

FABRIKKAN.IS
ð HEiM – FABRiKKuV
öRuRnAR ERu AFGREiddA
R Í MÓTTöKunni

TU

3
N Í 1

5

um allt milli himins

Útivist

***

• ST

Fjölbreytt námskeið
***

BORðapanTanIR

141

825

Prentgripur

Suðurhraun 1
Garðabæ
Sími: 595 0300
www.isafold.is

2

Prentsmiðjur

KYNNING − AUGLÝSING

FÖSTUDAGUR 28. SEPTEMBER 2012

Tölvurnar breyttu öllu
Miklar breytingar hafa orðið á starfsemi prentsmiðja hérlendis. Hrun
krónunnar hefur fært bókaprentun heim aftur.

S

Tinna ekki úthýst
Sænska Kulturhuset í Stokkhólmi hefur dregið þá ákvörðun sína
til baka að henda Tinnabókum út af bókasafni menningarhússins. Ákvörðunin olli miklu fjaðrafoki í Svíþjóð. Forráðamenn
Kulturhuset vildu meina að í Tinnabókum mætti finna kynþáttafordóma í garð blökkumanna, araba og Tyrkja. Gagnrýnendur þessarar ákvörðunar töldu að ef Tinni færi út af bókasafninu þyrfti einnig að fjarlægja Línu Langsokk og bentu á negratal
hennar því til staðfestingar. „Lína lætur sig til dæmis dreyma um
að eignast negra.“
Einnig var bent á bækur Enid Blyton um fimmmenningana þar
sem skúrkar eru oftast sígaunar eða af öðrum dökkum kynstofni.
Jafnvel Babar ætti ekki rétt á að fá sæti í bókahillu safnsins. Gagnrýnendur þessarar ákvörðunar voru mjög á móti því að fólk væri
matað á bókum eftir því sem forráðamönnum Kulturhuset þóknaðist.
Herman Lindqvist, rithöfundur og blaðamaður, gekk svo langt
að spyrja hvort Kulturhuset vildi ekki henda út Biblíunni, Kóraninum, heimssögunni og Shakespeare. „Út með Þúsund og eina
nótt, Dostojevskij, Dumas, Strindberg, Rydberg og Topelius og
Runeberg,“ segir hann meðal annars í grein í sænsku dagblaði
sem vakti mikla athygli.

tarfsemi prentsmiðja og
störf prentara hafa tekið
miklum breytingum undanfarna áratugi og munar þar helst
um tilkomu tölvutækninnar. Árni
Sörensen, verkstjóri hjá Ísafoldarprentsmiðju, hefur starfað í greininni síðan árið 1966 eða í næstum
því hálfa öld. Hann segir starfsemi prentara hafa gjörbreyst á
þessum tíma. „Tilkoma tölvunnar í prentiðnaðinum hefur eðlilega gjörbreytt öllu umhverfinu.
Þegar ég hóf störf árið 1966 var allt
unnið með blýi. Þróunin var úr
blýi yfir í filmur en núna er unnið
í tölvum og sent í prentvélarnar.“
Árni hóf störf eins og fyrr segir
árið 1966 en stundaði nám á sama
tíma í Iðnskólanum. Fyrstu árin
starfaði hann hjá prentsmiðjunni Odda sem var á þeim tíma
á Grettisgötu í Reykjavík en hefur
um langt skeið starfað hjá Ísafoldarprentsmiðju í Garðabæ.
„Þrátt fyrir gríðarlega miklar breytingar í greininni undanfarna áratugi sem snúa að tækjum og vinnubrögðum hafa verkefni sem slík ekki breyst mikið.
Við erum enn að prenta bækur,
bæklinga og ýmsar aðrar vörur.
Þegar ég byrjaði var þó ekki mikið
um litaprentun en nú er auðvitað
allt í lit. Svo hafa auðvitað afköstin
margfaldast á þessum tíma enda

Árni Sörensen, verkstjóri hjá Ísafoldarprentsmiðju, segir margt hafa breyst í starfsemi
MYND/ANTON
prentsmiðja undanfarna áratugi.

vinnum við nú með öflugar tölvur og góðar prentvélar.“
Árni nefnir þó framleiðslu
tveggja vara sem hafa aukist
mikið undanfarin ár. „Við prentum miklu meira af auglýsingabæklingum en áður. Það var
ekki mikið um þá hér áður fyrr
en nú eru þeir stór hluti af starfsemi okkar. Einnig má nefna kiljur en framleiðsla þeirra hefur
vaxið gríðarlega undanfarin ár.
Hér áður fyrr voru allar bækur
innbundnar en það hefur mikið
breyst.“
Prentsmiðjur hérlendis finna

minna fyrir samkeppni erlendis frá en fyrir 10-20 árum að sögn
Árna. „Áður var algengara að
bækur væru prentaðar erlendis
en mér finnst það vera að breytast
með hruni krónunnar.“ Aðspurður um framtíðarhorfur í prentiðnaðinum segir Árni erfitt um
slíkt að spá. „Mig óraði ekki fyrir
þessum breytingum sem urðu á
greininni þegar ég hóf störf árið
1966. Mér þykir þó líklegt að rafbækur og rafræn tímarit muni
vaxa mikið en ég held nú samt að
margir vilji líka hafa eitthvað til
að fletta og skoða í höndunum.“

NÝTT OG ÖFLUGRA

FRÍÐINDAKERFI

sjálfvirkur afsláttur frá samstarfsaðilum
beint í vasa áskrifenda
12% afsláttur hjá Osushi í Borgartúni og Pósthússtræti.*
Virkjaðu kreditkortið þitt og annarra fjölskyldumeðlima á mínar síður á
www.stod2.is. Ört vaxandi hópur samstarfsaðila. Fylgstu með!

Fyrsta prentun á Íslandi
Elsta kunna heimildin um prentun á íslensku er í „Rechnungsbuch
der Sunte Annen Broderschop der Islandsfahrer in Hamburg“ fyrir
árið 1530. Hvort sem hér er vísun til prentunar bókar á íslensku eða
á Íslandi er heimildin eldri en nokkur önnur sem enn er kunn.
Jón Arason, síðasti kaþólski biskupinn á Íslandi, flutti fyrstu
prentsmiðjuna til landsins. Hún var staðsett á Breiðabólstað í Vesturhópi en var síðan flutt að Hólum í biskupstíð Guðbrands Þorlákssonar. Það er ekki full vissa um hvaða ár þetta átti sér stað en talið er að
það hafi verið í kringum 1530. Um þetta leyti barst pappír einnig fyrst
til landsins og gerbreytti það bókagerð þar sem kostnaður minnkaði
til muna frá því sem var þegar skinnin voru allsráðandi.
Fyrsti prentarinn hér á landi er talinn hafa heitið Jón Matthíasson eða Mattheusson og verið kallaður hinn sænski. Hann prentaði
eina bók á latínu, Breviarium Holense, á Hólum í tíð Jóns biskups
Arasonar.
Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is sími 512 5432
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

12%
afsláttur

*Gildir aðeins ef keypt er fyrir 2.000 kr. eða meira
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ÞVOTTAVÉLAR
Kynningarblað Þvottalaugar, þvottaráð,

&ÞVOTTAEFNI
Milt þvottaefni fyrir íslenskar aðstæður
þvottastaðreyndir, þvottavélar, þvottaefni

Mjöll Frigg er stærsti framleiðandi hreinlætisvara á Íslandi og hefur í áratugi þróað vörur sínar með þarfir íslenska markaðarins að
leiðarljósi. Mjöll Frigg framleiðir Milt þvottaefni. Milt er umhverfisvænt og án ofnæmisvaldandi efna.
Milt án ilmefna
Milt er án allra ilmefna. Ilmefni geta
orsakað ofnæmisviðbrögð, jafnvel þó
aðeins sé um litla lykt að ræða. Ofnæmi getur lýst sér sem erting í húð,
útbrot og öndunaróþægindi. Ilmefni
hafa ekki áhrif á hreinsivirkni þvottaefnis og eru því ekki nauðsynleg.

Börn geta verið viðkvæm gagnvart
litar- og aukaefnum og er þeim hætt
við að fá ofnæmi, útbrot eða exem. Því
þarf að huga vel að hvaða þvottaefni
skal nota við þrif á fatnaði, rúmfötum,
handklæðum og taubleyjum.

Þvoðu oftar með Milt

Milt fyrir barnið

Milt þvottaefni er sérþróað fyrir íslenskar aðstæður. Á Íslandi er vatnið steinefnasnautt („mjúkt“), en eiginleikar vatns hafa áhrif á hversu vel
þvottaefni nýtist. Of mikið magn
þvottaefnis í hverjum þvotti getur
aukið hættu á ofnæmi og mengun á
umhverfinu. Þar sem Milt er sérþróað fyrir eiginleika íslenska vatnsins fást fleiri skammtar úr hverjum
pakka. 2 kg af Milt-þvottaefni duga í
alls 40 þvotta. Með minni skammtastærð sparar þú peninga og verndar
um leið náttúruna.

Milt fyrir barnið er sérstaklega þróað
til þess að vernda húð barnsins, þar
sem hún er oft þunn og viðkvæm.

Með not k un Milt-þvot taefnis verndar þú húðina, umhverfið og
styrkir íslenskan iðnað.

Milt án bleikiefna
Milt inniheldur ekki ljósvirk bleikiefni, en slík efni geta valdið ofnæmi
og eru skaðleg umhverfinu. Með notkun á Milt-þvottaefni verndar þú umhverfið þar sem minni losun er á
efnum sem fara út í vatnið og geta
skaðað lífríkið. Þvottaefni án bleikiefnis er ekki aðeins umhverfisvænt
heldur fer það einnig betur með trefjar fataefna.
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Þvottavélar og þvottaefni

KYNNING − AUGLÝSING

FÖSTUDAGUR 28. SEPTEMBER 2012

Þýskar gæðavélar í yfir hundrað ár
Þvottavélar frá Miele eru þekktar fyrir góð gæði og fallegt útlit. Vélarnar eru hannaðar með langan endingartíma í huga.
Iðnaðarvélar frá Miele duga þrefalt lengur en aðrar vélar.

V

erslu n i n Ei r v í k hef u r
selt M iele-þvot tavéla r
til margra ára. Miele er
þýskt gæðamerki og þekkt um
allan heim fyrir vandaðar vörur.
Þvottavélarnar eru framleiddar í
Þýskalandi en Miele hefur framleitt þvottavélar þar í landi í rúmlega 100 ár. Þórdís Sigurgeirsdóttir, annar eigenda Eirvíkur, segir
þvottavélarnar vera mikla gæðagripi. „Þvottavélarnar frá Miele
hafa verið seldar á Íslandi frá
árinu 1930. Þær eru því Íslendingum að góðu kunnar eins og
aðrar vörur frá Miele.“ Þvottavélarnar eru frábrugðnar öðrum
vélum hérlendis að sögn Þórdísar að því leyti að tromlan er
ryðfrí með vaxkökumynstri sem
fyrirtækið hefur einkarétt á. „Ytri
belgurinn er úr ryðfríu stáli og
inniheldur ekkert plast. Vélarnar eru þungar og traustar og um
leið stöðugar.“ Að sögn Þórdísar
eru Miele-þvottavélarnar smíðaðar með það í huga að endast í
10.000 vinnustundir sem er allt
að helmingi lengri ending en hjá
öðrum þvottavélum. „Það gerir
endingu upp á 18-24 ár, allt eftir
því hversu margir eru á heimili og
hversu oft er þvegið. Miele-vélarnar okkar hafa einnig íslenskt
stjórnborð og hafa haft það í mjög
mörg ár. Allar leiðbeiningar eru
líka á íslensku. Vélarnar hafa
mörg skemmtileg þvottakerfi.
Auðvitað hafa þær þessi helstu
þvottakerfi, til dæmis fyrir bómull og gerviefni, en líka gott ullarog silkikerfi og svo handþvottakerfi fyrir þá sem til dæmis vilja

þvo lopapeysur í vélinni. Einnig
hafa vélarnar kerfi fyrir skyrtur,
gallaefni og svo hraðþvottakerfi
sem er mjög vinsælt.“

til dæmis suðuþvott. Svona hlutir
skipta auðvitað máli þegar tíminn
er knappur og margir eru að nota
hverja vél, eins og til dæmis í fjölbýlishúsum.“

Iðnaðarvélar fyrir stórnotendur
Eirvík selur líka iðnaðarvélar sem
eru öflugar og endingarmiklar
vélar. „Þær henta vel í fjölbýlishús, sambýli og fyrirtæki og svo
hafa þær verið mjög vinsælar fyrir
skipaflotann okkar, bæði fiski- og
fraktskip. Þær eru að mestu leyti
eins og hinar vélarnar nema þær
eru gerðar fyrir 30.000 vinnustundir en þessar vélar eru gerðar
fyrir stöðuga notkun.“ Hún segir
iðnaðarvélar líka bjóða upp á að
hægt sé að tengja þær við þriggja
fasa rafmagn. „Þannig er hægt
að setja inn á þær heitt vatn sem
þýðir að þær eru mun fljótari með

Úrvals þvottaefni
Miele framleiðir líka þvottaefni
sem er til sölu hjá Eirvík. Um er
að ræða mjög góð efni sem henta
fyrir allar þvottavélar. „Þetta eru
rosalega góð þvottaefni sem eru
framleidd bæði fyrir hvítan þvott
og litaðan þvott. Einnig er til sérstakt þvottaefni fyrir ull, silki og
dún og einnig íþróttaföt. Efnið
fyrir íþróttafötin hefur verið sérstaklega vinsælt hjá okkur. Allir
sem prófa það koma aftur og aftur
og vilja kaupa meira. Við önnum
varla eftirspurn svo vinælt er það.
Það svínvirkar á íþróttafötin.“

Konur notaðar sem burðarklárar
Á nítjándu öldinni og fram á þá tuttugustu báru konur þvottabala fulla af þvotti á bakinu marga kílómetra í þvottalaugarnar í
Laugardal. Vinnudagurinn var tíu til fimmtán klukkutímar. Nú bera konur og karlar þvottinn í þvottavélina heima hjá sér.

Þ

vottavélar, vatnsveita, rafmagn og nútímatæknivæðing gera það að verkum að
við þvoum allan þvott heima hjá
okkur, hengjum á snúrur innandyra
eða fleygjum öllum herlegheitunum í þurrkara. Ekki er þó svo langt
síðan öldin var önnur og þvottaaðstaðan var víðs fjarri heimilinu. Frá
því þéttbýli myndaðist í Reykjavík
og fram til ársins 1930 voru þvottalaugar heimilanna í Laugardal. Þær
voru mikið notaðar til þvotta af húsmæðrum og vinnukonum þeirra.

Burðast langar leiðir
Erfitt er fyrir ungt fólk í dag að
ímynda sér þá þrekraun sem þvottaferðir voru á þessum tímum. Konurnar gengu flestar frá miðbæ
Reykjavíkur inn í Laugardal sem
er um þriggja kílómetra leið. Þessa
leið þurftu konurnar að ganga með
bala, fötu, klöppu, þvottabretti,
sápu, sóda, kaffikönnu, bolla, brúsa,
nesti og allan þvottinn. Öllu var haganlega komið fyrir í stórum trébala
sem þær roguðust með bognar í
baki yfir hóla og hæðir, oft í gegnum blautt gras og torfarna stíga.
Þvottur dagsins gat tekið 10-15
klukkustundir og þá tók við ganga
heim með þungan og blautan þvott.
Þessa vinna fór fram allt árið í misjöfnum veðrum. Á veturna bættust

svo yfirhafnir og ljósfæri við burðinn. Á þessum tíma áttu fáir stígvél og því voru þvottakonur víst oft
gegnvotar til fótanna ef bleyta var í
jörð.

Undið í höndum
Þurrkun þvotts fór fram utandyra
eftir fremsta megni. Snúrur voru
við þvotthús þvottalauganna sem
voru fullnýttar á góðviðrisdögum.
Þá var brugðið á það ráð að fleygja
þvottinum yfir girðingar og á gras.
Örfáir voru með þurrkloft, þvottahús eða kjallara heimafyrir þar sem
hægt var að þerra. Miklu skipti að
vinda þvottinn vel til að flýta fyrir
þurrki. Til loka 19. aldar var allur
þvottur undinn í höndum, en upp úr
aldamótum komu handhægar taurullur til að vinda sem sumar konur
höfðu meðferðis. Það bætti að vísu
á byrðina en til móts kom að miklu
gat munað í kílóum á heimleiðinni
ef þurrkunin tókst vel.

Eldað í Laugunum
Langir dagar við laugarnar kröfðust næringar. Oft var fiskur, kartöflur eða kjöt soðið í heitu vatninu. Maturinn var vafinn í tuskur
og settur ofan í laugarnar eða í litlar
fötur. Kaffi var lagað úr heitu vatninu en það var ómissandi þáttur í lífi
þvottakvenna og barna sem oft voru

Langir dagar við laugarnar kröfðust næringar. Oft var fiskur, kartöflur eða kjöt soðið í heitu vatninu. Maturinn var vafinn í tuskur og
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settur ofan í laugarnar eða í litlar fötur og kaffi var lagað úr heitu vatninu.

með í þvottaferðum. Reykvísk börn
voru vanin á að drekka kaffi á þessum tímum og mjólk var munaður
sem alþýðufólk naut sjaldan.

nokkra kvenmenn í hvernum enn
þá.“ Eftir það var í fyrstu farið að
huga að auknu öryggi og árið 1902
voru hlaðnir veggir í kringum laugarnar og grindur settar yfir.

Dauði í laugunum
Á árunum 1884-1901 létust þrjár
konur eftir að þær höfðu hrasað við
hverina í laugunum og brennst illa.
Í Fjallkonuna var skrifuð grein þar
sem hvatt var til að settar yrðu upp
grindur yfir laugarnar til að hindra
að þvottakonur og börn þeirra féllu
þar ofan í. Þar var ritað: „Verið getur
að mönnum sýnist þetta óþarfi og
að ekkert þyki á móti því að sjóða

Breyttir tímar
Byrjað var að leggja veg árið 1885 að
laugunum sem tilbúinn var fimm
árum síðar. Hið íslenska kvenfélag stóð fyrir vagnferðum að laugunum til að létta hinu þunga oki af
þvottakonunum. Deilt hafði verið á
að konur væru notaðar sem burðarklárar og var þetta þáttur í baráttu
kvenna gegn því. Ferðirnar stóðu

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is sími 512 5411 Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

þó skammt og 600 ferðum og ári
seinna voru þær lagðar af. Ástæðan
var hár kostnaður sem heimilin gátu
ekki staðið undir. Um tauma hestvagnsins héldu karlar sem þáðu allt
að helmingi hærri laun en þvottakonurnar sem strituðu daglangt við
laugarnar. Konur héldu því enn um
sinn áfram að þjóna hlutverki burðarklára allt til ársins 1917. Þá ákvað
bæjarstjórn Reykjavíkur að bjóða
upp á laugarferðir þar sem þvottur
var sóttur á fimm staði í Reykjavík.
Konurnar þurftu þó enn að ganga
því aðeins var fluttur þvottur og
þvottabalar á vagninum.
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HJÖRDÍS GISSURAR
HEIMSÓTT
HREFNA SÆTRAN
BARNSHAFANDI
FRÆGIR Á
FRUMSÝNINGU

SAKNAR ÓLAFS GAUKS
SVANHILDUR JAKOBSDÓTTIR SÖNGKONA
UM MISSINN OG BJARTA FRAMTÍÐINA
Lífið er á Vísi – visir.is/lifid
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HVERJIR
VORU
HVAR?

Söng- og leikkonan Þórunn Lárusdóttir, íþróttafréttamaðurinn Hörður
Magnússon, sjónvarpsmaðurinn Logi
Bergmann og eiginkona hans Svanhildur Hólm, fréttamaðurinn Magnús Hlynur Hreiðarsson, söngvarinn

Friðrik Ómar Hjörleifsson og unnusti hans Ármann Skæringsson,
fyrrum Idolstjarnan Hildur Vala
Einarsdóttir, söngvarinn Eyjólfur Kristjánsson, fréttamaðurinn
Breki Logason og eiginkona hans

Védís Sigurðardóttir skemmtu
sér ásamt troðfullum sal af
fólki á 25 ára afmælistónleikum Nýdanskrar í Eldborgarsal í Hörpunni síðustu helgi.

FRÆGIR Á FRUMSÝNINGU
Þéttsetið var á frumsýningu meistaraverksins Rautt eftir
John Logan í Borgarleikhúsinu á föstudaginn. Andrúmsloftið var gott og leikhúsgestir í spariskapi.

UMSJÓN
Ellý Ármanns elly@365.is
Kolbrún Pálína Helgadóttir
kolbrunp@365.is

Karl Ágúst Úlfsson leikari og gullfalleg
dóttir hans Brynhildur.

Sjá nánar á visir.is/lifid

Þórhallur Gunnarsson dagskrárgerðarmaður, Brynja Nordquist flugfreyja og Goddur, prófessor við Listaháskóla Íslands.

