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Víkja fyrir vatnsvernd Orkuveitan heldur fast við þau áform að sumarhús á  tuttugu og sex lóðum fyrirtækisins við Elliðavatn hverfi til að tryggja vatnsvernd. Vísað er til ákvæða leigusamninga 
frá 2004. Fyrsti bústaðurinn verður rifinn á næstu dögum. Húsið á myndinni, sem er í eigu Hrafns Gunnlaugssonar, var byggt árið 2009 eftir að eldri bústaður brann. Sjá síðu 10. fréttablaðið/gVa
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NUDE Magazine 
Smáralind
Komdu og nældu þér í frítt eintak  
eða skoðaðu blaðið á smaralind.is

Viðskipti Volkswagen-verksmiðjurn-
ar tilgreina ekki strax hvaða tegundir 
og árgerðir bíla voru með svokall-
aðar EA 189 dísilvélar. Þetta kemur 
fram á vefsíðu Heklu hf., umboðs-
aðila bílanna. Forstjóri Volkswagen 
í Þýskalandi sagði upp störfum í gær. 
Fyrirtækið hefur viðurkennt að í fyrr-
greindum vélum var búnaður sem 
veldur því að útblástur þeirra virðist 
minni en hann er í raun. Hlutabréf 
í Volkswagen féllu um meira en 30 

prósent í byrjun vikunnar 
vegna fréttanna og óvíst 
er hver áhrifin verða 
á þýska hag-
kerfið.

Þorsteinn 
Jóhannsson, 
starfsmaður 
Umhverfis-
s t o f n u n a r , 
segir ástæðu 
til að ætla að 

bílar framleiddir í 
B a n d a r í k j u n u m 

séu með svipað-
a n  b ú n a ð  o g 
Volkswagen-bíl-
arn ir. Hann hafi 
f y r i r  f á e i n u m 
ár um hitt mann, 

sem var fyrrverandi 
starfsmaður umhverfis-

málastofnunar Bandaríkj-
anna (EPA) eða umhverfis-

stofnunar Kaliforníu, en það var EPA 
sem uppgötvaði svindl VW. „Í léttu 
spjalli okkar í milli tjáði hann mér að 
stofnunin hefði komist að því að þrír 
stórir og þekktir dísilvélaframleið-
endur í Bandaríkjunum hefðu orðið 
uppvísir að því að vera með sams 
konar hugbúnað tengdan dísilvélum 
sínum og Volkswagen hefur orðið 
uppvíst að nú.“ Framleiðendurnir 
þrír voru ekki sektaðir.  
– ft, jhh / sjá síðu 16

Vísbendingar eru um að bandarískir bílaframleiðendur svindli líka

Mannréttindi  „Samviskufrelsið 
er stjórnarskrárvarinn réttur og 
meðal dýrmætustu mannréttinda. 
Engar sérstakar reglur gilda um 
samviskufrelsi presta. Sem betur 
fer,“ segir Kristján Valur Ingólfsson, 
vígslubiskup í Skálholti og starfandi 
biskup.

Biskupsstofu barst þann 2. júlí 
síðastliðinn beiðni frá innanríkis-
ráðuneytinu um að svara einni af 
fimm fyrirspurnum Andrésar Inga 
Jónssonar, varaþingmanns Vinstri 
grænna, um þjónustu presta og mis-

munun á grundvelli kynhneigðar 
sem bornar voru upp við innanríkis-
ráðherra á Alþingi.

Í greinargerð með svari Biskups-
stofu kemur fram að þjóðkirkjan 
hafi litið svo á að réttur samkynja 
para til kirkjulegrar hjónavígslu væri 
tryggður þrátt fyrir samviskufrelsi 
presta. Þá segir í svörum Biskups-
stofu að ráðuneytið hafi ekki kallað 
eftir tillögum biskups í þessum 
efnum og því ekki sett reglur um 
hvenær prestum sé skylt að fram-
kvæma hjónavígslu. Á kirkjulegum 

vígslumönnum hvíli ekki sama 
skylda og borgaralegum vígslu-
mönnum.

„Þjóðkirkjan fékk með nýjum 
hjúskaparlögum heimild til að gefa 
saman pör af sama kyni,“ segir Krist-
ján. „Þjóðkirkjan hefur nýtt sér þann 
skilning sem fram kemur í greinar-
gerð með hjúskaparlögunum að 
ekki þurfi að skylda starfandi prest 
til þess að framkvæma hjónavígslu 
samkynhneigðra gegn vilja sínum,“ 
segir hann.

„Mismunun á grundvelli kyn-

hneigðar eða kynvitundar getur 
aldrei staðist jafnréttisákvæði 
stjórnarskrár. Láti löggjafinn ákvæði 
sem heimila prestum og vígslu-
mönnum annarra trúfélaga að mis-
muna einstaklingum með þessum 
hætti standa óhreyfð, þá mun verða 
látið á það reyna fyrir dómstólum,“ 
segir Björg Valgeirsdóttir, lögmaður 
Samtakanna '78. 

Hið svokallaða „samviskufrelsi 
presta“ sé aðeins heimatilbúið orða-
tiltæki yfir heimild til að mismuna 
einstaklingum. – kbg, srs / sjá síðu 6

Kirkjan á öðru máli en Samtökin '78
Starfandi biskup segir þjóðkirkjuna skilja hlutina svo að ekki þurfi að skylda presta til að framkvæma hjónavígslu samkynja fólks.

Þjóðkirkjan 
hefur nýtt sér þann 

skilning […] að ekki þurfi að 
skylda starfandi prest til þess 
að framkvæma hjónavígslu 
samkynhneigðra gegn vilja 
sínum.
Kristján Valur  
Ingólfsson,  
vígslubisup  
í Skálholti



ingarorlofið og að það sé gríðarlega 
alvarlegt. „Þetta þýðir í raun og veru 
að feðrum sem taka fæðingarorlof 
muni fækka enn frekar,“ segir Sigríð
ur Ingibjörg. Hún telur að bæði þurfi 
að hækka þakið og lengja orlofið. 
Mikill niðurskurður átti sér stað eftir 
hrun, þakið var síðan hækkað úr 300 
í 350 þúsund krónur árið 2013. „En 
það hefur í raun og veru ekki hækkað 
síðan.“ Sigríður Ingibjörg segir það 
vera „skandal“ að halda hámarks
greiðslum óbreyttum. „Þetta er bara 
algjör hneisa,“ segir hún og kveður 

Samfylkinguna munu leggja fram 
frumvarp þar sem lagt er til að hækka 
hámarksupphæðina í 500 þúsund 
krónur frá og með fyrsta janúar 2016. 
Haldið verði áfram með hækkunina 
markvisst og orlofið lengt 2017 og 
2018. „Sveitarfélögin eru í auknum 
mæli að reyna að finna leiðir til þess 
að brúa bilið og við teljum að þetta sé 
sameiginlegt verkefni ríkis og sveitar
félaga,“ segir Sigríður Ingibjörg. 

Ekki náðist í Eygló Harðardóttur 
félagsmálaráðherra við vinnslu þess
arar fréttar. saeunn@frettabladid.is

Veður

Í dag, fimmtudag, má búast við 
norðankalda á Vestfjörðum, en 
annars yfirleitt hægur vindur. Íbúar á 
suðurhelmingi landsins fá þá einna 
besta veðrið á meðan rigning eða 
skúrir verða á norðanverðu landinu 
og sums staðar austanlands. Hiti 5 til 
12 stig, hlýjast syðst. Sjá Síðu 32