Útgáfufélag 365 miðlar ehf.
Forsíðumynd Barbra Porter
Útlitshönnun Arnór Bogason
Auglýsingar Sigríður Dagný
Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is
Lífið Skaftahlíð 24,
105 Reykjavík, sími 512 5000
www.visir.is/lifid

Margrét Leifsdóttir, Anna Sigríður Arnarsdóttir, Marta María Oddsdóttir,
Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir og Magnús Geir Þórðarson leikhússtjóri.

Náttúruleg lausn á
breytingarskeiðinu

Stefán Baldursson leikstjóri, Þórunn Sigurðardóttir, stjórnarformaður Ago, og Tinna Gunnlaugsdóttir leikhússtjóri.

ERPUR FAGNAR
Johnny NAZ eða Erpur Eyvindarson
var umvafinn vinum þegar nýju
sjónvarpsþættirnir hans hófu göngu
sína á Skjánum eftir áralangt hlé í
gærkvöldi. Gleðin var allsráðandi.

Líður þér eins og
að sjóði á þér?

facebook:
Chello fyrir
breytingarskeiðið

Hita- og svitakóf er oft fylgikvilli breytingarskeiðs kvenna
Chello hefur bætt líðan fjölda kvenna á
þessu annars frábæra tímaskeiði.
Chello er náttúrulegt efni og fæst í þremur tegundum:

PRENTUN.IS

Grænn án
Soja

Rauður fyrir konur
yfir fimmtugt

Chello fæst í heilsubúðum, apótekum
og heilsuhillum stórmarkaðanna

Blár fyrir konur
undir fimmtugt

www.gengurvel.is
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Hjördís gefur áhorfendum góð ráð um hvernig gera megi huggulegt heima en jafnframt hvernig
hefðir og venjur hennar fjölskyldu eru á heimilinu.

HJÖRDÍS HEIMSÓTT
Heimsókn, þáttur Sindra Sindrasonar, er í opinni dagskrá á Stöð 2 á laugardagskvöldum að loknum fréttum.

Það er óhætt að segja að Hjördís sé fagurkeri fram í
fingurgóma eins og sést á þessari fallegu mynd.

Hjördís Gissurardóttir, gullsmiður og fyrrverandi kaupmaður, býr í
einu óvenjulegasta en jafnframt glæsilegasta húsi landsins á Kjalarnesi. Í sjónvarpsþættinum Heimsókn, sem er á dagskrá Stöðvar 2 í
opinni dagskrá annað kvöld, bankar sjónvarpsmaðurinn Sindri
Sindrason upp á hjá Hjördísi sem sýnir allt húsið en nýlega byggði
hún við það séríbúð í allt öðrum stíl en þessar myndir sýna.

Elite-stúlkurnar í úrslitum
Úrslitin í fyrirsætukeppninni Elite Model
Look 2012 fara fram í kvöld. Keppnin gefur
stúlkum á aldrinum 14 til 22 ára tækifæri
til að láta draum sinn rætast og feta í fótspor heimsþekktra Elite-fyrirsæta eins og
Cindy Crawford, Stephanie Seymour, Gisele Bündchen, Sigrid Agren og Constance
Jablonski. Keppendur eru 17 talsins í ár.

Rannsóknir sýna að notkun sykurlauss Extra eykur munnvatnsframleiðslu,
jafnar sýrustig, heldur tönnunum hreinum og stöðvar sýklaárásir á þær.
Extra minnkar upptöku hitaeininga og dregur það úr streitu í amstri
hversdagsins.
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Efri röð frá vinstri: Andri Gaukur, Inga Ólafsson, Anna Mjöll. Neðri röð frá vinstri: Svanhildur, Ólafur Gaukur, Alexandra Ólafsson og Aron Gaukur.

Svanhildur og Pr

VIÐ VORUM EKKI BAR

Lífið hitti Svanhildi Jakobsdóttur söngkonu og átti við hana einlægt spjall um lífið eftir fráfa
hennar. Svanhildur er umvafin verkefnum og nýtur lífsins.

Svanhildur og Nýdönsk í
Hörpunni síðustu helgi.

MYND/MUMMI LÚ

„Ég velti mér ekki allt of mikið upp úr vandamálunum og hef ekki lagst í
þunglyndi, enn sem komið er,“ segir Svanhildur.

0LQG;WUDRJ+HUUD
+DIQDUIM|UéXUKHIXURSQDé
DIWXUt)LUéL+DIQDUÀUéL

S. 572 3400

Smart verslun fyrir konur

Sími 572 3400

Það var óvænt og skemmtilegt að heyra og sjá þig
syngja með hljómsveitinni Nýdanskri á 25 ára afmælistónleikunum hennar í Eldborgarsal í Hörpu
síðustu helgi. Hvernig var upplifunin? Hefur þú
sungið í Hörpu áður? Nei, hef aldrei sungið í Eldborgarsalnum í Hörpu áður, bara komið þangað sem
gestur. Eiginlega ótrúleg og miklu þægilegri upplifun að koma þarna fram með Nýdanskri en mig hefði
nokkru sinni grunað. Þrátt fyrir stærðina á salnum og
alla þessa 1.600 áheyrendur var þetta bara nokkuð heimilislegt eða það fannst mér. Stemningin var
náttúrulega einstaklega góð, hljómburðurinn líka og
maður fann hvað allir voru jákvæðir í salnum, sem
hefur ekki lítið að segja fyrir þá sem koma fram. Og
ég hreinlega verð að nota þetta tækifæri til að minnast á og þakka fyrir þær hlýju viðtökur sem ég fékk
og jákvæða tölvupóstinn sem mér hefur borist. Allt
þetta hefur svo sannarlega yljað mér um hjartarætur.
Hvernig kom það til að þú söngst með
Nýdanskri? Það var fyrir tíu árum sem Jón Ólafsson
í Nýdanskri hringdi í mig og spurði hvort ég væri til í
að taka lagið „Á sama tíma að ári“ með Birni Jörundi
og lagið átti að fara á plötu. Þá var ég oft og mörgum
sinnum búin að segja „nei“ við hina og þessa í sambandi við alls konar músík, svo nú ákvað ég að kúvenda og segja alltaf „já“ í staðinn. En það er reyndar
ekki alveg sama hver á í hlut og auðvitað segir maður
ekki „nei“ við hann Jón Ólafsson, fyrir utan það að ég
var viss um að gaman væri að taka lagið með Birni
Jörundi, sem og kom á daginn. Og svo í apríl í vor,
hafði Jón Ólafsson aftur samband, sagði mér frá afmælistónleikum Nýdanskrar og spurði hvort ég væri
til í að endurtaka leikinn. Auðvitað vildi ég það og
þannig kom þetta nú til.
Þú ert stórglæsileg kona, Svanhildur. Hvernig í
ósköpunum ferðu að því að halda þér í svona góðu
formi líkamlega og hvernig sinnir þú andlegu hliðinni? Það er náttúrulega formalínið sem bjargar því
sem bjargað verður og mjög gott að sofa í því á
hverri einustu nóttu.
Og svo auðvitað nýpressaður ávaxta- og grænmetissafi sem gerir öllum gott. Ekki má heldur
gleyma að það er hið besta mál að vera alltaf eitthvað að dunda. Til dæmis gera útvarpsþætti og
stjórna gítarskóla. Ég mæli eindregið með því. Og
stressið við það hvort tveggja heldur manni að sjálfsögðu mjóum. Ég hef ekki leitt hugann neitt sérstaklega að andlegri hlið málanna en er heppin með
nokkuð góða skapgerð, held ég. Ég velti mér ekki
allt of mikið upp úr vandamálunum og hef ekki lagst
í þunglyndi, enn sem komið er.
Eiginmaður þinn, tónlistarmaðurinn Ólafur Gaukur, féll frá fyrir rúmu ári, blessuð sé minning hans.
Hvernig hefur þér tekist að takast á við sorgina og
missinn? Já, Gaukur er farinn, en ég er hér enn þá
og fyrst svona þurfti að fara, er ég þakklát fyrir að
hann fór á undan mér. Held að það hefði verið verra
ef ég hefði farið fyrst. Oft erfiðara fyrir karlmenn að
spjara sig eina og ég hugsa að það hefði getað orðið
nokkuð snúið fyrir hann. Við vorum alla tíð mjög náin
og studdum hvort annað í lífsins ólgusjó. Og það
gengur allt vel hjá mér, enda nóg við að vera, sem
mér finnst skemmtilegast. Svo eignuðumst við tvö

Þessi mynd var tekin í Bandaríkjunum
í kappakstursskóla þar sem Svanhildur
og Anna Mjöll dóttir hennar skelltu sér
á námskeið til að læra að keyra kappakstursbíla.

Nú er aðeins rúmt ár
síðan Gaukur lést. Ég
hef einhvern veginn
aldrei hugsað um mig
sem ekkju.
ótrúleg börn saman, Önnu Mjöll og Andra Gauk, sem
eru í sífelldu sambandi þótt þau búi bæði í annarri
heimsálfu.
Viltu rifja upp fyrir okkur þegar þið Ólafur unnuð
saman í tónlistinni og fyrir utan hana? Við Gaukur vorum ekki bara hjón, við vorum vinir, félagar og
samstarfsmenn. Hann var náttúrulega búinn að vinna
við tónlist nokkuð lengi þegar við rugluðum saman
reytum okkar og löngu orðinn þekktur tónlistarmaður hér á landi. Ég bar alltaf mikla virðingu fyrir honum
sem slíkum og þegar við stóðum saman á senunni,
vorum við eiginlega ekki hjón. Ég var einn af strákunum, eins og sagt er í hljómsveitabransanum og
fór í einu og öllu eftir því sem hann sagði þ.e.a.s. á
senunni. Hann hafði þannig persónuleika til að bera
að hann hafði hljómsveitina í hendi sér enda treystu
menn og vissu að hér fór maður sem hafði vit á því
sem hann var að segja og gera hvað tónlistina varðaði.
Hvers saknarðu mest frá ykkar tíma saman?
Hvers sakna ég? Ég sakna bara alls. Lífsins sem við
áttum saman. Ferðalaganna. Út að borða. Að bera
saman bækur okkar, ræða málin. Að sitja saman í
rólegheitum í kaffi og jólaköku á sunnudögum. Fara
í bíó og leikhús. Að vera með honum í Gítarskólanum. Ég sakna bara Gauks.
Margir hafa upplifað missi og sakna ástvinar.
Venst það einhvern tímann – að vera ekkja? Nú er
aðeins rúmt ár síðan Gaukur lést. Ég hef einhvern
veginn aldrei hugsað um mig sem ekkju. Ekki enn
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Áhugamál.

Morgunmatur

Ég á mér endalaus áhugamál af öllu tagi.
Hef gaman af vinnunni hjá útvarpinu og
Gítarskóla Ólafs Gauks, horfi á sjónvarp,
fer á netið, baka talsvert, gönguferðir með
hundinn, ferðalög til framandi landa, í bíó,
leikhús og á maður ekki líka að segja, lestur góðra bóka?

Morgunmaturinn minn er algjört dúndur.
Nýpressaður safi úr ávöxtum og grænmeti,
hafragrautur með rúsínum og kanil, stundum banönum og/eða jarðarberjum líka. Svo
skelli ég nokkrum vítamínpillum í mig og
held út í daginn.

Internetið

Það má með sanni segja að tónlistarþörf
minni sé að fullu svalað í vinnu minni hjá
RÚV. En þar er ég með tónlistarþátt sem
heitir Stefnumót og fæ algjörlega frjáls-

Kíki talsvert á allar íslenskar fréttasíður, líka
á Aol.com, Facebook auðvitað, Google,
Yahoo og allt mögulegt.

Tónlistin

ar hendur við að blanda fjölbreyttan músík
kokteil. Eina skilyrðið er að allt sé af svonefndu léttara tagi og þar er um auðugan
garð að gresja.

Hönnuður
Ég hef skoðað eitt og annað frá ýmsum
hönnuðum. Þó kannski mest erlendum.
Gaman að fara í rándýru hönnuðadeildirnar í stórverslunum erlendis og láta sig
dreyma. Kannski er það eitthvað frá Gucci,
Alexander McQueen eða Stellu McCartney
sem gæti heillað.

rins.

RA HJÓN
ll Ólafs Gauks, lífsförunauts

rjir ólifaðir draumar sem þú vilt deila með
g hef satt að segja verið mjög heppin í lífinu.
ð prófa langflest af því sem mig hefur langgera um dagana. Og megnið af því hefur
veginn rekið á fjörur mínar og gerir enn. Og
ég hann Gauk, tvö frábær börn og auðvitað
ð hugsa sér!

Farðu skynsamlega
með þitt Fé!
FÍTON / SÍA

uðvitað er ég það. Og hvort það venst einmann? Ég veit það ekki. Í dag finnst mér
muni aldrei venjast að vera án hans en er
að tíminn lækni öll sár? Við skulum bara
sjá hvað setur. Það er hvort sem er ekkert
töðunni.
n ykkar búa í Bandaríkjunum. Hvernig
yrir þig sem móður hér heima á Íslandi?
rnin okkar búa vestanhafs. Anna Mjöll í
eles og Andri Gaukur er skurðlæknir í New
re. Þau eru búin að búa þarna svo lengi að
r löngu vanist. Það veldur því, að ferðafrá Ameríku eru óhjákvæmileg, þannig að
ðu fólki eins og mér, finnst það bara vera
góðum málum. Ekkert að því að skreppa
og eins. Reyndar hefur heimurinn skroppið
ndanfarin ár t.d. með tilkomu Skype-samritsins. Lítið mál að hringja á milli heimsar sama og ekkert. Öðruvísi mér áður brá,
minhár símareikningurinn setti risastórt strik
bókhaldið.
vað Anna Mjöll að tileinka feril sinn tónlisterast söngkona eins og þú. Hafðir þú (og
hrif á ákvörðun hennar að ganga þennan
það var sannarlega ekki lagt að Önnu Mjöll
sig tónlistinni. Við vildum miklu heldur að
ögfræðingur eða læknir. En þegar ljóst var
u stefndi og hún hafði óumdeilanlega talsnlistarhæfileika þá hvöttum við hana til að
æra. Fyrst á selló hér heima og síðar fór hún
kóla og pabbi hennar nam tónlist við í Los
The Dick Grove School Of Music. En til að
a sögu stutta, þá varð hún skyndilega fyrir
m bakraddasöngkona hjá spænsku súperni og sjarmörnum Julio Iglesias og ferðaðða veröld með honum og fylgdarliði hans.
terían var komin til að vera og djassinn náði
nni. Nú er hún orðin þekkt djasssöngkona í
eles og þegar ég var á tónleikum hjá henni á
staðnum Vibrato´s í Beverly Hills í sumar, þá
g auðvitað að rifna úr monti þegar troðfulln klappaði um leið og dívan gekk í salinn.
lag er í uppáhaldi sem þú hefur sunghverju)? Held að það sé ekkert sérstakt
áhaldi hjá mér af þeim sem ég hef raulað
na. En hins vegar finnst mér besta platan
ra svonefnd Vestmannaeyjaplata, sem kom
7. áratugnum. Enda óvenjulegar útsetningá fallegum lögum Oddgeirs Kristjánssonar
ga frábærar.
g nýturðu hvers dags? Mér finnst mjög
ð því sem ég er að fást við, bæði því að
arskóla Ólafs Gauks og dunda við að setja
tvarpsþætti. Og svo er það gleðigjafinn
nn Prins, sem gerir lífið svo miklu skemmti-

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.

arna

AUGLÝSING: OROBLU, L’ORÉAL OG ELLA KYNNA

HÚSFYLLIR Á HAUSTKYNNINGU
Mikil stemning og eftirvænting ríkti er ELLA, Oroblu, Grand Marnier og L‘Oréal fögnuðu haustinu
saman og frumsýndu haustlínur sínar í Ölgerðinni síðastliðinn fimmtudag. Gestir troðfylltu húsið.

Elínrós Líndal var listrænn stjórnandi kvöldsins og Sóley Kristjánsdóttir gestgjafi.

Kvöldið hófst með glæsilegri tískusýningu þar sem Elite-stúlkurnar, sem keppa
um Elite Model Look 2012, sýndu glæsilegan fatnað úr haust- og vetrarlínum
ELLA og OROBLU.
MYNDIR/ALDÍS PÁLSDÓTTIR

Sokkabuxurnar
frá OROBLU eru
þægilegar og
fallegar

Línan frá Oroblu var mjög skemmtileg, falleg mynstur og litir sem falla
að vetrartískunni. Línan kom einstaklega vel út við hönnun ELLA.

Nýja haust/vetrarlínan 2012 frá ELLA gengur undir nafninu V fyrir Victory. Hluti af ferlinu hjá ELLA við að þróa og skapa nýjar
línur fyrir hverja árstíð hefst með því að hún velur sér sköpunargyðju sem veitir innblástur við hönnunina. Sköpunar- og listagyðja ELLA að þessu sinni var leikkonan Lauren Hutton og hennar líflegi og kjarkmikli karakter. Línan færir okkur því aftur til
tíma stríðsáranna. Eins og alltaf þá er einungis unnið með gæðaefni og í ár voru kynnt efni frá ítalska hágæðafyrirtækinu Loro
Piana. Litir línunnar í ár eru djúp-órans, túrkis, svartur, ljósbrúnn og kamel.

Elma Karen að farða módel með vörum frá L‘Oreal.

Fyrirsæturnar voru farðaðar með vörum úr haust- og vetrarlínu L‘Oréal.

Gleði og
glamúr á
eftirminnilegu
kvöldi.

Rikka sjónvarpskona brosti blítt
ásamt Mörtu.

Arnar Gauti stoltur af Elite stelpunum sínum.

Stórglæsileg Unnur Birna Vilhjálmsdóttir ásamt vinkonum.

Elma Stefanía Ágústsdóttir og Hugrún Harðardóttir.

Díana, Eva Dögg og Vala Árnadóttir.

Ebba Guðný
Guðmundsdóttir
og vinkona.

Sérstakur heiðursgestur var Olga Konaskina sérfræðingur frá L‘Oréal (fyrir miðju). Hún kynnti haust- og vetrartískuna frá
L‘Oréal, sem er eitt þekktasta snyrtivörumerki heims.

Sjá nánar á visir.is/lifid
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Gættu þess að fylla
vinnurými þitt ekki af
dóti.

Krítartafla er góð
hugmynd á skrifstofuna.

SKEMMTILEGRA AÐ VINNA
Í SKIPULÖGÐU UMHVERFI

Það má gera margt
sniðugt fyrir lítinn
pening.

Flestir ættu að geta
fundið pláss fyrir einfalda borðplötu og
stól inni á heimilinu.

EFTIR BRÍETI ÓSK GUÐRÚNARDÓTTUR Skrifstofan er eitt af mínum
uppáhalds-„herbergjum“ í húsinu. Ástæðan er sú að oft á tíðum er
ekki um herbergi að ræða heldur rými eða lítið vel skipulagt skot sem
búið er að útbúa sem vinnuaðstöðu. Það er frábært að sjá hvernig
fólk aðlagar heimili sín til þess að búa sér til vinnurými sem hentar
þörfum hvers og eins. Það gerir vinnuna svo miklu skemmtilegri að vinna í vel skipulögðu umhverfi og ekki skemmir fyrir ef umhverfið er notalegt og fallegt. Hér má sjá
nokkrar hugmyndir sem þurfa ekki mikið pláss og eru einfaldar í framkvæmd.

BREYTTI ÖLLUM MATARVENJUM FJÖLSKYLDUNNAR
SESSELJU THORBERG EÐA
FRÖKEN FIX eins og við þekkjum hana flest, er annt um heilsu
sína og fjölskyldunnar. Hún ætlar
að leggja fallega hjólinu sínu í
vetur, stunda jóga og elda hollan mat.

Supreme Deluxe svefnsófi
kr. 169.800

Hefurðu alltaf stundað reglulega hreyfingu? Já ég hef
gert það (með hléum þó) síðasta áratug eða svo. Það er bara
svo gott fyrir sálina og andlega
heilsu líka svo ég er fljót að fara
af stað aftur ef ég hef verið eitthvað löt.
Hvaða hreyfingu ætlar þú að stunda í vetur? Ég keypti mér
svaka flott „Fröken Fix“-hjól með körfu í vor og er búin að þeysast
á því í allt sumar. Ég ætla að fara að leggja því og drífa mig í salinn, ætli ég taki ekki einhverja tíma en jógað er nauðsynlegt með.
Ertu búin að setja þér einhver ný markmið? Ég er alltaf að
setja mér ný markmið en fyrst og fremst að vera hraust, hress og
með lit í kinnum.

Extra þykk og
góð springdýna

Svefnbreidd
140x200
Rúmfatageymsla
í sökkli

Bæjarlind 16 I 201 Kópavogur I sími 553 7100 I linan.is
Opið mánudaga til föstudaga 12 - 18 I laugardaga 11 - 16

Borðar þú reglulega yfir daginn? Ég fæ mér oftast grænan
djús og eitthvað hollt og gott á morgnana en verð að viðurkenna
að ég gleymi mér allt of oft í vinnu.
Ætlarðu að tileinka þér eitthvað nýtt í eldamennskunni?
Ég breytti öllu hjá mér og fjölskyldunni fyrir fjórum árum og er því
alltaf að leita að nýjum flottum uppskriftum. Ég er löngu hætt í
unnum kjötvörum og tilbúnum sósum. Við fjölskyldan borðuðum
mikinn fisk í sumar og ætlum að halda því áfram.
Hvaða vítamín tekur þú daglega? Lýsi, hörfræolíu og sink.