F é l ag S m ál Að raunvirði hefur 
hámarksupphæð hjá fæðingarorlofs
sjóði lækkað um helming eftir hrun. 
Árið 2008 var hámarksupphæðin 536 
þúsund krónur (823 þúsund krónur á 
núvirði), en árið 2015 var hún 370 þús
und krónur, eða 450 þúsund krónum 
lægri. Samhliða þessari lækkun hefur 
feðrum sem fara í fæðingarorlof farið 
fækkandi úr 90,9 prósentum 2008 
í 78,3 prósent 2014. Þeir feður sem 
taka orlof taka einnig færri daga. Ekki 
stendur til að hækka fjárveitingar 
til fæðingarorlofssjóðs í nýjum fjár
lögum. Formaður velferðarnefndar 
segir þetta hneyksli og hyggst Sam
fylkingin leggja fram frumvarp um 
hækkun hámarksins að nýju.

Í fjárlögum fyrir árið 2016 er gert 
ráð fyrir að útgjöld fæðingarorlofs
sjóðs verði 9,28 milljarðar króna, 
sem jafngildir 221 milljónar króna 
raunlækkun frá fjárlögum þessa árs. 
Lækkunin skýrist þó af niðurfellingu 
fjárheimildar, því má segja að útgjöld 
sjóðsins standi í stað milli ára. Gert 
er ráð fyrir að hámarksgreiðslur nemi 
áfram 370 þúsund krónum árið 2016.

Rætt hefur verið um að lengja 
orlofið, en ekki hefur orðið af þeim 
áformum. Birkir Jón Jónsson, for
maður starfshópsins sem móta á til
lögu að framtíðarstefnu í fæðingaror
lofsmálum hér á landi, telur að það 
sé til lítils að lengja fæðingarorlofið 
ef foreldrar nýta það ekki að fullu í 
dag. „Greiðslurnar eru einfaldlega of 
lágar í dag. Það þarf fyrst að hækka 
greiðslur til foreldra og í framhaldi 
af því væri rétt að horfa til lengingar 
orlofsins. Við vorum með mjög gott 
kerfi fyrir hrun, sérstaklega þegar 
horft var til þátttöku feðra og nú þarf 
að endurreisa það,“ segir Birkir Jón

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, for
maður velferðarnefndar Alþingis, 
segir það pólitíska ákvörðun ráð
herra að leggja ekki áherslu á fæð

Hámarks orlofsgreiðsla 
helmingi lægri en 2008
Mjög var skorið niður hjá fæðingarorlofssjóði eftir hrun. Hámarksupphæð 
greiðslna hefur lítið hækkað síðan þá. Engin áform um að hækka hámark 2016. 
Formaður velferðarnefndar telur að feðrum sem taki orlof muni fækka áfram.

Þetta þýðir í 
raun og veru 

að feðrum sem taka 
fæðingarorlof muni 
fækka enn frekar.
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 
formaður velferðarnefndar 
Alþingis
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*Útreikningur styðst við vísitölu  
neysluverðs í ágúst 2015 og verð-
lagsreiknivél Hagstofu Íslands. Til 
grundvallar útreikningum er notað 
mánaðarlegt gildi vísitölu neysluverðs.

Ár

✿ Þróun hámarksupphæðar greiðslna frá fæðingar-
orlofssjóði miðað við verðlag dagsins í dag
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ódýr ís
3 teg, 900 ml

249 
ÁÐUr 399 Kr/stKr/stKr

-38%

Nammi namm!

 Nýbreytni í höfuðborgarlífinu

Fæst gefins Í gær mátti sjá hvar íbúi hafði stillt út gefins húsgögnum og öðru fyrir utan Flókagötu 35 í miðborg Reykjavíkur. Oft eru við fjölbýlishús í 
Kaupmannahöfn í Danmörku sérstök svæði þar sem íbúar geta sett út gefins dót sem margir nýta sér. Fréttablaðið/Vilhelm

Skógrækt Á bilinu fimmtíu til sextíu 
þúsund tré þarf til að anna eftirspurn 
á innlendum jólatrjáamarkaði. Lands
samtök skógareigenda kynntu í gær hug
myndir sínar um markvissa jólatrjáa
rækt fyrir Bændasamtökunum.

„Í dag eru þessi tré flutt til landsins á 
óumhverfisvænan hátt. Auðvitað eigum 
við að vera sjálfbær með jólatré, en við 
viljum líka taka af þeim markaði sem 
velur gervitré,“ segir Hrönn Guðmunds
dóttir, framkvæmdastjóri samtakanna.

Vinsælasta jólatréð á Íslandi í dag 
er normannsþinur, sem er fluttur inn 
frá Þýskalandi og Danmörku. Ræktun 
hans hentar ekki íslenskum aðstæðum 
en ef hugmyndirnar ná fram að ganga 
hefst markviss ræktun á fjallaþin innan 
tíðar.

„En samt höfum við verið að mark
aðssetja íslenska jólatréð sem furu. 
Hún fellir ekki barr og svo er góð lykt 
af henni,“ segir Jóhann G. Jóhannsson, 
formaður samtakanna. „Það er gífur
lega mikil sala orðin í furu.“

Hann segir þó ekki hægt að lofa 
ódýrari jólatrjám við innlendu fram
leiðsluna en hina innfluttu. „Það er 
voðalega erfitt að svara því hvað verður 
eftir tíu ár. Við værum samt ekki í þessu 
ef við hefðum ekki trú á þessu. Svo er 
fólk alltaf að verða meira og meira með
vitað um að það vill ekki tré sem er 
búið að ausa á eitri,“ segir Jóhann. – snæ

Stefna á að 
rækta hér 
fleiri jólatré

Jóhann G. Jóhannsson formaður og 
Hrönn Guðmundsdóttir, framkvæmda-
stjóri Landssamtaka skógareigenda. 
Fréttablaðið/Stefán

Samgöngur Bergrisi ehf. og Þingvalla
nefnd gerðu í gær með sér samning 
um uppsetningu á stöðumælastaur
um í Þingvallaþjóðgarði. Áætlað er 
að taka búnaðinn í notkun um næstu 
áramót.

Fram kom í viðtali Stöðvar 2 við 
Ólaf Örn Haraldsson þjóðgarðs
vörð í sumar að gjaldtaka yrði bara 
við bílastæði á Hakinu við efri enda 
Almannagjár þar sem gestastofa þjóð
garðsins er, á Þingplani þaðan sem 
gengið er upp í Almannagjá og á Val
hallarplani þar sem hótelið stóð áður.

Forsætisráðuneytið staðfesti gjald
skrá fyrir bílastæðin í sumar. Sam
kvæmt henni er gjaldið 500 krónur 
fyrir að leggja einkabíl, 3.000 krónur 
fyrir hópferðabíla sem rúma fimmtán 
farþega eða fleiri, 1.500 krónur fyrir 
hópferðabíla sem rúma 14 farþega 
eða færri og 750 krónur fyrir jeppa 
sem rúma átta farþega eða færri. – þea

Hefja töku 
stöðugjalds á 
Þingvöllum  
eftir áramót
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ódýr ís
3 teg, 900 ml

249 
ÁÐUr 399 Kr/stKr/stKr

-38%-38%

lambaprime 3 teg.
fersKt, sítrónKt, sítrónK Usmjör,KolaKolaK Krydd

2.474 
ÁÐUr 3.298 Kr/KgKgK

-25%

- ferskt
- í sítrónusmjöri- í sítrónusmjöri

- eða kolakryddað- eða kolakryddað

kræsingar & kostakjör

Tilboðin gilda 24. sept – 27. sept 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

bjúgU 6 stK
nettó

560 
ÁÐUr 934 Kr/pK

-40%
KjúKlingabringUr

dansKar, 900 grKar, 900 grK

1.391 
ÁÐUr 1.761 Kr/KgKgK

hUmar Án sKeljar
1 Kg poKg poK Ki, 20% íshúÐ

3.499 
ÁÐUr 4.998 Kr/pKr/pKr

-30%
hvítlaUKsbraUÐ 2stK

coop, 2 teg, 350 gr

229 
ÁÐUr 298 Kr/pKr/pKr

lime og sítrónUr
fersKar og fínarKar og fínarK

349 
ÁÐUr 498 Kr/Kgr/Kgr

-30%
epla cider
2ltr, coop

299 
ÁÐUr 399 Kr/stKr/stKr

-25%



Flugsæti frá 49.900 kr. 
Og 12.500 Vildarpunktar
Verð án Vildarpunkta 59.900 kr.
Innifalið: Flug og ein taska fram og til baka.