AUGLÝSING: OASIS KYNNIR

LEÐURFATNAÐUR MEÐ
TÖFFARALEGAN BLÆ

Verslunin Oasis er með mikið úrval af vönduðum og fallegum fatnaði í nýjustu
hausttísku. Í Oasis geta konur fundið klæðilegan og vandaðan fatnað á góðu verði.
Að sögn Ingibjargar Þorvaldsdóttur, eiganda Oasis, er
leður ákaflega vinsælt um þessar mundir. „Hausttískan er sérstaklega falleg,“ segir hún. „Leður er áberandi um þessar mundir í buxum, jökkum og sparikjólum. Leðrið kemur í ýmsum litum, hermannagrænt er
til dæmis vinsæll litur og sömuleiðis blár. Leður einskorðast ekki lengur við jakka, skó og töskur því það er
farið að rata í hin ýmsu föt, jafnvel fínustu sparikjóla og
gefa þeim töffaralegan blæ. Einnig er algengt að leðurbelti séu notuð við kjóla. Leðurlíkið er líka mjög flott
og vandað og erfitt að sjá muninn á því og ekta leðri.
Framleiðendur eru orðnir færir í gerð leðurlíkis og það
er á mun betra verði en leðrið,“ segir Ingibjörg þegar
hún lýsir hausttískunni.
„Það er mikið um blúndur á skyrtum og kjólum, svolítið rómantískt útlit en einnig er svokallað goth-útlit eftirsótt. Við erum með skyrtur upp í háls, ermalausar eða
með ermum í miklu úrvali. Þær eru mjög fallegar við
gallabuxur eða fínni pils. Hér er einnig glæsilegt úrval af
fallegum, þröngum buxum í mörgum litum. Þær eru háar
í mittið og afar klæðilegar. Við erum með fjölda kvenna

Kjóll með korselett-sniði. Sexí og
skvísulegt. Gyllt
belti, plíserað
shiffon-pils. Verð
kr. 18.990.

sem eru áskrifendur að buxunum okkar, enda heyrum
við oft að það sé auðvelt að finna réttu stærðina hjá
okkur. Þótt buxurnar séu þröngar þá eru þær fyrir allar
stærðir með góðri teygju og sniði. Við erum með stærðir
8-16 og buxurnar eru jafn smart í öllum stærðum. Það
er meira um buxur núna en hefur verið undanfarin ár.
Leggings og kjólar halda velli en þröngar buxur koma
sterkar inn á markaðinn,“ útskýrir Ingibjörg.
„Yfirhafnir eru vinsælar hér í búðinni og núna erum við
með sérstaklega mikið úrval af þeim. Allar konur ættu
að finna yfirhöfn við sitt hæfi,“ segir Ingibjörg og bætir
við. „Glamúr eða glimmer er áberandi í peysum en við
eigum mikið úrval af þeim og fallegum bolum á góðu
verði. Fatnað sem hentar vel í skóla eða vinnu. Einnig er mikið úrval af fallegum fylgihlutum, töskur, belti,
skart og fleira.“
Oasis er í Kringlunni og Smáralind. Verslunin er á
Facebook og þar er alltaf mikil umræða í gangi. „Við
erum duglegar að svara öllum og erum virkar á netinu.
Fólk veit að við erum með gæði og gott verð. Þetta eru
vörur sem endast,“ segir Ingibjörg.

Jakki með leðurermum. Prjónaður
með ská-rennilás.
Verð kr. 19.990.

Ingibjörg segir að hausttískan sé afar falleg en mikið úrval er af nýjum fatnaði í
versluninni Oasis.

Biker-leðurjakki,
heitasta jakka-lúkkið
í haust. Passar við allt.
Úr leðurlíki, verð kr.
15.990. Til í gráu og
svörtu. Einnig til úr
ekta leðri.

Skemmtileg
blanda af fínlegri
blúndu og leðri
í goth-stíl. Síðari
að aftan. Shiffonpils. Verð kr.
19.990.
Leðurlíkiskjóll, „peplum“-snið. Gat
í bakinu, teygjanlegur, einstaklega
klæðilegt snið, rokkaður og flottur í
sniðinu. Verð kr. 14.990.

Leðurlíkispils í hermannagrænu, flott,
sexí, A-snið. Hátt í mittið. Einnig til í
brúnu og svörtu. Verð kr. 10.590.-

SÆTRAN II Á LEIÐINNI
Þau Hrefna Rósa Sætran, kokkur og veitingahúsaeigandi og unnusti hennar Björn
Árnason deildu þeim dásamlegu fréttum með Facebook-vinum sínum í gær að
von væri á öðru barni. „Sætran II á leiðinni!
Væntanleg/ur 6. apríl!!! Stay Tuned!!!,“ skrifuðu þau augljóslega að springa úr spennu
yfir gleðifréttunum.
Fyrir eiga þau Hrefna og Björn soninn
Bertram Sætran en hann átti eins árs afmæli fyrr í þessum mánuði. Lífið óskar
þeim innilega til hamingju!

Hrefna Rósa
Sætran hefur
rekið Grillmarkaðinn
með
miklum
vinsældum.

Dönsku astma- og
ofnæmissamtökin

Astma- og ofnæmisfélagið á Íslandi
mælir með vörum frá Neutral

ÞVOTTAEFNI FYRIR HVERT TILEFNI

Helga Kristjánsdóttir
blaðamaður/stílisti og
„make-up artisti“ „Þegar
ég vil gera vel við okkur fjölskylduna þá útbý ég þennan
pastarétt. Ég er algerlega
pastasjúk og kolféll fyrir
fersku tortellini þegar ég bjó
í Sviss.“

HAFÐU ÞAÐ FÍNT
Silkihönskum, ullarteppum
og dúnúlpum hæfir 30 til
40 gráðu þvottur í höndum
eða vél með Neutral Uldog finvask.

NÚ ER ÞAÐ SVART

STÓRÞVOTTUR
FRAMUNDAN?

Uppáhaldspastarétturinn útbúinn á 10 mínútum
Innihald:
Beikon
Sveppir
Hvítlaukur
Hreinn rjómaostur
Grænt pestó
Green olive&fennel bruschetta
toppings
Matreiðslurjómi
Basilíka
Ferskur parmesanostur

Neutral Sort vask varðveitir
svartan glæsileikann svo hann
tapi ekki lit sínum. Upplitað er
bara ekki í tísku þessa dagana.

Ekkert jafnast á við
Neutral Storvask til
að komast til botns
í þvottakörfunni.
Hentar fyrir þvott
af öllu tagi.

Létt er að flokka
litríka sokka.

Ég byrja á að steikja beikon
á pönnu, þannig að það verði
einstaklega stökkt. Því næst
bæti ég góðu magni af sveppum og ferskum hvítlauk saman
við. Svo fer hreinn rjómaostur út í og smá grænt pestó
og green olive&fennel bruschetta toppings frá Jamie Oliver.
Til að þynna sósuna má nota
matreiðslurjóma út í á þessum tímapunkti. Ferskt tortellini
fyllt með hverju sem er soðið
í nokkrar mínútur og skellt út í
sósuna á pönnunni. Kryddað
með smá salti og vel af svörtum pipar. Skreytt með helling af ferskri basilíku og parmesanosti. Voilá! Guðdómlegur
réttur útbúinn á tíu mínútum.

ÍSLENSKA SIA.IS NAT 60851 08.2012

Fyrir alla muni, ekki láta
þennan lenda í hvíta
þvottinum.

NÚ ER ÞAÐ HVÍTT

HALTU LÍFI Í LITUNUM

Ensímin í Neutral Hvid vask
losa þig við erfiða bletti og
óhreinindi. Það skilar sér í
björtum og hvítum þvotti.
Fljótandi Neutral leysist vel
upp og hentar því líka vel í
handþvottinn.

Settu svolítið af Neutral Color
í hólfið og njóttu þess að fá
þvottinn jafn litríkan úr vélinni
aftur. Þetta er kröftugt, þú
notar bara lítið af dufti í
hverja vél. Fljótandi Neutral
Color endist líka og endist.

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á NEUTRAL.IS
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Þvottavélar og þvottaefni

KYNNING − AUGLÝSING

FÖSTUDAGUR 28. SEPTEMBER 2012

Misgagnlegar staðreyndir um þvottavélar
●

Fyrsta þvottavélin kom fram á sjónarsviðið árið 1760. Þetta var
viðarkassi sem fylltur var af fötum og vatni og knúinn handafli.

●

Þvottavélar nota rúmlega fimmtung alls vatns sem notað er í
Bandaríkjunum.

●

Í könnun sem VR gerði árið 2010 kemur fram að konur bera
langmesta ábyrgð á þvotti heima fyrir. Á það við alla aldurshópa en yngri karlmenn (35 ára og yngri) eru þó mun duglegri
en eldri karlmenn við þvottinn.

●

Stór hluti allra sokka, eða um 93%, sem týnast í heiminum
hverfur í þvottavélum. Engum hefur tekist að finna skýringuna
á því enn þann dag í dag.

●

General Electric, Kenmore, Maytag og Whirlpool eru fjórir
stærstu þvottavélaframleiðendur í heimi.

●

Þvottavélar sem hafa hurð að framan eru skilvirkari og þrífa
betur en þær sem hafa hurð ofan á vélinni.

●

Þvottavélar eru í þvottahúsum á helmingi bandarískra heimila.
Aðrir staðir á heimilum eru til dæmis baðherbergi og eldhús.

●

Rúmlega 21 milljón þvottavéla var seld í Evrópu á síðasta ári.

●

Fyrsta rafknúna þvottavélin var kynnt til sögunnar árið 1908 og
var hönnuð af Alva J. Fisher. Hún bar nafnið „The Thor“. Það var
fyrirtækið Hurley Machine Company í Chicago í Bandaríkjunum sem setti vélina á markað.

●

Fyrstu þurrkararnir komu fram snemma á 19. öld í Englandi og
Frakklandi. Þeir voru handknúnir og þá yfirleitt yfir eldi. Fyrsti
rafknúni þurrkarinn kom á markað árið 1915.

●

Þvottavélar eru kannski ekki uppspretta mikilla menningarafreka en þó gerði ítalski leikstjórinn Ruggero Deodato myndina The Washing Machine (Vortice mortale) árið 1993. Deodato
er helst þekktur fyrir hryllingsmyndina Cannibal Holocaust
frá árinu 1980. Myndin segir frá lögreglumanni sem rannsakar morð á manni sem fannst sundurlimaður í þvottavél. Inn í
rannsóknina flækjast unnusta látna mannsins og tvær systur
hennar. Myndin var ekki tilnefnd til Óskarsverðlauna.

●

Rokksveitin goðsagnakennda Sonic Youth gaf út plötuna
Washing Machine árið 1995, stuttu eftir að hafa lokið hljómleikaferð sinni með Lollapalooza-tónlistarhátíðinni sama ár.
Platan náði 39. sætinu á breska breiðskífulistanum.

●

Konur í Bandaríkjunum sjá í 90 prósentum tilfella um þvottinn
á heimilinu.

●

Sumir hafa gengið svo langt að líkja tilkomu þvottavéla á sínum
tíma og áhrifum þeirra á stöðu kvenna við getnaðarvarnarpilluna og rétt kvenna til að fara út á vinnumarkaðinn. Tímasparnaðurinn samanborið við handþvott er gríðarlegur.

●

Íslendingar ættu ekki að nota jafn mikið af þvottaefni og gefið
er upp á erlendum pakkningum. Uppgefið magn á kíló af þvotti
er oftast reiknað fyrir kalkríkt vatn en kalda vatnið hér á landi
hefur lítið kalkinnihald og nær ekki að leysa upp allt þvottaefnið ef mikið er notað. Þá sest það í þvottinn og skilur eftir gráa
bletti. Oftast má helminga það magn sem upp er gefið.

Auður á von á nýjung frá Electrolux í Húsasmiðjuna í haust. Hún segir það þess virði að koma og skoða þvottavélina sem von er á.

MYND/VALLI

Auðveldar í notkun
Húsasmiðjan býður upp á gott úrval gæðaþvottavéla sem eru auðveldar í
notkun. Von er á nýrri vél frá Electrolux sem tekur allt að tíu kíló af þvotti.
Raftæki frá Electrolux eru þekkt fyrir gæði.

H

úsasmiðjan er með gott
úrval þvottavéla og þar á
meðal eru vélar frá Electrolux en fyrirtækið er þekkt fyrir
mikil gæði í raftækjum sínum.
„Við bjóðum upp á þvottavélar frá
Electrolux fyrir mjög breiðan hóp
viðskiptavina en vélarnar taka frá
sex kílóum af þvotti og allt upp í
tíu kíló,“ segir Auður Auðunsdóttir, hjá söludeild Húsasmiðjunnar. „Við erum með mjög einfaldar og góðar eitt þúsund snúninga
vélar sem taka sex kíló. Einnig
1200 snúninga vélar sem taka líka
sex kíló. Svo erum við með vélar
sem taka sjö kíló og þær eru bæði
1400 snúninga og 1600 snúninga.

Síðastnefnda vélin er með kolalausum mótor, sem er aflmeiri og
hljóðlátari.“
Auður segir allar þessar vélar
eiga það sameiginlegt að vera mjög
auðveldar í notkun en þær eru með
skjái sem sýna bæði kerfi og þvottatíma. „Í dag eru þvottavélar með
val um styttingu á þvottakerfum.
Það þýðir að hægt er að velja hvaða
þvottakerfi sem er og stytta þvottatímann niður í allt að þrjátíu mínútur. Það fer eftir því hvaða kerfi valið
er hversu mikið er hægt að stytta
tímann.“
„Við eigum von á nýjung í þvottavélalínuna hjá okkur í haust sem
við bíðum spennt eftir. Það er 1400

snúninga vél frá Elektrolux sem
tekur tíu kíló. Hún hefur sérstakt
gufukerfi sem hentar vel fyrir fatnað sem krumpast gjarnan en kerfið gefur nokkurs konar „gufu skot”.
Stærð tromlunnar er 69 lítrar og
vélin er með skynjara sem lætur
vita ef hún er ofhlaðin. Mótorinn
er með aukið afl og er sérstaklega
hljóðlátur. Af öllu þessu má heyra
að þetta er þvottavél sem vert er að
koma og skoða. Sjón er sögu ríkari,“
segir Auður.
Auk þessa má geta að Húsasmiðjan var fyrsta fyrirtækið sem
bauð fimm ára ábyrgð af vinnu og
varahlutum heimilistækja og hún
rekur sitt eigið raftækjaverkstæði.

Skoðið leiðbeiningar
Margir hafa lent í því að taka út bleikar flíkur úr þvottavélinni sem voru hvítar
áður en þær fóru inn. Mikilvægt er að huga vel að því hvað sett er saman í
vélina og hvaða stillingar vélarinnar eru valdar.

T

il að föt og klæði haldist falleg
í sem lengstan tíma borgar sig
að athuga þvottaleiðbeiningar
vel áður en þeim er skellt í þvottavélarnar. Sum föt þola ekki mikinn
hita og önnur þola alls engan þvott
og þarf þá að setja þau í hreinsun í
efnalaug.
Nýjan fatnað ætti að þvo áður
en hann er notaður. Þannig mýkist
hann og óæskileg efni sem ef til vill
hafa komist í hann í flutningi eða við
framleiðslu nást úr.
Svo liturinn haldist sem best í
flíkunum þarf að flokka þvottinn
eftir lit og hve hátt hitastig er gefið
upp á hverri flík. Einnig er sniðugt að aðgreina flíkur sem notaðar
eru dags daglega og þær sem notaðar eru spari. Föt sem eru með
sterka liti þarf að þvo sér því annars smitast liturinn yfir í aðrar flíkur, sérstaklega þegar þau eru þvegin í fyrsta skipti. Gallabuxur láta til
dæmis einhvern lit í hvert skipti sem
þær eru þvegnar.
Heppilegt er að þvo þvott á röngunni, sérstaklega litaðan þvott. Það
fer betur með fötin á meðan á þvottinum stendur og dregur úr líkum á
að þau hnökri.
Ekki er mælt með að geyma
óhreina þvottinn lengi í þvottakörf-

Flíkur í sterkum litum ætti að fara saman í vélina.

unni. Því fyrr sem þvotturinn er
þveginn, því líklegra er að óhreinindin náist úr efninu. Ef erfiðir blettir eru í fötunum er nauðsynlegt að
meðhöndla þá sérstaklega með
blettaeyði eða öðrum ráðum og þvo
flíkina síðan á hefðbundinn hátt.
Varast skal að nota of mikið
þvottaefni. Uppgefið magn á
þvottaefnum er yfirleitt miðað við
vatn sem er kalkríkt en kalda vatnið hér á landi hefur lítið kalkinni-

hald og nær ekki að leysa upp allt
þvottaefnið ef mikið er notað. Þá
sest það í þvottinn og skilur eftir
gráa bletti. Oftast má helminga
það magn sem upp er gefið.
Til að vernda þvottavélina er
nauðsynlegt að tæma alla vasa
af smáhlutum og sniðugt er að
renna öllum rennilásum á fötunum. Gott er að þvo einstaka sinnum á 60 gráðum til að hreinsa vélina og varast skal að ofhlaða hana.

Anton Sigurðsson
tölvuverkfræðingur
UMHVERFISVOTTUÐ
PRENTSMIÐJA

1.000 nafnspjöld í startpakka
til að sigra heiminn

Oddi fyrir þig, þegar hentar, eins og þér hentar.

Oddi – umhverﬁsvottuð prentsmiðja.
Höfðabakka 7, 110 Reykjavík, sími 515 5000, www.oddi.is

Prentun frá A til Ö
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KOSTAÐI Á VIÐ ÞRJÁR KÝR
Guðbrandsbiblía er fyrsta heildarútgáfa
Biblíunnar á íslensku. Hún var prentuð á
Hólum í Hjaltadal og kennd við Guðbrand
Þorláksson biskup þar. Prentuð voru 500
eintök og tók það tvö ár. Útgáfuár samkvæmt
titilblaði er 1584. Biblían var öll prentuð
í svörtum lit, nema hluti titilsíðu í rauðu.
Brotið var stórt og blaðsíður 1242. Bókin var
skreytt um þrjátíu myndum sem var nýjung í
íslenskri bókagerð.
Biblían var dýr, hvert eintak kostaði 8-12
ríkisdali eftir því hve mikið var lagt í bandið.

Þetta voru tvö til þrjú kýrverð, eða rausnarleg
mánaðarlaun á nútímamælikvarða.
Bókin var endurprentuð á sama prentverki
árin 1644 og 1728. Guðbrandsbiblía hefur
tvisvar verið ljósprentuð sem næst í upprunalegri mynd. Lithoprent sá um fyrri útgáfuna árið 1956, og var upplagið 500 eintök.
Bókaútgáfan Lögberg gaf bókina út aftur árið
1984, þegar minnst var 400 ára afmælis Guðbrandsbiblíu, og var upplagið 400 eintök.
Upprunalegt eintak af Guðbrandsbiblíu er
til sýnis á Þjóðminjasafni Íslands.

MERK JÓLABÓK
Bækur hafa alla tíð þótt vönduð
og góð jólagjöf. Fjölmiðlar greina
ítarlega frá mörgum bókum sem
kallaðar eru jólabækur og birta
kafla úr þeim. Fyrir fimmtíu árum
var jólabókaflóð ekkert síður en
í dag þótt færri bækur hafi verið
gefnar út. Gaman er að rifja upp
jólabækur þessa tíma, eða ársins
1962. Bókin Haugaeldar eftir Gísla
Jónsson, ritstjóra í Winnipeg, vakti
mikla athygli um þessi jól. Gísli
var ættaður frá Háreksstöðum í
Jökuldalsheiði og skrifar hann í
bókinni um æskuheimili sitt og
samtíðarmenn, jafnt á Íslandi sem
í Kanada.
Bókin er talin góð heimild um líf
liðinna kynslóða sem ólust upp í
afskekktri sveit á Íslandi og jafnframt lífið á slóðum vesturfara í
Kanada.
Bókin er 416 blaðsíður og kostaði
þegar hún kom út 273 krónur.
Hún var auglýst sem jólabók
hinna vandlátu.

ALVEG BLEKAÐ
Blek er blanda margvíslegra efna
sem öll hafa mismunandi tilgang
eftir tegundum bleks og framleiðendum. Þau innihalda oftast
leysiefni, litarefni, trjákvoðu,
smurolíu, yfirborðsvirk efni og
fleira. Mismunandi litarefni er svo
notað í blekið til að lita yfirborðið.
Elstu minjar um blek sem fundist
hafa eru frá átjándu öld fyrir Krist
og fundust í Kína. Blekið var búið
til úr náttúrulegum litarefnum
plantna, dýrum eða úr steintegundum líkt og muldu grafíti
sem blandað var við vatn. Fyrstu
minjarnar sem byggðar eru á
svipaðri efnasamsetningu og
nútímablek eru frá 256 fyrir Krist,
og fundust einnig í Kína.
Hérlendis virðist jurtablek nær
eingöngu hafa verið notað. Algengast var að nota sortulyng allt
fram á 20. öld. Blöðin á lynginu
voru soðin í vatni og þannig var
blekinu náð úr lynginu. Hve lengi
lyngið var soðið réði þykktinni á
blekinu. Blekið var sterkt og þoldi
slit og handfjötlun vel, en ekki
mikinn raka.

Yfirburðir
Fréttablaðsins
staðfestir!

64%

8%

Lesa bara
Fréttablaðið

Lesa bara
Morgunblaðið

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

92%

28%

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

lesenda
blaðanna

Allt sem þú þarft
þarft...

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu. Meðallestur á tölublað, jan.-júní 2012.

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

BÍLAR &
FARATÆKI

LAND ROVER Discovery 3 s. Árgerð
2008, ekinn 86 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 6.480.000. Rnr.110834. mjög
fallegur bíll.
KIA Sorento. Árgerð 2007, ekinn 137
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 3.390.000.
Rnr.140198.

Toyota Hiace langur dísel árg 2003
Ekinn 162.000.- sjálfskiptur Sjá uppl,
raðnumer 202888

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.
Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693
www.bilasalaislands.is

GRAND CHEROKEE LIMITED Árg.
1996 - Ekinn 262 þ.km. Verð 390 þ.
RAÐNÚMER.192828

Bílakaup Korputorgi auglýsir stærsta
innisal landsins, þar sem þú getur
skoðað draumabílinn við bestu
aðstæður, það hefur aldrei kostað að
skrá bíl hjá okkur og ekkert innigjald
tekið af bílum í salnum.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

Bílar til sölu
Sjálfskiptur ekinn 112 þús!!

KIA Ceed lx 1.4 bensín beinsk.. Árgerð
2011, ekinn 36 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 2.490.000. Rnr.110651.

TOYOTA AVENSIS WAGON SOL 7-2006
SJÁLFSSK EK 132Þ MJÖG FALLEGUR
BÍLL V-1750 RAÐNÚMER.250235

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 110 Rvk
Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

Tilboð 285þús

Toyota Corola árg ‚98 sjálfssk. sk. ‚13 ek
213 þús vetrardekk fylgja góður bíll verð
285 þús gsm 868 2352

Hyundai Accent árg.‘01, ekinn aðeins
112þús., sjálfskiptur, 5dyra, skoðaður
2013, bíllinn er í góðu ástandi og er á
nýlegum sumardekkjum og það fylgja
nánast ný nagladekk með, Tilboðsverð
aðeins 370þús stgr., uppl. í s: 6599696.
CHEVROLET Lacetti station. Árgerð
2007, ekinn 112 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 990.000. Visa/Euro Rnr.205296.

AUDI Q7 quattro dísel. Árgerð 2007,
ekinn 89 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
7.190.000. Rnr.160128.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is
Skráðu bílinn frítt, 25% afsláttur Mikil
eftirspurn. www.netbilar.is sími 5885300 eða kíktu við í Hlíðasmára 2.
VW Golf trendline. Árgerð 2007, ekinn
43 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.750.000. Rnr.205680.

Bílar óskast

Sparneytnir, öruggir og áreiðanleigir
fjórgengismótorar frá Suzuki. Eigum
flestar stærðir á lager til afgreiðslu strax.
Til sölu Honda CRV, árg ‚00. Ek. 162þ.
Skoðaður. Verð 800þ. S. 861-5614

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is
KIA Sorento 2,4 bensín Árgerð 2005,
ekinn 198þ.km, bsk. Mikið yfirfarinn
bíll! Er á staðnum! TILBOÐSVERÐ
799.000kr ! Raðnúmer 132719. Sjá
nánar á www.stora.is

Yaris — Sparigrís

Toyota Yaris 1.0 árg ‚99, ekinn 194þús,
ný skoðaður 2013, beinskiptur, 3 dyra,
rosalega eyðslugrannur ! lítur vel út og
í mjög góðu standi, Tilboðsverð aðeins
350þús stgr, uppl í s:659-9696

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

Sendibílar
HYUNDAI Terracan. 35” dekk. nýlega
breitt. Árgerð 2004, ekinn 134 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 1.990.000.
Rnr.202565.
Hyundai árg ‚96. Þarfnast lagfæringar.
Óska eftir tilboði. Ek. 88.598km. S.
554-6404

TOYOTA Verso 7 sæta. Árgerð 2009,
ekinn 56 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
2.890.000. Rnr.180920. Uppl. í síma
570-5220 Toyota Kletthálsi

Toyota Land Cruiser 200VX 5,7 Árgerð
2008, ekinn 46.þkm, 35” breyting. Einn
eigandi. Mjög gott eintak sem er á
staðnum! Verð 9.900.000kr. Raðnúmer
153688. Sjá á www.stora.is

Vinnuvéla- Lyftara- og Bifreiðaflutningar
á verði fyrir þig.

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

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2010,
ekinn 64 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.770.000. Rnr.180922. Uppl. í síma
570-5220 Toyota Kletthálsi

Rýmingarsala, KAMÍNUR til sölu,
staðsettar á Bílakaup Korputorgi,
komdu og skoðaðu úrvalið, örfáar
kamínur eftir. Myndir á www.bilakaup.
com

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík
Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

Hyundai i30 1,6 árg. 2008 Ekinn 70 þ km,
Sjálfskipting Vetrardekk á 17” álfelgum
Sumardekk á 18” álfelgum Glæsilegur
bíll Verð 2.150.000 uppl. í síma 6958464
eða drifaatladóttir@yahoo.com

Ódýr sendibílaþjónusta. Heimsendingar
og fyrirtækjaþjónusta. www.keyrsla.is
S:820-3880

Til sölu RENAULT MEGANE BERLINE
RT H/B árg.1998 beinskiptur ekinn
145þús. skoðaður án athugasemda, 4
nagladekk, 4 sumardekk fylgja með.
Verð 250þús. eða tilboð sími 895-3075.

250-499 þús.

MM L200 Árgerð 11/2009, ekinn 29þ.
km, ssk, pallhús. Gott eintak sem er á
staðnum! TILBOÐ 3.790.000kr. Raðnúmer
131223. Sjá nánar á www.stora.is
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

SPARIBAUKUR
TILBOÐ 320 ÞÚS!

TOYOTA Yaris terra disel. Árgerð 2011,
ekinn 55 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
2.290.000. Rnr.180919. Uppl. í síma
570-5220 Toyota Kletthálsi

SKODA Octavia ambiente combi 4x4
dísel. Árgerð 2011, ekinn 50 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.250.000.
Rnr.180930. Uppl. í síma 570-5220
Toyota Kletthálsi

Notaðir bílar Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau
12-16.
www.toyotakletthalsi.is

Suzuki Grand Vitara 2,0 Árgerð 2003,
ekinn 152þ.km, ssk, krókur o.fl. Heillegt
og gott eintak. Verð 790.000kr. Raðnúmer
153769. Sjá nánar á www.stora.is

Subaru Legacy Outback DIESEL
Árgerð 8/2009, ekinn 81þ.km, bsk.
Meðaleyðsla ca 6,4L. Flottur bíll sem
er á staðnum! Verð 3.990.000kr.
Raðnúmer 153650. Sjá á www.stora.is

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

VW POLO 2000 árgerð ek.115 þús., ný
skoðaður 13, beinskiptur, 3ja dyra, eyðir
um 5 ltr/100km ásett verð 450 þús.
TILBOÐ 320 ÞÚS. s.841 8955.

NÝ COLEMAN SEDONA 8 fet, Markísa
og Decor pakki innifalið, Truma
miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára
ábyrgð, Síðustu húsin á þessu frábæra
verði aðeins 1.499.800kr, Komdu og
skoðaðu,

FORD Transit 300l. Árgerð 2008, ekinn
53 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 2.700.000.
Með VSK Rnr.154343.

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

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk
Sími: 567 0333
Okkur vantar bíla á skrá og
í stæði
www.jrbilar.is

Þjónusta

Sjálfskiptur
Tilboð 290 þús!

VW PASSAT 1,8 20v COMFORT LINE
árg.‘97 ek.170 þús, sjálfskiptur, skoðaður
2013, vel með farinn bíll, ásett verð 390
þús. mitt verð 290 þús s. 841 8955.

Nýja

Vörubílar

Nissan ICO T150. Burðageta 3,950.
Kassi hæð 2,11m, Lengd 4,12m, Breidd
2,32m. Hliðaropnun breidd 3,58m,
hæð 2m. Uppl. í síma 611 5005/772
5000
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Mótorhjól

4
Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla.
S. 867 7753.

Hjólbarðar

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

Til sölu Kawasaki KLX 450R götuskráð,
árgerð 2008 og ekið 4.000 km. Frekari
upplýsingar í síma 863-2292.
Óska eftir að kaupa Jeep Wrangler
2004-2008. Hafðu samband Síma 7751119

Reiðhjól

A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Kebek - Nama
heilsársdekk tilboð

165 R 13 kr. 6.900
195/65 R 15 kr. 13.600
205/55 R 16 kr. 15.900
205/50 R 17 kr. 18.900
235/45 R 17 kr. 21.390
225/65 R 17 kr. 24.290
Kaldasel ehf Dalvegur 16 b 201
Kópavogur. s. 5444333

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Garðyrkja

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

Nudd

Smápartar.is

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

VW - Skoda - Varahlutir

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

Kerrur

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

Málningarþjónusta
Reykjavíkur

Óskar eftir starfsmanni í
uppvask og aðstoð í eldhús frá
kl. 8-16 virka daga.
Upplýsingar veitir Sigurpáll í
síma 565 1810 eftir kl. 13:00

Skoffín í Álfheimum!

Sérverslun með
náttúruvænar og
andlegar vörur.

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

Meindýraeyðir

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

Húsaviðhald

Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg

Nudd
Lok á heita potta og
hitaveituskeljar.

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

TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698
8301 www.tantra-temple.com
Býð upp á gott nudd. Afslappandi og
gott umhverfi. Opið til 21 á kvöldin. 105
Rvk/Hlíðar S. 894 4817.

Ódýr heimilstæki

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

ÓDÝR HEIMILISTÆKI

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

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

Óskast keypt

NUDD OG HEILSA

Húsgögn

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

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.

AB Bremsur og viðgerðir

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

ÚTSALA á kerrum

Brenderup 1205S. 203x116x35cm.
Verð áður kr. 180.000, verð nú kr.
153.000. Lyfta.is - 421 4037 - www.
lyfta.is

Vinnuvélar

Pípulagnir
Pípulagnir

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Faglærðir Píparar

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

Kaupi gull !

Hreingerningar
Bílalyfta notuð í 6 mànuði 3,2 tonn
glussalyfta. Verð 350.000 Uppl. 6600749.

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

Málningafélagið Borg

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

Rýmingarsala
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Óska eftir að kaupa lagervöru, allt kemur
til greina. Upplýsingar í s: 822 0311
Parketslípun, frá aðeins 2.500 krfm.
20 ára reynsla og þjónusta. www.
parketsliparinn.is S: 772 8100.
Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.

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

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

Óskum eftir duglegum,
samviskusömum einstaklingi
með góða þjónustulund.
Vinnutími er 9:30-17:00
mánudaga- föstudaga á meðan
skólatímabilið er en 11-17 þegar
skólinn er ekki.
Möguleiki á vöktum einnig um
kvöld og helgar.
Umsóknareyðublöð á staðnum
og inná subway.is
Ef frekari upplýsinga er
óskað sendið þá fyrirspurn
á spongin@subway.is eða
hringið í Margréti 696-7081.
Óskum eftir flinkum og skemmtilegum
matreiðslumanni í framtíðarstarf. Mjög
góður vinnuandi og vinnuaðstaða.
Ásamt góðum launum fyrir réttan aðila.
Vinsamlegast sendið ferilskrá og eða
fyrirspurnir inná job@101hotel.is
Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki
í kvöldstarf. Góð laun fyrir réttan aðila.
Áhugasamir sendi á erna@tmi.is
Star fsmaður
óskast
á
hjólbarðaverkstæði í Kópavogi Helst
vanur. Uppl. Í s. 820 1070
Óskum eftir röskum starfsmönnum á
hjólbarðaverkstæði og smurstöð hjá Bílkó.
Frekari uppl. gefur Guðni í S. 618 0560.

Atvinna óskast

AB - PÚST

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

Subway Spöng óskar
eftir starfsmanni

Hressingarskálinn ehf leitar að
starfsfólki í eldhús, sal o.fl. með
reynslu. Vinsamlegast sendið póst á
hresso@hresso.is eða fyllið út umsókn
á staðnum Austurstræti 20.

KAUPUM GULL

Viðgerðir

Mikil vinna framundan, bæði
dag- og kvöldvinna.
Umsóknarfrestur er til og með
8. október nk.
Áhugasamir sendi umsókn
og upplýsingar um aldur
og fyrri störf á netfangið
styrktarfelag@samhjalp.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

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

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

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.

Heilsuvörur

Fæðubótarefni

Meindýraeyðing
Meindýravarnir og - eftirlit. Húsasmiður
og löggiltur meindýraeyðir. Ægir
Hauksson s: 775-1551

Óskum eftir vönu
símasölufólki sem getur
hafið störf strax.

Skoffín poppar upp í Álfheimum 2 á
morgun laugardag frá kl:11-16. Litrík og
lífræn barnaföt.

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

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.
Örfáar kerrur eftir á tilboði 135þ.m/vsk
Topplausnir smiðjuvegi 40 s:517-7718
www.topplausnir.is

Veislulist Skútan

Rafvirkjun

Til sölu

Málarar

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.

Atvinna í boði

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

Bókhald

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

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

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

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

www.geymslaeitt.is

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

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

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

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

Varahlutir

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.

Verslun

Hvítur 2 sæta sófi til sölu á 40.þ. vegna
flutninga. Einnig blár þriggja sæta á
60þ. Uppl. í s. 866-0021
Til sölu Svefnsófi. S: 8922505.

Húsnæði í boði
Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími
773 3182.
Lítið herbergi til leigu með eldhúsi og
baði með þvottavél. Nálægt Hlemmi.
S.661 5219.
ca. 50fm stúdíóíbúð, sér-inngangur f.
reglusama. Uppl. í s. 847 7596 frá kl.
12-18.

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

Vantar þig Smiði, múrara
eða járnabindingamenn?
Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Starfsmannaþjónustan
S. 661 7000.

Húsnæði til sölu
Til sölu í Njarðvík, vantar þig íbúð og
bissnes tæknifæri, myndir og uppl á
hamin.is

Einkamál

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
Geymslur.com

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

www.buslodageymsla.is

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

Spjalldömur 908 5500

Opið allan sólarhringinn. Engin bið
nema þegar talað er.

Yfirburðir
Fréttablaðsins
staðfestir!

64%

8%

Lesa bara
Fréttablaðið

Lesa bara
Morgunblaðið

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

92%

28%

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

lesenda
blaðanna

Allt sem þú þarft
þarft...

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu. Meðallestur á tölublað, jan.-júní 2012.
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VON TEESE
40 DITA
„Sumir segja að það sem ég geri sé ekki sérlega frelsandi. Ég segi að
er fertug í dag

timamot@frettabladid.is

það sé nú ansi frelsandi að fá 20.000 dollara fyrir tíu mínútna vinnu.“

Merkisatburðir 28. september
1930 Elliheimilið Grund í Reykjavík vígt.
1958 79,2% kjósenda í Frakklandi samþykkja nýja stjórnarskrá í þjóðaratkvæðagreiðslu sem markar upphaf fimmta lýðveldisins í sögu Frakklands.
1969 Brot úr Murchison-loftsteininum fellur til jarðar í Ástralíu.
1988 Önnur ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar tekur við
völdum.
1991 Stofnað er landssamband björgunarsveita og hlýtur það
nafnið Landsbjörg.
2006 Lokað er fyrir hjáveitugöng Kárahnjúkastíflu og myndun
Hálslóns hefst.
2010 Alþingi samþykkir að sækja Geir H. Haarde fyrir Landsdóm á grundvelli laga um ráðherraábyrgð.

List á Vestfjörðum
2012 kemur út
Blaðið List á Vestfjörðum 2012, sem gefið er út af Félagi
vestfirskra listamanna, kemur út nú eftir helgi. Blaðið
kemur út í 4.000 eintökum og verður dreift inn á öll
heimili á Vestfjörðum og víðar.
Ritið kemur nú út í annað sinn og hefur eins og í fyrra
ákveðið þema. Í ár er sjónum beint að sýningarrýmum á
Vestfjörðum; öllum þeim fjölmörgu stöðum sem standa
listamönnum til boða þegar þeir vilja koma fram og sýna
sig eða list sína. Fjallað er ýtarlega um menningarhúsið
Edinborg og tónleikasalinn Hamra, auk fjölda annarra
listvænna staða. Ritstjóri er Sunna Dís Másdóttir.

75 ára afmæli
Ása Sigríður
Ólafsdóttir
frá Akranesi er 75 ára í dag
28. september.
Í tilefni þess ætlar hún og fjölskylda
hennar að hafa opið hús á morgun, 29.
september frá 15.00 til 17.00 í veislusal
Dvalarheimilis Höfða á Akranesi. Vonast er
til þess að sem ﬂestir láti sjá sig.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

MARGRÉT STEINGRÍMSDÓTTIR
Brúnavegi 9 – Hrafnistu, Reykjavík,

lést á Landspítalanum miðvikudaginn
26. september. Útförin fer fram
frá Fríkirkjunni í Reykjavík fimmtudaginn
4. október kl. 13.00.
Árni Gunnarsson
Vilborg Gunnarsdóttir
Guðrún Erla Gunnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Sjöfn Óskarsdóttir
Gunnar Aðalsteinsson
Þorgrímur Páll Þorgrímsson

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

SIGURÐUR JÓNSSON
lést 20. september sl. Bálför hefur farið
fram. Þeim sem vilja minnast hans er bent á
líknardeild Landspítalans.
Bryndís Bjarnadóttir
Kolbrún Lilja Sigurðardóttir
Karen Ósk Sigurðardóttir
afabörn
foreldrar og systkini.

Carsten Hanghøj
Ásmundur Jón Marteinsson

Faðir okkar, stjúpfaðir, tengdafaðir, afi
og langafi,

HÖRÐUR SVANBERGSSON
prentari,
áður til heimilis að Lindarsíðu 4, Akureyri,

lést sunnudaginn 9. september á
Dvalarheimilinu Hornbrekku, Ólafsfirði.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Árni Harðarson
María Ingunn Tryggvadóttir
Gunnhildur Harðardóttir
Ársæll Guðmundsson
Katrín Gunnarsdóttir
Bjarki Jóhannesson
barnabörn og barnabarnabörn.

NÚTÍMASKÁLD Aðalsteinn segist hafa reynt að endurspegla samtímaljóðlist á Hjaltlandseyjum í bókinni.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

AÐALSTEINN ÁSBERG SIGURÐSSON: GEFUR ÚT HJALTLANDSLJÓÐ

Freistar þess að styrkja tengsl
við fjarskylda ættingja okkar
Það sem vakti fyrir mér með útgáfu
þessarar bókar hér var að freista
þess að styrkja tengslin á milli okkar
og þessara frænda okkar þarna á
eyjunum,“ segir Aðalsteinn Ásberg
Sigurðsson, skáld og þýðandi, sem sent
hefur frá sér ljóðasafnið Hjaltlandsljóð
sem inniheldur þýðingar hans á ljóðum
hjaltlenskra nútímaskálda. „Þetta eru
fjarskyldir ættingjar okkar sem við
höfum alltof lítil tengsl við. Það er von
mín að þessi bók veki athygli á þeim
tengslum sem við höfum í gegnum
tungumál og menningu.“
Í safninu eru ljóð eftir ellefu skáld
sem öll eru enn á lífi, utan eitt, og
Aðalsteinn segist þekkja um helming þeirra persónulega. Bókin er á
þremur tungumálum, þ.e.a.s. ljóðin
eru birt bæði á frummálinu og í þýðingu. Sum ljóðanna eru ort á ensku en
önnur á mállýsku eyjaskeggja, hjaltlensku, sem greinilega á að nokkru
leyti rætur í norrænu tungumáli. „Já,
það sem margir vita ekki hér er að
þarna var talað norrænt tungumál
alveg fram á sautjándu og jafnvel átjándu öld. Svo glatast sú tunga, hún
verður undir þegar skoskan flæðir
yfir eyjarnar með fólksflutningum
og öðru, en það skín enn þá í þetta
norræna tungumál bæði í orðasamböndum og örnefnum. Hjaltlenskan
er síðan blanda af skosku og norrænu.

ÓSKIPULAG eftir Robert Alan Jamieson
Af þessum ágæta sjónarhóli sé ég augu þín,
saltstokkið andlit þitt,
skrjáfandi, hvíslandi orðabólstra
á tungu þinni, norður af Norrænu.
Þennan kjafthátt skortir listina
til að slíta hjarta þitt frá gamalgrónum raunatúnum,
þar sem flæðir í belg og biðu með óskýru japli
orðalag annarra landa.