Faro í Portúgal 
Beint flug með Icelandair  
30.sept. og 10.okt.

VITA - Skógarhlíð 12 - Sími 570 4444Flogið með Icelandair

Bandaríkin „Ef ég hef gefið fólki  þá 
hugmynd að ég sé hálfgerður vinstri-
sinni, þá er það ekki rétt útskýring,“ 
sagði Frans páfi í gær, stuttu áður en 
hann hitti Barack Obama Bandaríkja-
forseta í Washington.

„En ef þeir vilja að ég fari með trúar-
játninguna, þá get ég það,“ bætti hann 
við.

Obama tók á móti honum á flug-
vellinum, en þeir héldu síðan að Hvíta 
húsinu þar sem þeir ávörpuðu báðir 
mannfjölda, sem þar beið eftir þeim.

Frans páfi tók ekki í mál að fara með 
glæsibifreið þennan spotta frá flugvell-
inum til Hvíta hússins, heldur settist 
hann upp í lítinn Fiat sem flutti hann 
á leiðarenda.

Í ávarpi sínu fyrir utan Hvíta húsið 
fagnaði páfi sérstaklega tillögum  
Obama um aðgerðir til að draga úr 
loftmengun: „Með því að fallast á hve 
brýn þessi mál eru, þá virðist mér 
einnig ljóst að loftslagsbreytingar eru 
vandamál sem ekki er lengur hægt að 
láta komandi kynslóðum eftir.“

Hann hvatti enn fremur til 
umburðar lyndis og sagðist þakklátur 
fyrir þær góðu móttökur sem hann 
hefur fengið í Bandaríkjunum. „Sem 
innflytjendasonur gleður það mig 
að vera gestur í þessu landi, sem að 
stórum hluta er byggt upp af innflytj-
endafjölskyldum.“

Páfinn verður alls í sex daga í Banda-
ríkjunum og heimsækir þrjár borgir, 
nefnilega New York og Philadelphiu 
auk höfuðborgarinnar Washington.

Það umdeildasta, sem Frans 
páfi tekur sér fyrir hendur í þessari 
Bandaríkjaheimsókn, er að taka 18. 
aldar munkinn Junipero Serra í tölu 
kaþólskra dýrlinga.

Serra var umdeildur á sínum tíma 
fyrir að hneppa frumbyggja í þrældóm 
og beita þá líkamlegum refsingum af 
mikilli grimmd.

Samtök bandarískra frumbyggja 
hafa harðlega mótmælt þessu, en Frans 

páfi segist líta á Serra sem einn af upp-
haflegum stofnendum Bandaríkjanna.

Spánverjinn Serra hélt vestur til 

Kaliforníu stuttu fyrir 1770 og stofn-
aði þar trúboðsstöðvar þar sem mikil 
áhersla var lögð á að fá indíána til að 
snúast til kristni. Prestar voru settir 
yfir samfélög frumbyggja og stjórnuðu 
harðri hendi.

Með því að taka Serra í dýrlingatölu 
kýs páfi að líta fram hjá þeirri ljótu 
sögu nýlenduvæðingar, þjóðarmorðs, 
misþyrminga og pyntinga sem fylgdu 
innrás Spánverja til Vestur heims og 
síðar stofnun Bandaríkjanna í Norður-
Ameríku.