Þótt skoskan sé ráðandi þá morar hún
í orðum og hugtökum úr norrænu.“ Og
notar fólk hjaltlenskuna í daglegum
samskiptum? „Já, og það varð vakning
seint á síðustu öld að fara að nota
mállýskuna meira sem ritmál, þannig
að það hefur færst í aukana að fólk noti
hana í ritmáli, einkum yngra fólk.“
Hvað hafðirðu að leiðarljósi þegar
þú valdir ljóðin í bókina? „Eiginlega
bara kynni mín af ljóðlist þarna.
Ég hef viðað að mér efni á staðnum,
spurst fyrir og fengið leiðbeiningar
frá nokkrum aðilum. Því miður er
ekki til svona safn með hjaltlenskum
nútímahöfundum, það var síðast gefið
út ljóðasafn með samtímaskáldum
fyrir fimmtán árum, en aðeins þrjú
af þeim skáldum sem ég er að þýða
eru með í því safni, það er orðið svo

gamalt. Ég reyndi að vera sem næst
nútímanum.“
Hvað vakti upphaflega áhuga þinn á
eyjunum? „Þegar ég var rétt rúmlega
tvítugur fór ég til Orkneyja til að
skrifa. Ég hef enga hugmynd um hvers
vegna ég fór þangað frekar en eitthvað
annað, en ég var þarna í nokkrar
vikur, kynntist þeirra menningu og
bókmenningu og fór upp úr því að
þýða ljóð eftir höfuðskáld Orkneyinga,
George Mackay Brown. Síðan leið
langur tími þar til mér barst boð um
að koma til Hjaltlands, en það heimboð
var á grunni þess að ég hafði verið að
þýða Orkneyjarskáldið. Þegar ég kom
til Hjaltlands varð eiginlega ekki aftur
snúið, ég fann að þetta var eitthvað
sem mig langaði og varð að gera.“
fridrikab@frettabladid.is

Legardh syngur í Munnhörpunni
Danska söngkonan Cathrine Legardh og kvartett
hennar leika á níundu tónleikum djasstónleikaraðar
veitingastaðarins Munnhörpunnar í Hörpu laugardaginn 29. september. Auk Legardh skipa hljómsveitina
þeir Kjartan Valdemarsson á píanó, Valdemar K. Sigurjónsson á bassa og Einar Scheving á trommur. Þau
munu flytja sígræn djasslög af ýmsum toga auk nokkurra frumsaminna laga. Tónleikarnir hefjast klukkan
15 og standa til klukkan 17. Aðgangur er ókeypis. Þetta
verða síðustu tónleikarnir í djasstónleikaröð Munnhörpunnar í ár.

DJASSAÐ Catrine Legardh og kvartett hennar
leika í Munnhörpunni á laugardag.
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Krónan Krónan
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Árbæ Bíldshöfða Breiðholti
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Reykjavíkurvegi Akranesi Reyðarfirði Selfossi Vestmannaeyjum
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krossgáta
2

1

7

9

4

5

8

10

12

11

230 lítrar af ógn
BAKÞANKAR
Stígs
Helgasonar

LÓÐRÉTT
1. höfuð, 3. pot, 4. kvk. nafn, 5. svelg,
7. vínandi, 10. yfirbreiðsla, 13. háð,
15. sleit, 16. bókstafur, 19. slá.

13

14

15

16

LAUSN

17

19

20

21

É

g get ekki beðið eftir að ganga í Evrópusambandið. Mér er alveg sama
um myntsamstarf og álitaefni sem varða
sjávarútveg og landbúnað – ég er bara svo
spenntur að fylgjast með fólki rogast með
sprengfull koffort af rauðvíni um flugvelli
í útlöndum og heyra svo vodkaflöskurnar rúlla hverja á eftir annarri úr bakpokunum í handfarangursrýminu á leið yfir
hafið.

230 lítrar. Stærstu vökvaumbúðir sem ég
hef þurft að handleika um ævina eru tuttugu lítra bensínbrúsi svo að ég á erfitt
með að átta mig á þessari stærð, 230
lítrum. Nógu margir fundust mér tuttugu lítrarnir í brúsanum. Það er ekki
nema von að samninganefnd Íslands
við Evrópusambandið hugsi til þessarar tölu með hryllingi; lítrafjöldans
sem hver íslenskur ferðamaður má
bera með sér af áfengi til Íslands
þegar og ef við göngum í ESB.

LÁRÉTT: 2. gosi, 6. aa, 8. tað, 9. ull,
11. ku, 12. skaga, 14. ókyrr, 16. eh, 17.
sía, 18. fór, 20. au, 21. flár.

18

LÁRÉTT
2. spil, 6. samtök, 8. saur, 9. hár,
11. mun, 12. nes, 14. óróleg, 16.
skammstöfun, 17. sigti, 18. yfirgaf, 20.
tvíhljóði, 21. svikull.

LÓÐRÉTT: 1. haus, 3. ot, 4. sakaría,
5. iðu, 7. alkóhól, 10. lak, 13. gys, 15.
rauf, 16. eff, 19. rá.

6

3

ÍSLENDINGAR munu
hætta að fara í ríkið. Skatttekjur munu dragast saman
um mörg prósent. Fólk
mun missa vinnuna. Að
ógleymdri kolefnismenguninni sem fylgir því að fylla
öll tóm hólf í flugvélum af
sprútti og þyngja þær sem
því nemur. Það gætu verið

fimmtíu tonn á vél að því gefnu að næstum
allir taki hámarksmagn, sem við gefum
okkur auðvitað. Þetta eru því skiljanlegar
áhyggjur. Að okkur steðjar ógn.

VEGNA þess að það er auðvitað engin
spurning um að við munum öll sem eitt
nýta þessa heimild í botn. Íslendingar
eru bæði kaup- og áfengisóðir og aldrei
og hvergi eins mikið og þegar þeir álpast
til útlanda. Við munum ekki láta vesenið
við að ferja 230 lítra af áfengi á flugvöllinn, ofan á annan farangur, stoppa okkur.
Ferðatöskur geta jú verið dýrar, en áfengið
sem í þær kemst er enn meira virði. Og
fimmtíuþúsundkall í yfirvigt? Við hlæjum
að því.
SVO bjóða þessar rúmu heimildir líka
upp á skemmtilega ferðamöguleika. Við
kollegarnir – væntanlega eins og margir
aðrir – erum strax farnir að undirbúa kaup
á rúgbrauði sem við ætlum með reglulegu
millibili að flytja þrír saman yfir á meginlandið með Norrænu. Ég er ekki að tala
um brauð eins og það sem Hákon Eydal
notaði til að sigta rauðspritt í gegnum á
Litla-Hrauni, heldur bíl. Hann munum við
svo keyra á milli vínbúða og drekkhlaða af
hinum nýfrjálsa Evrópuanda. Og af því að
við verðum þrír verða lítrarnir ekki 230,
heldur 690. Hvílík gósentíð! Verstur fjandinn að einn okkar er edrú. En það er þá
bara meira fyrir okkur hina.

■ Pondus
Auðvitað ætla Geggjað! Vona
ég í partíið að þú spilir það
nýjasta með
hjá Kleinewiener greifa í Skraugnomh og
Znabelcabel!
kvöld! Ég verð
plötusnúður!

Tilnefnt til
Grímunar 2012
012
2
sem besta
esta
barnasýningin
ngin

Gói
Baunagrasið
Fréttatíminn

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Morgunblaðið

auðvitað! Halló!

Ha?

■ Gelgjan

Eftir Frode Overli
En það getur AweSjáumst
verið að ég some! í kvöld
byrji kvöldið á
Zlatan!
smá salsa til
að fá fólkið út
á dansgólfið!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Jæja, Palli. Mér finnst að við
ættum að ræða örlítið um
staðreyndir lífsins.
Ókei.

og

Vegna mikillar aðsóknar
verða nokkrar sýningar í október

You bet! Í kvöld ætla
ég að keyra það þungt!
Zatanflügel, Dio-Draugsel,
Ztaurklar, Trÿgd og duglega
af Abba...
What?

Shit!
Abbanezer
Þarna
Schrüghne and the hræddir
schnauzerfückers þú mig!

Hversu mikið sem þú
vinnur mun ríkisstjórnin
alltaf hrifsa til sín stóran
hluta af peningunum
þínum.

Er ekki eitthvað um
kynlíf líka?

■ Handan við hornið

Við skulum
fyrst afgreiða
erfiðu málin.

Eftir Tony Lopes

Hér stendur að þú
hafir fundið upp
hjólið og uppgötvað
eldinn – en hvað
hefurðu gert nýlega?
STARFSRI
MANNASTJÓ

■ Barnalán
Hvert ertu
að fara?

Að hjálpa
pabba að þrífa
bílskúrinn.

Eftir Kirkman/Scott

Er verið
að refsa
þér?

Nei. Mér finnst
bara að ég eigi
að gera það.

SVINDL!!

Ef ég hefði vitað að
það gerði Hannes
afbrýðisaman að
sýna þroska, hefði
ég gert það fyrir
löngu!
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/ÁJULELODQDWÈËQLKM¼7RVKLED
7ÑOYXOLVWLQQHUXPERËVDËLOLI\ULU7RVKLED¼¨VODQGL
XQGDQIÑUQXP¼UXPKÑIXPYLËVHOWÙÕVXQGLUIDUWÑOYD
IU¼7RVKLEDRJYDNWDËUH\QVOXRNNDUYLËVNLSWDYLQDÈ
VDPYLQQXYLË7RVKLED2NNDUUH\QVODHUVÕVDPDRJNRP
IUDPÈ6TXDUH7UDGHUDQQVÎNQVHPJHUËYDUPHËDO
IDUWÑOYXNDXSHQGD¼KHLPVYÈVXs7RVKLEDHUPHËHLQDOÁJVWX
ELODQDWÈËQLDOOUDWÑOYXIUDPOHLËDQGD¼¨VODQGLRJÈKHLPLQXP
9LQQVOXKUDËLVHPKHQWDUÙHLPNUÑIXKÑUËX
(IÙÕHUWDËOHLWDÙÄUDËIDUWÑOYXVHPÙÕÙDUIWPLQQDDË
EÈËDHIWLURJYLOWDËJHWLXQQLËÈNUHIMDQGLIRUULWXPPHË
PDUJDJOXJJDRSQDÙ¼HUÙHWWDUÄWWDIDUWÑOYDQ1ØMDVWLRJ
ÑƯXJDVWL,QWHOLÑUJMÑUYLQQPHË,Y\%ULGJHVHPVNLODUPXQ
PHLULKUDËDHQHOGUL6DQG\%ULGJHÕWJ¼IDQ

pIDUWÑOYDPHËÑƯXJDVWDIDUWÑOYXÑUJMÑUYDQXPIU¼,QWHOVHPIHU
OÄWWPHËNUHIMDQGLWÑOYXYLQQVOX*+]7XUER,QWHO&RUHL,Y\%ULGJH
ÑUJMÑUYL*%0+]YLQQVOXPLQQLLQQE\JJW,QWHO+'VNM¼NRUW
RJ*%KDUËXUGLVNXU[86%WHQJLPHËDOOWDËWÈIDOWPHLUL
ƯXWQLQJVKUDËDRJ+'0,WHQJLI\ULUEHVWXKOMÎPRJP\QGJÁËL
%HWULHQGLQJPHËÑƯXJXPÑUJMÑUYD
$ËYHOMDIDUWÑOYXPHËNUDIWPLNOXPÑUJMÑUYDHUHNNLHLQXQJLV
PLNLOYÁJWWLODËWÑOYDQYLQQLKUDWWKHOGXUHUOÈNDVN\QVDPOHJW
VYRDËKÕQHQGLVWEHWXU+XJEÕQDËXUÙ\QJLVWPHËKYHUUL
ÕWJ¼IXRJPHËÑƯXJULÑUJMÑUYDÙROLUKÕQEHWXUPHLUDNUHIMDQGL
KXJEÕQDËHIWLU¼U¼QÙHVVDËYHUDRIKÁJ

6WÁNNDQOHJÈ*%YLQQVOXPLQQL
¹DËHUKDJNYÁPWRJDXËYHOWDËVWÁNND
PLQQLË9LQVÁOWHUDËVWÁNNDPLQQLË
XSSÈ*%I\ULUDËHLQVNU*%
YLQQVOXPLQQLRJLÑUJMÑUYLHU¼YÈVXQ¼
DOYÑUXYLQQVOXRJDINÑVW

+DJNYÁPDVWDLIDUWÑOYDVHPYLËKÑIXPERËLË
9LËKÑIXPDOGUHLQ¼Ë,QWHOLQLËXUÈMDIQO¼JWYHUËKM¼RNNXU
¨NUDIWLÙHVVDËYLËHUXPXPERËVDËLOL7RVKLED¼¨VODQGLRJ
KDJVWÁËUDPDJQLQQNDXSDWÎNVWRNNXUDËQ¼KHQQLQLËXUI\ULU
YHUËLË¼IMÑOGDIDUWÑOYDPHË,QWHOLÑUJMÑUYD¼PDUNDËQXP

7LOEÕLQWLOQRWNXQDU
.HPXUXSSVHWWPHË:LQGRZV+RPH
3UHPLXP1HUREUHQQVOXIRUULWLRJ
0LFURVRIW2ưFHVWDUWHU

7DNPDUNDËPDJQVHPIHUƯMÎWW
7LOERËLQRNNDUHUXHNNLWLODËVØQDVW¹HWWDWLOERËHUWLO¼ODJHU
KM¼RNNXUÈPDJQLHQOÈNOHJWWLOÙHVVDËNO¼UDVWƯMÎWW
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RICETTE
D‘AUTORE
FERSKT ÍTALSKT
GÆÐAPASTA MEÐ
FYLLINGU
Inniheldur sérvalið durum hveiti, ræktað í
Toskana, 8 „free range“ egg (egg frá
T
frjálsum hænum) í hverju kílói af hveitinu.
Ekkert viðbætt vatn og engin litarefni.
Þetta eru innihaldsefnin sem gera Ricette
d´autore að besta pasta Ítala.

KEMUR Í VERSLANIR EFTIR HÁDEGI Í DAG!
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MÍNÚTUSTEIK Í STÖKKU PARMESANRASPI fyrir 4
Gildir til 30. september á meðan birgðir endast.

að hætti Rikku
4 grófar brauðsneiðar
4 plómutómatar,
fræhreinsaðir og saxaðir
½ rauðlaukur, saxaður
4 mínútusteikur c.a. 800g
1 egg
1 eggjahvíta

70 g riﬁnn parmesanostur
2 msk fersk söxuð steinselja
4 msk ólífuolía + olía til
steikingar
200 g klettasalat
2 msk söxuð fersk basillauf
1 msk sítrónusaﬁ
salt og nýmalaður pipar

Ríﬁð brauðsneiðarnar niður í matvinnsluvél og þurristið á pönnu. Setjið tómatana
og laukinn saman í skál og saltið. Kryddið steikurnar og hrærið eggin. Blandið 50 g
af parmesanostinum saman við brauðraspið ásamt steinseljunni. Veltið steikunum
upp úr eggjunum og síðan brauðraspinu og steikið á meðalheitri pönnu í 3-4 mínútur
á hvorri hlið.
Hellið 4 msk af ólífuolíu og sítrónusafanum saman við tómatana og blandið
klettasalatinu og basillaufunum saman við. Stráið afganginum af parmesanostinum
yﬁr salatið og kryddið með salti og pipar. Gott er að bera steikina og salatið fram
með kartöﬂumús.

NÆRINGARGILD
I LDS
Kcal: 688/ 38%
LDS*
Prótein: 50 g/ 10
0% LDS
Fita: 32 g/ 49%
LDS
Kolvetni: 19g/ 6%
LDS
Járn: 8.2 mg/ 45
% LDS
Sink: 10.5 mg/ 70
% LDS
*Leiðbeinandi da
gsskammtur (LD
S) miðast
við 2.000 kcal (hi
taeininga) orkuþ
örf.
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Afrískt lambalæri fyrir 4-6
að hætti Rikku
1 stutt lambalæri (1,5 kg)
2 hvítlauksrif, pressuð
2 msk ólífuolía
2 tsk cumin fræ
1 msk fennel fræ
1 tsk kóríanderfræ

1 laukur, sneiddur
2 tsk riﬁnn engifer
2 tsk Harissa mauk
1 dós hakkaðir tómatar
1 kanilstöng
100 g grófhakkaðar döðlur

Hitið ofninn í 150 °C. Stingið raufar í kjötið og stingið bút af hvítlauki í þau. Berið ólífuolíu á lambið. Steytið
kryddin saman í morteli og stráið yﬁr kjötið. Hitið smá olíu á pönnu og steikið laukinn þar til að hann verður
mjúkur í gegn. Bætið engifer og Harissa mauki saman við ásamt tómötum, kanilstöng og döðlum. Látið malla
saman í 2-3 mínútur. Leggið lambið í steikarfat með loki og hellið tómatblöndunni sitt hvoru megin við lambið.
Setjið lokið á og bakið í ofninum í 1 1/2 - 2 klst. Gott er að bera réttinn fram með kús kús og fersku salati.

MESTA ÚRVALIÐ Á BETRA VERÐI!
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Steikurnar og svínariﬁn
frá Jensen’s eru frábær
á grillið eða í ofninn.
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Sérvalinn og snyrtur ½
lambaskrokkur

NUNJ

• Heilt lambalæri
• 1/2 hryggur, sagaður í kótilettur
• Frampartur sagaður
• Súpukjöt
• Engin slög!

SLÁTUR
MARKAÐUR
í Hagkaup SMÁRALIND
Afgreitt frá kl. 14 -18

28. september 2012 FÖSTUDAGUR
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JARÐTENGT LISTAMANNASPJALL Myndlistarkonan Aðalheiður Valgeirsdóttir

menning@frettabladid.is

býður í listamannaspjall klukkan 15 á laugardag í Mjólkurbúðinni í Listagilinu á Akureyri í
tengslum við sýninguna Jarðsamband. Sýningin var opnuð 15. september en nú um helgina
er komið að sýningarlokum hennar í Mjólkurbúðinni.

Stöfuð þjáning
Myndlist ★★★★
Himni
Haraldur Jónsson
Safnaðarheimili Neskirkju

Á SAMA TÍMA AÐ ÁRI Guðjón Davíð
Karlsson og Nína Dögg Filippusdóttir
leika elskendurna sem hittast einu sinni
á hverju ári.

Annað fólk í
Á sama tíma
Gamanleikurinn Á sama tíma að
ári eftir Bernard Slade verður
frumsýnt á Stóra sviði Borgarleikhússins í kvöld.
Verkið, sem var frumflutt
í New York 1975, hefur notið
mikilla vinsælda um allan heim
og unnið til fjölda verðlauna.
Hér segir frá þeim George og
Doris sem hittast fyrir tilviljun
á hóteli og verja nóttinni saman.
Sagan endurtekur sig á hverju
ári og á þeim fundum finna
áhorfendur fyrir umróti sögunnar og því hvernig viðhorf þeirra
til lífsins breytast.
Verkið sló rækilega í gegn
þegar það var sýnt hér á landi
árið 1996 með þeim Sigurði
Sigurjónssyni og Tinnu Gunnlaugsdóttur í aðalhlutverki. Að
þessu sinni situr Sigurður í leikstjórastól ásamt Bjarna Hauki
Þórssyni, en Guðjón Davíð
Karlsson og Nína Dögg Filippusdóttir leika elskendurna sem
hittast einu sinni á hverju ári.
Karl Ágúst Úlfsson þýddi.

Í safnaðarheimili Neskirkju í
Vesturbæ Reykjavíkur, er eitthvað
á seyði. Þegar maður kemur inn
um dyrnar er þó allt með kyrrum
kjörum. Kunnugleg lykt af kaffi og
kleinum og fólk sem situr og spjallar í björtu og fallegu rými. En
þegar maður rennir augunum til
vinstri er eitthvað þar á útveggnum sem maður er hreint ekki viss
um hvort hafi alltaf verið þarna,
eða sé nýtilkomið. Í vandræðum
mínum sný ég mér til kvennanna
í kaffiteríunni og spyr hvort þær
geti bent mér á verk Haraldar
Jónssonar myndhöggvara, Himni,
sem átti að vera þarna til sýnis í
Safnaðarheimilinu, og þær benda
umsvifalaust til vinstri, á fyrirbærið á útveggnum.
Verkið er eins konar klefi, sem
rúmar vart meira en einn mann.
Hann minnir á sturtuklefa eða
kjörklefa, nú eða einhvers konar
skriftaklefa. Til að njóta verksins
til fulls þarf maður að brjótast í
gegnum nokkur lög af marglitum
silkitjöldum þar til maður er orðinn aleinn með sjálfum sér, en þó
staddur inni á miðri kaffistofu með
öðru fólki. Þegar undirritaður var
kominn í gegnum tjöldin vantaði
hljóðið í hljóðverkið, en við eftirgrennslan fundust hátalararnir
og þar með var hægt að hækka í
hljóðinu. Úr hátölurunum streymdi
síðan upplestur sóknarbarna kirkjunnar á ýmsum aldursskeiðum upp
úr Jobsbók Gamla testamentisins,
þar sem fólkið stafar kafla úr bókinni.
Jobsbók fjallar um þjáninguna

BLENDNAR VIÐTÖKUR Nýjasta skáldsaga
J.K. Rowling, fær misjafna dóma hjá gagnrýnendum.

HIMNI Með því að brjóta textann niður í öreindir sínar er listamaðurinn að reyna

okkur saklausa sýningargestina, eins og Guð ákvað að reyna hinn réttláta Job, skrifar
gagnrýnandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

og hefur verið listamönnum hugleikin um aldir. Með því að brjóta
textann niður í öreindir sínar, bókstaf fyrir bókstaf, og láta fólk lesa
upp, einn staf í einu, er þá listamaðurinn að reyna okkur saklausa sýningargestina, eins og Guð ákvað að
reyna hinn réttláta Job, sem þurfti
að þola endalausar þjáningar að
ástæðulausu? Guð svipti Job öllu
sem hann átti og naut þar liðsinnis
Satans, en í lokin, er Job hafði staðist þrekraunina, fékk hann allt tvöfalt til baka. Skyldi listamaðurinn
hér vera að vísa í íslenskt samfélag
og það hvað „saklaus“ almenningur
hefur þurft að þola í kjölfar hrunsins – fáum við líka kannski allt tvöfalt til baka á endanum …
Að standa og reyna að líma stafina saman í orð og setningar í huganum meðan á upplestrinum stendur er eiginlega ógjörningur, og
verkið fær á sig óhlutbundinn blæ.
Þegar maður svo gengur út úr klef-

anum hafandi reynt að fá samhengi
í Jobsbókina, er það á vissan hátt
frelsandi að finna silkið strjúkast
við kinnarnar á leiðinni úr verkinu,
og komast út í birtuna.
Nafn verksins Himni virðist við
fyrstu sýn vísa til himinsins, eða
textabrots úr Faðirvorinu; svo á
jörðu sem á himni, en einnig verður manni hugsað til þess hvort
Haraldur sé að leika sér að hugmyndinni um marglaga himnur,
sem eru þá marglitu silkitjöldin,
sem einnig gætu verið eins konar
tilfinningalitaskali, ef maður setur
verkið í samhengi við fyrri verk
Haralds sem fjalla gjarnan um
skynjun og tilfinningar.
Þóroddur Bjarnason

Niðurstaða: Haraldur brýtur Jobsbók
niður í öreindir í nokkuð margbrotnu
verki, en vekur um leið áhuga á
þessari sögufrægu bók, og boðskap
hennar.

Bók Rowling
fær blendnar
viðtökur
Casual Vacancy, nýjasta skáldsaga J.K. Rowling, fær misjafna
dóma hjá gagnrýnendum. Bókin
kom út í gær og birtust dómar í
helstu dagblöðum Bretlands og
Bandaríkjanna samdægurs. Þeir
jákvæðustu hefja bókina upp til
skýjanna en þeir neikvæðustu
finna henni margt til foráttu.
Margir hafa á orði að bókin
standi ekki undir öllu fjaðrafokinu
í aðdraganda útgáfunnar. Einna
jákvæðastur er gagnrýnandi
Daily Mirror, sem segir Rowling
sanna sig sem alvöru höfund og að
bókin sé bráðskörp og snilldarleg
greining á bresku þjóðfélagi.
Gagnrýnandi Daily Mail er á
öndverðum meiði og kallar bókina
500 síðna sósíalíska stefnuyfirlýsingu í bókmenntalíki. Flestir
eru þarna mitt á milli, til dæmis
gagnrýnandi Guardian, sem segir
bókina alls ekkert meistaraverk
en hreint ekki slæma heldur og
að Rowling hafi næmt auga fyrir
smáatriðum.
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Vegglistaverk afhjúpað á Seljavegi
Vegglistaverkið Ræktaðu garðinn
þinn var afhjúpað við Seljaveg
32 í gær, en þar eru vinnustofur
Sambands íslenskra myndlistarmanna til húsa. Verkið er eftir
þau Söru Riel og Davíð Örn Halldórsson og var unnið fyrir Samband íslenskra myndlistarmanna
með stuðningi menningar- og
ferðamálaráðs Reykjavíkurborgar.
Sara og Davíð unnu verkið í
nánu samstarfi. Ekki var stuðst
við nákvæmar vinnuteikningar
heldur var hugmyndin rædd í
grófum dráttum en framvindan
látin ráðast við gerð verksins og

má því því segja að verkið hafi
vaxið líkt og gróðuróreiða og
listamennirnir þannig ræktað
garðinn í sínum skilningi.
Sara og Davíð Örn hafa verið
ötul í sýningarhaldi bæði hérlendis sem erlendis. Davíð er
málari sem notar gjarnan sýningarrýmið sem striga. Sara vinnur
með ýmsa miðla og hefur einbeitt
sér að veggverkum undanfarin
misseri.
LISTIN VEX Sara og Davíð Örn létu fram-

vindu verksins ráðast á meðan það var
í vinnslu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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ULRIKA OTTINGER

List á mærum landa
og miðla
Sýning þýsku listakonunnar
Ulrike Ottinger var opnuð í anddyri Norræna hússins í gær en hún
er hluti af sérviðburðum RIFF.
Ottinger vinnur jöfnum höndum
með ólíka miðla, til dæmis ljósmyndir, innsetningar og kvikmyndagerð.
Ottinger hefur ferðast um allan
heiminn og ljósmyndar það sem
fyrir augu ber og setur í framandlegt en jafnframt kunnuglegt samhengi, þar sem mörk hins skáldaða
og raunverulega verða oft óljós.
Mynd hennar, UNTER
SCHNEE, verður sýnd á RIFF
í Norræna húsinu 3. október og
tekur Ottinger þátt í umræðum að
lokinni sýningu. Sýningin í Norræna húsinu stendur til 7. október.
- bs
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➜ Sýningar
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16.00 Sigurborg Jóhannsdóttir opnar

sýningu sína BLÁR á Skörinni, Aðalstræti 10. Á sýningunni eru myndir
unnar á tré með blandaðri tækni.

➜ Hátíðir

NÝ

14.00 Reykjavík International Film
Festival er fullu fjöri í Reykjavík. Dagskrá
má nálgast á heimasíðunni http://riff.
is/schedule.

KILJA

➜ Tónlist
16.00 Uni og Jón Tryggvi spila á Súfistanum Hafnarfirði. Leikin verða lög af
nýrri plötu þeirra í bland við gamalt
efni.
21.00 Hljómsveitin Tilbury fagnar
haustinu með tónleikum á Café Rosenberg. Dúettinn Orfia mun lhita upp.
Miðaverð er kr. 1.500.
23.00 Ingvar Valgeirsson skemmtir
á Ob-La-Dí-Ob-La-Da Frakkastíg 8.
Aðgangseyrir er kr. 1.000.

()7,5+g)81'
'È9$/'6,16
2*3$*$1,1,
6$01,1*6,16

➜ Fyrirlestrar
12.00 Haldinn verður opinn fundur

um átökin í Sýrlandi í stofu 101 í Odda.
Dr. Joseph Maïla, yfirmaður stefnumótunar í franska utanríkisráðuneytinu
heldur erindi. Fundurinn fer fram á
ensku.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

(OGYLWQLäVOHSSLUHHNNLW|NXPDIOHVHQGXP
I \UUHHQVVtäXVWXEODäVtäXK
KHIXUYYHULäII OHWW
Z Z ZIRUODJLGL V±DOY|U XEyN DYH UVOXQ iQHW LQX
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Bíó ★★★★★
Queen of Montreuil
Leikstjóri: Sólveig Anspach.
Leikendur: Florence Loiret Caille, Didda Jónsdóttir, Úlfur Ægisson,
Eric Caruso. Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík 2012 – opnunarmynd.

Franska ekkjan, sæljónið og kreppubarðir Íslendingar
Sólveig Anspach hefur á farsælum og fjölbreyttum ferli sýnt að hún hefur gott
lag á ljúfsáru, tilfinningasömu og gráglettnu gríni. Frásagnarháttur hennar er
oftar en ekki frjálslegur, sveimkenndur og absúrdískur á köflum. Karakterar
óútreiknanlegir og uppátækjasamir en alltaf uppteknir af því að lifa lífinu og
njóta þess sem það hefur upp á að bjóða, hversu fábrotið sem það kann
stundum að vera.
Þetta er bóhemísk og
hippaleg sýn og býsna
hressandi sem slík.
Þessi voru einkenni
„íslensku“ myndar
hennar Skrapp út og
hér má segja að hún
haldi áfram sem frá var
horfið, því ljóðskáldið
Anna (Didda) er aftur
mætt til leiks, nú
komin til Frakklands.
Ólíkindatólið sem hún er þá er Anna að sjálfsögðu búin að koma sér í
bobba, er strandaglópur ásamt Úlfi syni sínum (Úlfur) því íslenska flugfélagið
er farið á hausinn og kreppan í algleymingi heima á Íslandi. Hún hittir fyrir
unga syrgjandi ekkju og sníkir hjá henni gistingu. Takast með þeim góð kynni
og kemur á daginn að þessir skrautlegu Íslendingar, nágrannarnir og lítið krúttlegt sæljón, voru nákvæmlega það sem ekkjan þurfti á að halda til að vinna úr
sorginni og koma lífi sínu aftur í rétt horf.
Það leynir sér ekki hversu gaman Sólveig hefur hér að því að leika með og
bera saman ólík þjóðareinkenni Frakka og Íslendinga og kryfja kannski um leið
sinn eigin persónuleika, verandi íslenskur Parísarbúi. Þótt myndin sé á köflum
æði hæggeng og sundurleit þá er hún alltaf þægileg áhorfs og áreynslulaus,
með velvilja og jákvæða strauma að leiðarljósi.
Skarphéðinn Guðmundsson
Niðurstöður: Sveimkennt og velviljað gamandrama um lífsvilja og nægjusemi.

ÁRA GÖMUL er söng- og leikkonan Hilary Duff í dag. Hún varð fræg fyrir titilhlutverk Disney-þáttanna Lizzie McGuire á
árunum 2001-2004. Síðan þá hefur hún meðal annars farið með aðalhlutverkið í Cinderella Story og Cheaper by the Dozenmyndunum og lék í sex þáttum af unglingadramanu Gossip Girl árið 2009. Hún er gift NHL-leikmanninum Mike Comrie.

Comic Con ekki bara fyrir
nörda sem búa í kjallara
Heimildarmynd um ráðstefnuna Comic Con í
Bandaríkjunum verður
sýnd á Riff-hátíðinni í ár.
Leikstjórinn Morgan Spurlock skemmti sér mjög vel
við gerð hennar.
Nýjasta heimildarmynd Bandaríkjamannsins Morgans Spurlocks nefnist Comic Con Episode
IV: A Fan´s Hope og verður hún
sýnd á Riff-hátíðinni í ár. Í henni
er fjallað um hina árlegu Comic
Con-ráðstefnu í San Diego sem
laðar að sér fjölmarga aðdáendur
teiknimyndasagna á hverju ári.
Spurlock var tilnefndur til
Óskarsverðlauna fyrir heimildarmyndina Super Size Me sem
fjallaði um hamborgarakeðjuna McDonald´s. Hann kom síðast hingað til lands í fyrra þegar
hann kynnti The Greatest Movie
Ever Sold sem fjallaði um auglýsingamennsku í sjónvarpi og kvikmyndum. Í þetta sinn kemst hann
ekki til Íslands til að kynna nýju
myndina vegna mikilla anna.
Spurlock segist alla tíð hafa
verið mikill aðdáandi teiknimyndasagna, hryllingsmynda og
ofurhetjumynda. Þegar hann fór
fyrst á Comic Con-ráðstefnuna
árið 2009 komst hann að því að
hún uppfyllti öll þessi áhugamál
hans. „Comic Con hefur fengið á
sig slæmt orðspor. Fólk heldur að
ráðstefnan sé uppfull af nördum
sem búa í kjallaranum hjá foreldrum sínum. Í rauninni er mjög
fjölbreyttur hópur fólks sem sækir
hana,“ segir hann.
Um 150 þúsund manns mæta á
Comic Con á hverju ári þar sem
mikið er um dýrðir. Við gerð
myndarinnar tók Spurlock viðtöl
við um 150 manns, þar á meðal
leikarann Seth
Rogen
og

AÐDÁANDI TEIKNIMYNDASAGNA Leikstjórinn Morgan Spurlock hefur verið aðdáandi

teiknimyndasagna frá unga aldri.

leikstjórann Kevin Smith. Einnig var tíu manneskjum fylgt eftir
sem mættu á ráðstefnuna. „Það
var virkilega gaman að gera þessa
mynd. Þegar maður horfir á hana
áttar maður sig á hversu mikil
alvara er á bak við þetta hjá fólki.
Það mætir ekki endilega þangað
til að fá eiginhandaáritanir. Það
er mætt til að finna sinn sess í lífinu, koma sér á framfæri eða finna
makann sinn. Einn náungi ætlar að
biðja um hönd kærustunnar sinnar. Mun hún segja „nei“?,“ spyr

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Spurlock. „Annar er að leita að
ákveðnu leikfangi. Mun hann finna
það? Það er margt skemmtilegt
sem gerist í myndinni sem allir
geta tengt sig við.“
Næsta verkefni þessa áhugaverða kvikmyndagerðarmanns er
sjónvarpsþáttaröð fyrir CNN sem
er framleidd í Bandaríkjunum en
verður sýnd um allan heim. Hún
fjallar um félagsleg vandamál í
Bandaríkjunum en líka um hvaða
áhrif þau hafa á allan heiminn.
freyr@frettabladid.is

BEST Ryan Tedder telur að Bond-lag Adele sé það besta í þrjátíu ár.

Adele á besta Bond-lagið
Lag Adele úr nýjustu James Bondmyndinni er besta Bond-lagið sem
hefur komið út í þrjátíu ár að mati
bandaríska lagahöfundarins, upptökustjórans og Grammy-verðlaunahafans Ryans Tedder sem
nýlega heyrði lagið.
Lagið var tekið upp fyrir myndina Skyfall og var Paul Epworth

www.sonycenter.is

SYND AÐ SJÁ EKKI JÓN GNARR Í GERVI OBI-WAN

upptökustjóri. „Ég hef hlustað á það
og það er besta Bond-lagið á mínu
æviskeiði. Ég tek hattinn ofan fyrir
Paul Epworth og Adele. Vonandi
vinna þau Óskarinn,“ tísti Tedder,
sem hefur einmitt starfað með
Adele. Söngkonan vann síðast með
Epworth að laginu Rolling in the
Deep sem naut mikilla vinsælda.

Verslunin Nexus er sérstakur bakhjarl sýningar á myndinni og eru allir hvattir til að mæta í
búningi á sérstaka búningasýningu hennar í kvöld. Eftir sýninguna verður svokallað Q&A þar
sem gestir geta fræðst frekar um ráðstefnuna.
Einn þeirra sem ætlar að mæta á sýninguna er borgarstjórinn Jón Gnarr í gervi Obi-Wan
Kenobi úr Star Wars. „Það er ótrúlega fyndið,“ segir Spurlock og hlær þegar blaðamaður
lætur hann vita af uppátæki Jóns. „Ég vildi óska að ég gæti verið á staðnum til að sjá
þetta. Það er mikil synd að ég kemst ekki.“

Afmaeli
5 ára ábyrgð

að verðmæti 12.000.- fylgir með í kaupunum

Sony Center I Verslun Nýherja Borgartúni I 569 7700

15%

25%

40” LED SJÓNVARP KDL40EX653
t 100 Hz X-Reality myndvinnsla
t Dynamic EDGE LED baklýsing

46” LED SJÓNVARP KDL46HX753
t 400 Hz X-Reality myndvinnsla
t Dynamic EDGE LED baklýsing

Tilboð 169.990.-

Tilboð 289.990.-

Sony Center I Verslun Nýherja Kaupangi Akureyri I 569 7645

5%

www.laugarasbio.is

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

H.S.S. - MBL

H.V.A. - FBL
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Framúrskarandi söngkona
Tónlist ★★★★★

H.V.A. - FBL

Andrea Gylfadóttir
Stelpurokk
Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu. LAUGARÁSBÍÓ
SAVAGES
DJÚPIÐ
THE BOURNE LEGACY
INTOUCHABLES
PARANORMAN 3D
ÁVAXTAKARFAN

ÍSL TEXTI

앲앲앲앲앲

BRUCE
JOSEPH
EMILY
WILLIS GORDON-LEVITT BLUNT

„TRULY WORTHY OF BEING COMPARED TO
SOMETHING LIKE THE TERMINATOR“
-JOBLO.COM

Sýningartímar
8, 10.40
4, 6, 8, 10
10.15
5.50, 8
4, 6
4

-EMPIRE

ÖRUGGLEGA BESTA SPENNUMYNDIN Í ÁR

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

-TOTALFILM

-BOXOFFICE MAGAZINE

16

Sena
Andrea Gylfadóttir hélt upp á 50
ára afmælið sitt með vel heppnuðum stórtónleikum í Hörpu fyrir
skemmstu. Af sama tilefni var
gefin út tvöföld safnplata, Stelpurokk, sem spannar feril þessarar
framúrskarandi söngkonu. Það
kom vel fram á tónleikunum í
Hörpu hvað Andrea er fjölhæf tónlistarkona. Og það er líka augljóst
þegar hlustað er á plötuna.
Það eru 36 lög á Stelpurokki.
Þekktustu hljómsveitir Andreu
eru að sjálfsögðu þarna: Todmobile, Grafík, Borgardætur og Blúsmenn Andreu. Að auki eru m.a. lög
úr leikritum, lög með Sálgæslunni
og Stórsveit Reykjavíkur og lög
sem Andrea söng með Tríói Björns
Thoroddsen. Svo er eitt lag sem
hún söng við undirleik Eðvarðs
Lárussonar gítarleikara og þrjú

lög með 90‘s poppbandinu Tweety.
Andrea er mögnuð söngkona.
Hún sýnir það vel í poppinu með
Grafík, í djasslögunum með Birni
Thor, í leikhúslögunum (Gráttu mig
ei Argentína …), í raddsettum dægurlögum Borgardætra og í rokkaðri lögunum með Todmobile. En
hún er samt aldrei betri en þegar
hún syngur blús.
Andrea er líka ágætis textahöfundur, en tæplega helmingur textanna á þessari safnplötu er eftir
hana.

Lögin á Stelpurokki koma úr
ólíkum áttum. Það er vel valið á
þessa safnplötu og hún rennur
flott í gegn. Hápunktar eru margir. Ég nefni fimm lög, en það mætti
nefna miklu fleiri: Betra en nokkuð annað með Todmobile og Sinfó,
Little Girl Blue með Blúsmönnum,
Presley með Grafík, The Windmills Of Your Mind með Edda Lár
og Gott mál með Tweety. Tweety
var nefnilega skemmtileg poppsveit, þó að hún hafi ekki skilið
mikið eftir sig.
Stelpurokk er ein af þessum
vönduðu og vel unnu ferilsplötum
sem Sena er farin að dæla út af
miklu öryggi. Í plötubæklingnum
er mikið af upplýsingum, persónulegur og fínn texti um Andreu eftir
nöfnu hennar Jónsdóttur og fullt af
myndum.
Á heildina litið frábært safn með
einni af okkar albestu söngkonum.
Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Andrea Gylfadóttir gerir
upp ferilinn á flottri safnplötu.

SJÁÐU NÝJUSTU

TOY STORY
STUTTMYNDINA Á UNDAN

L

12

SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI

Bannar Kardashian
Leikarinn George Clooney hefur
bannað kærustu sinni Stacy
Keibler að eiga samskipti við
raunveruleikastjörnuna Kim Kardashian. Clooney komst að því að
Keibler og Kardashian fóru út á
lífið saman á tískuvikunni í New
York í byrjun mánaðarins og varð
víst æfur.
Slúðurritið Star greinir frá
þessu og segir að Clooney hafi ekki
mikið álit á Kardashian. „Honum

finnst hún vera fræg fyrir ekki
neitt og að það sé slæmt fyrir
frama Keibler að hún sjáist með
raunveruleikastjörnunni,“ segir í
blaðinu.
Clooney og Keibler hafa verið
par síðan sumarið 2011.
STJÓRNSAMUR George Clooney vill ekki

að kærastan Stacy Keibler hangi með
raunveruleikastjörnunni Kim Kardashian.
NORDICPHOTOS/GETTY

TOM HARDY HEFUR ALDREI VERIÐ BETRI

앲앲앲앲
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LAWLESS
L
AWLESS

-S.G,
S G FRÉTTABLAÐIÐ
FRÉTTA
FRÉ
ÉTTABLALÐIÐ
ÁLFABAKKA

KL. 5:30 - 8 - 10:30
LOOPER
LOOPER LUXUS VIP KL. 8 - 10:30
FINDING NEMO . T KL. 3:20 - 6
FINDING NEMO . T KL. 3:40 - 5:50
KL. 8 - 10:30
LAWLESS
LAWLESS LUXUS VIP KL. 5:30
KL. 4:10 - 8:20 - 10:10
THE CAMPAIGN
KL. 10:30
FROST
THE BOURNE LEGACY KL. 8 - 10:40
STEP UP REVOLUTION KL. 5:50
KL. 3:40 - 5:50
BRAVE . T
KL. 8
BRAVE . T
MADAGASCAR 3 . T KL. 3:40
ÍSL ALI
ÍSL ALI

ÍSL ALI

ENSKU ALI

ÍSL ALI

LOOPER
SAVAGES
DJÚPIÐ . T
FROST . T
BRAVE . T
BRAVE

ÍSL ALI

ÍSL ALI
ÍSL ALI
ENSKU TALI

KEFLAVÍK
KL. 8
KL. 10:30
KL. 6
KL. 10
KL. 5:50
KL. 8

2D
2D
2D
3D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D

2D
2D
2D
2D
2D
2D

EGILSHÖLL

LOOPER KL. 5:30 - 8 - 10:30
VIP FINDING NEMO KL. 5:40
L SAVAGES KL. 8 - 10:40
L LAWLESS KL. 5:30 - 8 - 10:30
16 DARK KNIGHT RISES
KL. 5:30
VIP THE CAMPAIGN KL. 8:30 - 10:30
16

SÍÐ SÝN

16
12

2D
3D
2D
2D
2D
2D

KRINGLUNNI
KL. 8 - 10:30
ÍSL. TALI KL. 5:50

12

2D
3D

LOOPER
FINDING NEMO

AKUREYRI
L LOOPER
KL. 8
L LEITIN AF NEMO ÍSL. TALI KL. 6
L LAWLESS
KL. 10:10
KL. 6
BRAVE ÍSL. TALI
16 BABYMAKERS
KL. 8
16 FROST
KL. 10:10
12
SELFOSSI
16 FINDING NEMO ÍSL. TALI KL. 8
L FROST
KL. 10:10
L BABYMAKERS
KL. 8 - 10:10

16

16
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16
12
12

16

16
L

7

2D
3D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D

16
L

16
L
12

16
L

HEIMILI Á HJÓLUM Q&A

16
12

R MIÐA Á
TRYGGÐU ÞÉ

ÍSLENSKAR STUTTMYNDIR 1 OG 2 Q&A
- K.G., DV

- H.S.S., MORGUNBLAÐIÐ

- J.I., EYJAFRÉTTIR

- H.V.A., FRÉTTABLAÐIÐ

- Þ.Þ., FRÉTTATÍMINN

-H.G., RÁS 2

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

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
GLERAUGU SELD SÉR
5%
SMÁRABÍÓ
SAV
AVAGES
KL. 5.15 - 8 - 10.45 16
DJÚPIÐ KL. 3.40 - 5 - 5.50 - 8 - 10.10
10
DJÚPIÐ
Ú LÚXUS KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 10
DREDD 3D ÓTEXTUÐ
E
KL. 8 - 10.10
16
RESIDENT EV
E IL
KL. 10.20
16
ÁVAXTAKAR
V
FN
FA
KL. 3.30
L
THE EXPENDABLES 2 KL. 8
16
THE WAT
W CH
KL. 5.40
12
ÍSÍÖLD 4 2D ÍSL.TAL
.
KL. 3.40
L

HÁSKÓLABÍÓ
DJÚPIÐ
Ú

5%

KL. 5.50 - 8 - 10.10

10

27. SEPTEMBER - 7. OKTÓBER 2012

BORGARBÍÓ
SAV
AVAGES
DJÚPIÐ
DREDD 3D

KL. 8 - 10.15
KL. 6 - 8 - 10
KL. 6

NÁNAR Á MIÐI.IS

16
10
16

TÓNLEIKARÖÐIN HEFST Í BYRJUN OKTÓBER OG STENDUR YFIR Í TÆPAN MÁNUÐ.
VIÐKOMUSTAÐIRNIR VERÐA ALLS 13 AÐ ÞESSU SINNI.
4. AKUREYRI • GRÆNI
5. SIGLUFJÖRÐUR • ALLINN
6. DALVÍK • BERG
–––––––––––––––
12. FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR • SKRÚÐUR
13. EGILSSTAÐIR • VALASKJÁLF
14. SEYÐISFJÖRÐUR • HERÐUBREIÐ

18. HAFNARFJÖRÐUR • FRÍKIRKJAN
19. VESTMANNAEYJAR • HÖLLIN
20. GRINDAVÍK • KIRKJAN
21. SELFOSS • SELFOSSKIRKJA
–––––––––––––––
25. MOSFELLSBÆR • FÉLAGSGARÐUR
26. ÞINGEYRI • FÉLAGSHEIMILIÐ
27. ÍSAFJÖRÐUR • EDINBORGARHÚSIÐ

ÞAÐ SEM VERT ER AÐ VITA
MIÐAVERÐ 2.500 KR
TÍMASETNING: ALLIR TÓNLEIKAR HEFJAST KL 20:30 // HÚS OPNA KL 20:00
OG VIÐ INNGANGINN
MIÐASALA: WWW.MIDI.IS
ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR ER AÐ FINNA Á FACEBOOKSÍÐU BUBBA MORTHENS OG Á WWW.BUBBI.IS

MESS
U
S
K
Á
L
ÞOR TÓNLEIKAR Á ÞREMUR

19. DESEMBER
21. DESEMBER
Bíóhöllin Akranesi HOF Akureyri
MIÐASALA Á WWW.MIDI.IS
MIÐAVERÐ 4.900 KR
ÓNÚMERUÐ SÆTI

MIÐASALA Á WWW.MIDI.IS
OG WWW.MENNINGARHUS.IS
MIÐAVERÐ 4.900 KR
NÚMERUÐ SÆTI

Í
INN
FYRSTA SPU
Í HÖR

MIÐASALA: WWW.MIDI.IS // WWW.HARPA.IS // WWW.MENNINGARHUS.IS

23. DESEMBER

HARPA

MIÐASALA
HAFIN Á
WWW.HARPA.I
S

ELDBORGARSALUR
HÚSIÐ OPNAR KL 21:00 TÓNLEIKAR HEFJAST KL. 22.00
MIÐASALA ER HAFIN Á WWW.MIDI.IS
MIÐAVERÐ 5.900 KR
NÚMERUÐ SÆTI
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BIRGIR LEIFUR HAFÞÓRSSON lék mjög vel á Ítalíu í gær eða á 69 höggum. Þetta var þriðji hringur á 1.
stigi úrtökumótanna fyrir Evrópumótaröðina í golfi. Reiknað er með að 27 kylfingar komist áfram á 2. stig úrtökumótanna og á Birgir Leifur raunhæfan möguleika á að ná því spili hann aftur vel í dag.

sport@frettabladid.is

ÚRSLIT
Fiskuð víti: 5 (Hilmar, Pétur 3, Örn Ingi)
Utan vallar: 6 mínútur.

N1-deild karla:
Fram-Akureyri

23-28

Fram - Mörk (skot): Jón Arnar Jónsson 5 (5),
Jóhann Gunnar Einarsson 5/2 (11/3), Haraldur
Þorvarðarson 4 (4), Þorri Björn Gunnarsson 4 (5),
Sigurður Eggertsson 3 (8), Ólafur Magnússon 2
(4), Garðar B. Sigurjónsson (1), Magnús Erlendsson (1), Róbert Aron Hostert (8),
Varin skot: Björn Viðar Björnsson 12 (30/2, 40%),
Magnús Erlendsson 6 (16/2, 38%),
Hraðaupphlaup: 4 ( Jóhann, Þorri, Ólafur 2 )
Fiskuð víti: 3 (Jón, Jóhann, Haraldur )
Utan vallar: 6 mínútur.
Akureyri - Mörk (skot): Bjarni Fritzsson 11/4
(13/4), Oddur Gretarsson 6 (8), Geir Guðmundsson 4 (7), Andri Snær Stefánsson 3 (5), Guðmundur H. Helgason 3 (8), Heimir Örn Árnason 1
(1), Ásgeir Jónsson (1), Hreinn Þór Hauksson (1),
Varin skot: Jovan Kukobat 13/1 (30/2, 43%),
Stefán Guðnason 4 (10/1, 40%),
Hraðaupphlaup: 5 (Bjarni 2, Oddur 2, Andri )
Fiskuð víti: 4 ( Oddur, Andri, Heimir, Bergvin )
Utan vallar: 14 mínútur.

HK-Afturelding

24-23

HK - Mörk (skot): Daníel Örn Einarsson 7 (7),
Bjarki Már Elísson 7/4 (9/4), Ólafur Víðir Ólafsson
3 (3), Bjarki Már Gunnarsson 3 (4), Vilhelm Gauti
Bergsveinsson 1 (1), Vladimir Djuric 1 (3), Atli Karl
Bachmann 1 (3), Eyþór Magnússon 1 (4)
Varin skot: Arnór Freyr Stefánsson 21/1 (43/4,
49%), Arnar Imsland (1/1, 0%),
Hraðaupphlaup: 4 (Daníel 3, Bjarki Már G.)
Fiskuð víti: 4 ( Ólafur, Vilhelm, Eyþór, Daníel)
Utan vallar: 6 mínútur.
Afturelding - Mörk (skot): Hilmar Stefánsson
6/3 (7/3), Jóhann Jóhannsson 3/1 (7/2), Sverrir
Hermannsson 3 (8), Pétur Júníusson 2 (2), Hrafn
Ingvarsson 2 (3), Fannar Helgi Rúnarsson 2 (3),
Örn Ingi Bjarkason 2 (4), Böðvar Páll Ásgeirsson 2
(5), Kristinn H. Elísberg Bjarkason 1 (4),
Varin skot: Davíð Svansson 11 (24/2, 46%), Smári
Guðfinnsson 2 (13/2, 15%),
Hraðaupphlaup: 7 (Hilmar 3, Jóhann, Hrafn 2,
Fannar )

Valur-FH

22-25

Valur - Mörk (skot): Finnur Ingi Stefánsson 6/3
(10/4), Agnar Smári Jónsson 4 (7), Valdimar
Fannar Þórsson 4/2 (8/3), Vignir Stefánsson 3
(5), Gunnar Harðarson 2 (2), Þorgrímur Smári
Ólafsson 2 (7), Daði Laxdal Gautason 1 (2), Sigfús
Sigurðsson (1),
Varin skot: Hlynur Morthens 11/1 (31/3, 35%),
Lárus Helgi Ólafsson 6 (11, 55%),
Hraðaupphlaup: 2 (Finnur Ingi, Agnar Smári)
Fiskuð víti: 7 (Finnur 2, Agnar 2, Gunnar, Þorgrímur 2)
Utan vallar: 8 mínútur.
FH - Mörk (skot): Andri Berg Haraldsson 6 (12),
Bjarki Jónsson 3 (4), Magnús Óli Magnússon
3 (5), Ísak Rafnsson 3 (6), Ragnar Jóhannsson
3 (8/1), Sigurður Ágústsson 2 (2), Einar Rafn
Eiðsson 2/2 (2/2), Ari Magnús Þorgeirsson 2 (3),
Þorkell Magnússon 1 (1), Arnar Birkir Hálfdánsson
(1), Jóhann Karl Reynisson (1),
Varin skot: Daníel Freyr Andrésson 18/2 (39/6,
46%), Sigurður Örn Arnarson (1/1, 0%),
Hraðaupphlaup: 4 (Andri, Bjarki, Ragnar, Þorkell)
Fiskuð víti: 2 ( Magnús, Jóhann Karl)
Utan vallar: 12 mínútur.

Lengjubikar kvenna:
Keflavík-Snæfell

72-78

Keflavík: Sara Rún Hinriksdóttir 22/6 fráköst/5
stoðsendingar, Pálína Gunnlaugsdóttir 14/5
fráköst/5 stolnir, Ingunn Embla Kristínardóttir 12/4
fráköst/6 stoðsendingar, Sandra Lind Þrastardóttir
10, Bryndís Guðmundsdóttir 6/11 fráköst, Bríet Sif
Hinriksdóttir 6, Aníta Eva Viðarsdóttir 2.
Snæfell: Alda Leif Jónsdóttir 19/4 fráköst, Hildur
Björg Kjartansdóttir 17/13 fráköst/6 stoðsendingar, Kieraah Marlow 15/13 fráköst/9 stoðsendingar,
Berglind Gunnarsdóttir 14, Hildur Sigurdardottir
8/8 fráköst/5 stolnir, Helga Hjördís Björgvinsdóttir
3, Rósa Indriðadóttir 2.

LOK, LOK OG LÆS Vörn Valsmanna, með Sigfús Sigurðsson í broddi fylkingar, var sterk fyrir í gær en það dugði ekki til gegn

seigum FH-ingum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HK BYRJAR MEÐ LÁTUM
Íslandsmeistarar HK halda áfram að reka hrakspár ofan í kok gagnrýnenda.
Þeir hafa unnið fyrstu tvo leiki sína í deildinni. Fram og Valur byrja aftur á
móti illa en Reykjavíkurliðin hafa bæði tapað fyrstu leikjum sínum í deildinni.
HANDBOLTI Íslandsmeistarar HK
unnu sinn annan leik í röð í gær,
24-23, gegn Aftureldingu. Vendipunktur leiksins kom á 42. mínútu
þegar Davíð Svansson markvörður Mosfellinga fékk að líta rauða
spjaldið fyrir kjaftbrúk.
Eftir það vöknuðu HK-ingar og
náðu að tryggja sér sigur úr vítakasti á lokamínútunni.
„Mér fannst þetta ekki rétt. Ef
það er rautt á þetta finnst mér að
það eigi að vera helvíti mörg rauð
spjöld í deildinni í vetur. Ég get
alveg viðurkennt það að þetta var
ekki fallega sagt hjá mér. Þetta var
samt meira sagt í mínum pirringi
en beint til dómarans,“ sagði Davíð
sem vildi ekki fara nákvæmlega út
í það hvað hann sagði.

FH-ingar með fínan útisigur
FH-ingar unnu fínan sigur gegn
Val, 25-22,. Valsmenn voru mikið

mun sterkari aðilinn til að byrja
með í leiknum en þegar leið á leikinn náðu FH-ingar völdunum á
vellinum og uppskáru frábæran
sigur. Daníel Freyr Andrésson,
markvörður FH, var magnaður í
síðari hálfleiknum og lagði grunninn að sigri gestanna.
„Við vorum ekki tilbúnir í byrjun leiksins en síðan small þetta
saman í síðari hálfleiknum,“ sagði
Einar Andri Einarsson, þjálfari
FH, eftir sigurinn í gær.
„Varnarleikurinn og markvarslan í síðari hálfleiknum var til
fyrirmyndar og lagði heldur betur
grunninn af þessum sigri. Ungir
strákar stigu síðan upp og stóðu
sig eins og hetjur.“

Auðvelt hjá Akureyringum
Akureyringar gerðu sér góða
ferð í bæinn og tóku með sér stigin tvö norður í 28-23 sigri á Fram

í gærkvöldi. Eftir jafnræði fyrstu
tíu mínútur leiksins keyrðu Akureyringar á heimamenn og náðu
fimm marka forskoti. Munurinn
fór upp í átta mörk í seinni hálfleik og náðu Framarar aldrei að
brúa það bil.
„Frábær sigur, mér fannst við
leiða allan leikinn og lítum bara
ágætlega út,“ sagði Bjarni Fritsson, leikmaður og þjálfari Akureyrar eftir leikinn.
„Þetta datt svolítið niður síðustu
mínúturnar og ég var óánægður
með seinasta korterið. Í staðinn fyrir að keyra á þá verðum
við kærulausir og tökum lélegar
ákvarðanir,“ sagði Bjarni.
Daði Hafþórsson, aðstoðarþjálfari Fram, var ekki kátur. „Við
misstum hausinn, vorum óskynsamir á tímabili og hleyptum þeim
á svæðin sem við ætluðum ekki að
hleypa þeim á.“
- egm, sáp, kpt

Snæfell Lengjubikarmeistari eftir sigur á Keflavík suður með sjó í spennandi leik:

Fyrsti titill Snæfellskvenna í körfunni
KÖRFUBOLTI Snæfellskonur unnu

Nú loks fáanleg
g aftur
í handhægu broti
með mjúkum spjöldum.
www.forlagid.is

fyrsta titilinn í kvennakörfunni
í vetur og þann fyrsta í sögu
kvennaliðs félagsins eftir sex
stiga sigur á Keflavík, 78-72, í æsispennandi úrslitaleik Lengjubikars kvenna sem fram fór í Toyotahöllinni í Keflavík í gærkvöldi.
Snæfellsliðið var sterkara á
lokasprettinum og vann síðustu
þrjár mínútur leiksins 10-3. Bæði
lið náðu og misstu niður tíu stiga
forskot í leiknum og bæði lið geta
spilað betur en í þessum leik en
úr varð spennandi leikur þar sem
úrslitin réðust ekki fyrr en í lokin.
„Það er fínt að vera kominn með
fyrsta titilinn en það er nóg eftir.
Það var haustbragur á þessu enn
þá og það var því fínt að klára
þennan titil,“ sagði Hildur Sigurðardóttir, fyrirliði Snæfells eftir
leikinn. „Það er alltaf mjög gaman
að koma í Keflavík og vinna leik
og þetta gefur okkur aukið sjálfstraust enda komnar með titla í hús.
Karlalið Snæfells hefur verið að

KÁTAR Þær Alda Leif Jónsdóttir og Hildur

Sigurðardóttir halda hér á bikarnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓÓJ

koma með bikara heima í Hólminn
undanfarin ár en nú er kvennaliðið
komið með titil líka sem er bara
flott,“ sagði Hildur og hún hrósaði
liðsfélögum sínum fyrir frammistöðuna í lok leiks.
„Við vorum að setja niður mikil-

vægar körfur á lokamínútunum og
stela boltum og annað. Það skilaði
sér. Hildur og Kieraah voru mjög
öflugar inni í teig og Alda var
síðan að raða niður þristum. Það
er frábært þegar við erum bæði
að fá framlag inni í teig og fyrir
utan,“ sagði Hildur.
Sara Rún Hinriksdóttir skoraði
22 stig fyrir Keflavík og Pálína
Gunnlaugsdóttir var með 14 stig en
tíu þeirra komu í fyrsta leikhlutanum. „Þetta er mjög svekkjandi.
Við vorum bara pínulítið hræddar
í dag og það var ástæðan fyrir því
að við náðum ekki að fylgja þessu
alveg í gegn. Við vorum ragar á
móti svæðinu í lokin og þær voru
að spila fast. Mér fannst við ekki
hafa nógu góð svör við svæðisvörninni þeirra,“ sagði Pálina um
lokakaflann í leiknum. „Það vantaði kannski reynslu í lokin til að
klára þetta en við lærum bara af
þessu því við erum með ungt lið
og það er bara skemmtilegt,“ sagði
Pálína.
- óój

MYNDAVÉLARÝMING
AÐEINS Í TVO DAGA
Rýmum fyrir nýjum vélum og bjóðum því myndavélar og
tökuvélar með miklum afslætti. Mjög takmarkað magn.
Rýmingin er aðeins í dag og á morgun!

VERÐ FRÁ KR. 9.990
Takmarkað magn - Fyrstur kemur fyrstur fær!
Opið föstudaga 9 - 18.30 og laugardaga 11 - 16
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> Stöð 2 kl. 20.10
Spurningabomban

Depurð og gleði við skjáinn

Fjörið heldur áfram hjá Loga Bergmann í kvöld þar sem fótboltasérfræðingarnir og húmoristarnir Guðmundur Benediktsson
og Hjörvar Hafliðason mæta
leikurunum Gunnari Hanssyni og
Jóhanni G. Jóhannssyni í bráðfjörugum spurningaleik.

Að fylgjast með góðri sjónvarpsþáttaröð frá upphafi til enda er góð
skemmtun. Að horfa á einn vandaðan
sjónvarpsþátt er skemmtilegt en enn
þá skemmtilegra er að kynnast djúpum
og innihaldsríkum heimi heillar sjónvarpsþáttaseríu. Slík ánægja varir
einnig lengur. Þannig hugsa ég oft hlýlega til vina minna í New York, þeirra Jerry Seinfeld,
Cosmo Kramer, George Costanza og Elaine Benes,
eða þá vina minna í Washington, starfsfólkins í
Vesturálmunni, þrátt fyrir að ég hafi fyrir löngu þurrausið það sem þær tvær sjónvarpsþáttaseríur hafa
að gefa. Á móti þessari ánægju kemur hins vegar
hin óumflýjanlega depurð sem fylgir því að horfa á
síðasta þáttinn í seríu. Þá hellist yfir mann trega-

fullur leiði vegna þeirrar vitneskju
að heimsóknum manns í heim
seríunnar er lokið. Eftirminnilegur
var þannig síðasti þátturinn af
áðurnefndri Vesturálmu og kvíði
ég nú verulega því að ljúka síðustu
seríunni af the Wire sem ég á lítið
eftir af. Það er þó alltaf hægt að
hugga sig við það að stjörnurnar í Hollywood eru
ólíkindatól. Þannig var ég fyrir löngu búinn að gefa
þá von upp á bátinn að fleiri þættir yrðu gerðir af
gamanþáttunum Arrested Development sem voru
teknir úr framleiðslu árið 2006. En viti menn, fyrr á
þessu ári bárust þær gleðilegu fregnir að framleiðsla
á þáttunum yrði hafin á ný og verður ný sería tekin
til sýninga á næsta ári. Aldrei að segja aldrei.

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

STÖÐ 2
16.50 Ísþjóðin með Ragnhildi Steinunni (Kári Steinn Karlsson)
17.20 Snillingarnir
17.45 Bombubyrgið
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Skjaldborg 2012 (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Söngvaskáld Ragnheiður Gröndal flytur nokkur laga sinna að viðstöddum
áheyrendum í myndveri Sjónvarpsins.
20.20 Útsvar Spurningakeppni sveitarfélaga. Að þessu sinni mætast lið Kópavogs og
Snæfellsbæjar. Umsjónarmenn eru Sigmar
Guðmundsson og Brynja Þorgeirsdóttir.
21.30 Barnaby ræður gátuna – Talað
við látna (Midsomer Murders: Talking to the
Dead) Bresk sakamálamynd byggð á sögu
eftir Caroline Graham þar sem Barnaby lögreglufulltrúi glímir við dularfull morð í ensku
þorpi.
23.10 Draugaknapi (Ghost Rider) Mótorhjólakappi gerir samning við hinn illa Mefistófeles og selur honum sál sína. Leikstjóri er
Mark Steven Johnson og meðal leikenda eru
Nicolas Cage, Eva Mendes og Sam Elliott.
Bandarísk bíómynd frá 2007. Atriði í myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
01.00 Gómorra (Gomorra) Ítölsk bíómynd
frá 2008 byggð á bók eftir Roberto Saviani
um glæpafjölskyldur nútímans á Ítalíu. Myndin hefur verið tilnefnd til fjölda verðlauna og
vann meðal annars Gullpálmann í Cannes,
Evrópsku kvikmyndaverðlaunin og Golden
Globe. Atriði eru ekki við hæfi barna.
03.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Post Grad
10.00 Austin Powers in Goldmember
12.00 Robots
14.00 Post Grad
16.00 Austin Powers in Goldmember
18.00 Robots
20.00 Mr. Popper‘s Penguins
22.00 Cleaner
00.00 Wrong Turn 3: Left For Dead
02.00 Harold & Kumar Escape From
Guantanamo
04.00 Cleaner
06.00 The Goods: Live Hard, Sell Hard

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm In The Middle (1:22)
08.30 Ellen (9:170)
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (155:175)
10.15 Sjálfstætt fólk (20:30)
10.50 Cougar Town (15:22)
11.10 Jamie Oliver‘s Food Revolution (2:6)
12.05 Stóra þjóðin (4:4)
12.35 Nágrannar
13.00 I Love You Beth Cooper Einn
mesti nördinn í skólanum lýsir yfir ást sinni á
aðalskutlunni í útskriftarræðu sinni sem verður til þess að hún mætir í partí til hans.
14.40 Game Tíví
15.05 Sorry I‘ve Got No Head
15.35 Barnatími Stöðvar 2
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen (10:170)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Simpson-fjölskyldan (6:22)
19.45 Týnda kynslóðin (4:24) Týnda
kynslóðin er frábær skemmtiþáttur í stjórn
Björns Braga Arnarssonar og félaga.
20.10 Spurningabomban (3:21) Logi
Bergmann Eiðsson egnir saman tveimur liðum sem þurfa að svara laufléttum og
skemmtilegum spurningum.
21.00 The X-Factor (5:26)
22.30 The Full Monty Ein vinsælasta
gamanmynd síðari ára fjallar um nokkra atvinnulausa stáliðjuverkamenn sem deyja ekki
ráðalausir þótt á móti blási. Neyðin kennir naktri konu að spinna og félagarnir fá þá
hugmynd að gerast nektardansarar til að geta
séð sér og sínum farborða.
00.00 Pretty Persuasion Ung stúlka
sakar leiklistarkennara sinn um kynferðislega
áreitni og þá fer af stað atburðarás sem enginn sá fyrir.
01.45 Fast Food Nation
03.35 I Love You Beth Cooper
05.10 Simpson-fjölskyldan (6:22)
05.35 Fréttir og Ísland í dag

SKJÁREINN
17.45 Unglingamótið í Mosfellsbæ
18.30 Kobe - Doin ‚ Work Í þessari
mögnuðu mynd fylgjumst við með einum
degi í lífi Kobe Bryant. Þrjátíu myndavélar
fylgdu Kobe eftir þennan eina dag en myndin er eftir sjálfan Spike Lee.
20.00 Meistarad. Evrópu: fréttaþáttur
20.30 La Liga Report
21.00 Enski deildarbikarinn: WBA Liverpool
22.50 UFC 123 Útsending frá UFC 123
en þangað eru mættir til leiks flestir af bestu
bardagamönnum heims.

15.35 Sunnudagsmessan
16.50 Chelsea - Stoke
18.40 Newcastle - Norwich
20.30 Premier League Preview Show
2012/13 Hitað upp fyrir leiki helgarinnar í
ensku úrvalsdeildinni.
21.00 Premier League World 2012/13
21.30 Football League Show 2012/13
Sýndar svipmyndir úr leikjunum í næstefstu
deild enska boltans.
22.00 Premier League Preview Show
2012/13
22.30 West Ham - Sunderland
00.20 Swansea - Everton

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Samsent
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
17.50 iCarly (7:45)

17.05 The Simpsons
17.30 Íslenski listinn
17.55 Sjáðu
18.20 Glee (10.22)
19.00 Friends
19.25 The Simpsons (7.22)
19.50 The Secret Circle (6.22) Banda-

rísk þáttaröð um unglingsstúlku sem flytur
til smábæjar í Washington og er tekin inn í
leynifélag unglinga sem búa allir yfir óvenjulegum hæfileikum.
20.35 The Vampire Diaries (6.22)
Bandarísk þáttaröð um unglingsstúlku sem
fellur fyrir strák sem er í raun vampíra og
hefur lifað í meira en 160 ár.
21.15 Pretty Little Liars (7.25) Bandarísk þáttaröð um fjórar vinkonur sem búa yfir
stóru leyndarmáli.
22.00 Breakout Kings (6.13) Dramatísk þáttaröð. Bandarísk lögregluyfirvöld setja
saman sérsveit skipaða dæmdum glæpamönnum til að elta uppi fanga.
22.40 The Secret Circle (6.22)
23.25 The Vampire Diaries (6.22)
00.05 Pretty Little Liars (7.25)
00.50 Breakout Kings (6.13)
01.30 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

18.15 Doctors (36:175)
19.00 Ellen (10:170)
19.45 The Big Bang Theory (22:24)
20.10 2 Broke Girls (21:24)
20.35 Anger Management (1:10)
20.55 Up All Night (9:24)
21.20 Mike & Molly (7:23)
21.45 Veep (5:8)
22.15 Weeds (10:13)
22.40 The X-Factor (6:26).
23.25 Ellen (10:170)
00.10 The Big Bang Theory (22:24)
00.35 2 Broke Girls (21:24)
01.00 Anger Management (1:10)
01.25 Mike & Molly (7:23)
01.45 Weeds (10:13)
02.05 Up All Night (9:24)
02.30 Veep (5:8)
03.00 Weeds (10:13)
03.30 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
15.55 90210 (7:22) (e)
16.40 One Tree Hill (11:13) (e)
17.30 Rachael Ray
18.15 GCB (4:10) (e)
19.05 An Idiot Abroad (2:9) (e) Ricky
Gervais og Stephen Merchant eru mennirnir á bak við þennan einstaka þátt sem fjallar
um vin þeirra, Karl Pilkington og ferðir hans
um sjö undur veraldar.
19.55 America‘s Funniest Home Videos (e)
20.20 America‘s Funniest Home
Videos Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur.
20.45 Minute To Win It Einstakur
skemmtiþáttur undir stjórn þúsundþjalasmiðsins Guy Fieri. Þátttakendur fá tækifæri
til að vinna milljón dollara með því að leysa
þrautir sem í fyrstu virðast einfaldar. Samheldin sex manna fjölskylda reynir að vinna
peninga fyrir veikan afa.
21.30 The Voice (3:15) Bandarískur raunveruleikaþáttur þar sem leitað er að hæfileikaríku tónlistarfólki. Dómarar þáttarins eru
þau Christina Aguilera, Adam Levine, Cee Lo
Green og Blake Shelton.
23.45 Johnny Naz (1:6) (e)
00.15 House (2:23) (e)
01.05 CSI: New York (6:18) (e)
01.55 A Gifted Man (4:16) (e)
02.45 Jimmy Kimmel (e)
04.15 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.10 Upphitun fyrir Ryderbikarinn 2012 (1:6) (2:6) (3:6) (4:6) (5:6)
(6:6) 11.10 Ryder Cup 2012 - Opening Ceremony 12.10 Ryder Cup 2012 (1:3) 23.00 Ryder
Cup 2012 (1:3) 02.00 ESPN America

18.00 Föstudagsþátturinn

20.00 Hrafnaþing 21.00 Motoring 21.30
Eldað með Holta

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

HÁGÆÐA ARINELDSTÆÐI Á TILBOÐI
20-60% AFSLÁTTUR
Smiðjuvegi 2 · Kópavogi
Sími 544 2121
www.rumgott.is

Opið virka daga frá kl. 10-18
og laugardaga kl. 11-16
Löggiltir dýnuframleiðendur
– Starfandi í 60 ár

SIGURJÓN DIGRI
KOMINN TIL AÐ SJÁ OG SIGRA

120 gr. hágæða ungnautakjöt, sætt beikon, brún piparsósa, brie ostur, hvítlauksristaðir sveppir,
karamellíseraður rauðlaukur, Boston kál og tómatar. Meðlæti: Franskar, sósa og salat.

ASTRALTERTAN
SEM BEÐIÐ HEFUR VERIÐ EFTIR Í 30 ÁR

Karamelluterta með pekanhnetum, valhnetum, mjólkursúkkulaði og hvítu súkkulaði.
Borin fram kubblaga með heitri karamellusósu og vanilluískúlu.
Má bjóða þér Astraltertukubb?

G R I L L S TJ Ó R N
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Sónar-hátíðin til Íslands í fyrsta sinn
„Föstudagurinn er svolítið
trylltur hjá mér. Ég er að fara að
þeyta skífum í partíi seinni partinn og svo slæ ég upp mexíkóskri
matarveislu í kveðjuskyni fyrir
kærasta systur minnar. Laugardagur og sunnudagur fara því
bara í rólegheit hjá mér.“
Rósa Birgitta Ísfeld söngkona

Hin heimsfræga tónlistarhátíð Sónar verður
haldin í fyrsta sinn í Hörpunni í Reykjavík
dagana 14. til 16. febrúar á næsta ári. Þetta
staðfesti skipuleggjandinn Björn Steinbekk
við Fréttablaðið en gat að öðru leyti ekki tjáð
sig um hverjir kæmu þar fram.
Um er að ræða eina af þekktari tónlistarhátíðum Evrópu. Hún hefur verið haldin í
Barcelona á Spáni frá árinu 1994. Frá 2002
hefur hátíðin fært út kvíarnar og verið haldin
í São Paulo, Tókýó og Höfðaborg. Að undanförnu hafa London, Frankfurt, Seúl og Buenos
Aires bæst í hópinn og núna er röðin komin
að Íslandi. Samanlagt sækja um 150 þúsund
manns hátíðina á ári hverju.
Sónar er þekkt fyrir elektró- og indítónlist,
auk þess sem frægir popparar hafa troðið upp

+HUEHUUJLL HUiWDNDQOHJVNiOGVD
+
DJDXP
JULPPGRJ|UY QWLQJ
JXHQOtNDOOM~IXU
I\QGLQQ
QRJyPyWVVW äLOHJX
XUYYLWQLLV
E ä UXPWDNPDUNDOD
EXUäXU
W N
N ODXVDi
iVW

á hátíðinni. Meðal þekktra flytjenda
í Barcelona í sumar voru Fatboy
Slim, New Order, Hot Chip, Lana
Del Rey, The Roots, James Blake
og Squarepusher. Í fyrra stigu
á svið á hátíðinni M.I.A.,
The Human League, Aphex
Twin, Underworld og Dizzee
Rascal.
Talið er að um þrjátíu
flytjendur taki þátt í Sónar
hér á landi og verður helmingur þeirra erlendur. Fyrir í
Reykjavík er Iceland Airwaves-hátíðin sem er haldin á
hverju hausti við fádæma
góðar undirtektir.
- fb

STUÐ Á SÓNAR Fatboy Slim og Lana Del Rey stigu

bæði á svið á Sónar-hátíðinni í sumar.

UPPTEKNIR MENN
Guðmundur Óskar gat ekki verið viðstaddur myndatöku fyrir Fréttablaðið þar sem hann var
staddur í hljóðveri við upptökur á nýrri plötu Ómars Guðjónssonar.
Hann segir Fallega menn eiga erfitt með að skipuleggja æfingatíma þar sem flestir meðlimir sveitarinnar eru uppteknir með öðrum hljómsveitum. „Þegar menn eru að gera alls
konar hluti með alls konar mönnum getur verið erfitt að sameinast um æfingatíma. Við
bókuðum einu sinni „gigg“ á Karamba og höfðum þá viku til að semja og æfa efni.
Síðan þá hafa kannski bæst við tvö ný lög.“

HLJÓMSVEITIN FALLEGIR MENN: ER EKKI OFURGRÚPPA

FALLEGIR TÓNLISTARMENN
SPILA HIPPHOPPBRÆÐING
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Árshátíð knattspyrnufélagsins KF
Mjaðmar fer fram á Faktorý í kvöld.
Í tilefni þess mun hljómsveitin Fallegir menn koma fram auk Prins
Póló, Tilbury og FM Belfast. Fallegir
menn var stofnuð í Menntaskólanum
við Hamrahlíð og eiga hljómsveitarmeðlimir það allir sameiginlegt að
vera vanir tónlistarmenn og fallegir
ásýndum.
Hljómsveitin var stofnuð árið
2006 en hefur starfað í núverandi
mynd í rúm þrjú ár. Hana skipa
Unnsteinn Manuel Stefánsson úr
Retro Stefson, Axel Haraldsson og
Guðmundur Óskar Guðmundsson úr

Hjaltalín, Atli Bollason úr Sprengjuhöllinni, Arnljótur Sigurðsson og
Teitur Magnússon úr Ojba Rasta,
Guðmundur Einar Sigurðarson og
Aron Steinn Ásbjarnason.
Guðmundur Óskar bassaleikari
vill síður skilgreina Fallega menn
sem ofurgrúppu og segir örlög slíkra
sveita oft sorgleg. „Það hefur ekki
reynst mönnum vel að stofna „súpergrúppur“ enda hljóta þær iðulega
sorgleg örlög. Hljómsveitin samanstendur vissulega af mönnum úr
hinum og þessum hljómsveitum, en
það á við um flestar íslenskar hljómsveitir.“

Að sögn Guðmundar Óskars spilar sveitin hipphoppbræðing og eru
það Unnsteinn Manuel, Teitur og
Guðmundur Einar sem rappa.
„Þar sem við erum allir svo uppteknir með öðrum hljómsveitum
hittumst við sjaldan og þess vegna
þarf maður að setja sig í ákveðnar
stellingar fyrir hipphoppið. Tónlistin er handahófskennd og strákarnir
rappa á mörgum tungumálum þannig ég veit ekki hvernig mætti skilgreina tónlistina betur.“
Tónleikarnir hefjast klukkan 22 í
kvöld og er miðaverð 1.000 krónur.
sara@frettabladid.is

Mundar penslana í London
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„Mig langaði til að prófa nýja hluti
og kanna nýjar slóðir,“ segir förðunarfræðingurinn Ísak Freyr Helgason sem hefur komið sér vel fyrir
í Lundúnum þar sem hann var að
meðal annars iðinn við kolann á
nýafstaðinni tískuviku.
Ísak farðaði þar stjörnur á borð
við Juliu Restoin Roitfeld, dóttur
ritstjórans umdeilda Carine Roitfeld, og fyrirsætuna Suki Waterhouse sem á góðu gengi að fagna í
Bretlandi. Ísak líkar lífið í London
vel og er kominn á mála hjá umboðsskrifstofu.
„Í tískuvikunni var ég meira í að
gera gestina sæta fyrir viðburðina
en að mála fyrir sýningarnar sjálfar. Ég hef verið mjög heppinn með
verkefni hingað til,“ segir Ísak sem
fór heim til Restoin Roitfeld þar sem
hann farðaði stjörnuna fyrir stærstu
sýningu tískuvikunnar í London,
Burberry Prorsum, en þar var hún
mynduð í bak og fyrir. „Hún er

yndisleg og jarðbundin manneskja.“
Ísak veit ekki hversu lengi hann
ætlar að munda penslana í London
en hann nýtur liðsinnis ljósmyndarans Sögu Sigurðardóttur, sem hefur
átt mikilli velgengni að fagna í tískuheiminum þar ytra.
„Ég lifi fyrir einn dag í einu
hérna. Mér finnst London
yndisleg og ekki skemmir fyrir að hafa fólk eins
og gimsteininn Sögu Sig í
kringum sig en hún hefur
hjálpað mér ótrúlega
hérna úti.“
- áp
JULIA RESTOIN ROITFELD

Fyrirsæta sem er
fastagestur á fremsta
bekk á tískuvikunum.
Dóttir Carine Roitfeld,
fyrrum ritstjóra
franska Vogue. Hefur
verið andlit Tom Ford,
H&M, Lancôme, Mango
og Accessorize.

LÍKAR VEL Ísak Frey

líkar lífið í London
vel þar sem hann er
kominn á mála hjá
umboðsskrifstofu og
farðar fræga fólkið.

Einnar nætur gaman ... ár eftir ár eftir ár

E in n
vinsælasktiur
gamanlei a!
allra tím
Nína
a Dögg Fillipp
pusdóttir og Guðjón Davííð Karlsson
n í verð
ðlaunale
eikriti Bernard
d Slad
de
í leikstjórn Sigurðar Sigurjónsso
onar og Bjjarna Hauks Þórssonar

Frumsýnt í kvöld kl. 20
FÍTON / SÍA

FI043813

fös.
lau.
lau.
lau.

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

UPPSELT
örfá sæti
UPPSELT
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
UPPSELT
UPPSELT

Sýningar í Hofi á Akureyri | Miðasala | 450 1000 | menningarhus.is

fim. 1/11 kl. 19 örfá sæti
fös. 2/11 kl. 19 örfá sæti
lau. 10/11 kl. 20 örfá sæti

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

FRÉTTIR AF FÓLKI
Á forsíðu i-D
Fyrirsætan Kolfinna Kristófersdóttir prýðir forsíðu nýjasta heftis
tímaritsins i-D. Heftið nefnist The
Role Model Issue sem mætti
þýða sem Fyrirmyndarheftið og er
Kolfinna mynduð
af írska ljósmyndaranum Boo
George. Kolfinna
situr ekki aðeins
fyrir á forsíðunni
heldur birtir tímaritið
heilan myndaþátt með
fyrirsætunni.
Boo George
hefur áður
myndað fyrir
Levi‘s, Topman,
Wrangler, Louis
Vuitton, Ungaro
og Allsaints.

Ólafur Darri til APA
Bandaríska umboðsskrifstofan APA
hefur gert samning við leikarann
Ólaf Darra Ólafsson sem síðast
sló í gegn í aðalhlutverki Djúpsins,
myndar Baltasars Kormáks, sem
frumsýnd var fyrir skömmu.
Bransavefsíðan Deadline Hollywood greindi frá þessu í gær, en
APA stærir sig af því að vera eitt
af helstu umboðsfyrirtækjunum
í Bandaríkjunum og gerir ekki
upp á milli starfa við kvikmyndir,
sjónvarp eða leikhús. Eins og
kunnugt er leikur Ólafur Darri
aukahlutverk í myndinni
The Secret Life Of
Walter Mitty í leikstjórn
Bens Stiller, sem tekin
er upp hér á landi, og
hugsanlega hefur
Hollywood-stjarnan gefið íslenska
leikaranum góð
ráð varðandi
frekari frama
erlendis.
- sm, kg

Mest lesið
1 Stórhuga smiður á of litlum bíl
2 Jón Gnarr baðst afsökunar á
ímynd hjóla í Næturvaktinni
3 Var plötuð í skólann en stýrir
nú Herjólfi
4 Dauðvona sjúklingur segist vita
hvar Jimmy Hoffa er grafinn
5 Beikonkreppa er í uppsiglingu

Breakbeat
laugardagskvöld
laugardagskvöld
kl. 22
22

Vertu með þeim fyrstu
sem fá Ryder Cup beint
í snjallsímann
Í fyrsta sinn á Íslandi getur þú horft á golf í beinni
útsendingu í snjallsímanum þínum með Vodafone
Ef þú ert áskrifandi að SkjárGolf missir þú ekki af einu einasta
höggi í Ryder Cup, hvort sem þú ert á ferðinni, í vinnunni eða
heima. Fylgstu með þessu æsispennandi móti sem á sér enga
hliðstæðu í golfheiminum og tístu með #ryderinn.

HTC ONE X á 99.900 kr. og SkjárGolf í teiggjöf
Mánaðaráskrift að SkjárGolf fylgir öllum seldum HTC ONE X
snjallsímum á meðan á mótinu stendur. HTC ONE X er vel
hannaður og öflugur snjallsími á frábæru Ryder Cup tilboði.

Þín ánægja okkar markmið