Á hinn bóginn sjá innflytjendur af 
suðuramerískum uppruna í Banda-
ríkjunum mikilvæg tengsl við Serra, 
og til þeirra virðist páfi einkum vera 
að höfða. gudsteinn@frettabladid.is

Frans páfi segir misskilning  
að hann sé vinstrisinnaður
Þakkar Obama frumkvæði í loftslagsmálum. Hvetur til umburðarlyndis. Umdeildur munkur að dýrlingi.

Frans páfi ásamt Barack Obama Bandaríkjaforseta við Hvíta húsið í gær. Fréttablaðið/EPA

alþingi Atvinnuveganefnd Alþingis 
hefur kallað til fundar við sig nú í 
morgunsárið fulltrúa orkufyrirtækja, 
formann verkefnisstjórnar Ramma-
áætlunar og ráðuneytisstjóra við-
komandi fagráðuneyta. Tekin verða 
fyrir nokkur stór ágreiningsmál sem 
borin voru upp við nefndina á því 
tímabili sem breytingartillaga meiri-
hluta nefndarinnar um rammaáætl-
un var til meðferðar á Alþingi í vor.

Þá lagði umhverfisráðherra 
fram þingsályktunartillögu um að 

Hvammsvirkjun í Þjórsá yrði færð úr 
biðflokki í nýtingarflokk. Atvinnu-
veganefnd lagði til að fjórir kostir 
til viðbótar yrðu færðir úr bið í nýt-
ingarflokk sem olli hörðum deilum.

Málið var ekki leitt til lykta á þing-
inu, en umræðum um rammaáætlun 
frestað. 

Jón Gunnarsson,  formaður 
atvinnuveganefndar Alþingis, sem 
sagði við atkvæðagreiðslu í byrjun 
júlí að aðeins væri um hálfleik að 
ræða, segir að það sem verði rætt á 

fundinum  sé vinnulag við ramma-
áætlun, og þær athugasemdir sem 
bornar hafi verið upp við nefndina 
á vormánuðum. „Það sem við viljum 
leiða fram er sá djúpstæði ágrein-
ingur sem er um það hvernig vinna 
á rammaáætlun."

Jón segir ekkert ákveðið um næstu 
skref, spurður hvort breytingartil-
lagan verði endurvakin með ein-
hverjum hætti. Sigrún Magnúsdóttir 
umhverfisráðherra hefur gefið út að 
það muni hún ekki gera – niðurstaða 

þingsins hefði verið að senda einn 
kost í nýtingarflokk – en bætti því við 
að þingmenn geti gert tillögu um að 
Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun í 
Þjórsá verði skoðaðar.

Jón segir að niðurstaða fundarins í 
dag verði í framhaldinu tekin upp við 
umhverfisráðuneytið og umhverfis-
ráðherra „sem gæti brugðist við með 
einhverjum hætti. Ef ráðuneytið fær 
upplýsingar um að ekki sé unnið eftir 
lögunum þá geri ég ráð fyrir því að 
það verði brugðist við slíku“. – shá

Rammaáætlun um nýtingu virkjunarkosta aftur á dagskrá
Hugur minn 
stendur til þess að 

það verði unnið áfram með 
málið, því eins og það var af-
greitt þá getur það ekki legið 
óhreyft. Það er 
kristaltært.
Jón Gunnarsson,  
formaður  
atvinnuveganefndar

Sem innflytjenda-
sonur gleður það 

mig að vera gestur í þessu 
landi, sem að stórum hluta 
er byggt upp af innflytjenda-
fjölskyldum.
Frans páfi

Junipero Serra var 
spænskur munkur sem 
stofnaði trúboðsstöðvar í 
Kaliforníu á seinni hluta  
18. aldar.

»

alþingi Þingflokksformenn Bjartrar 
framtíðar, VG og Pírata telja eðlilegt 
að dagpeningagreiðslur þingmanna 
verði gerðar opinberar. Brynhildur 
Pétursdóttir segist vera að undirbúa 
lagafrumvarp þess efnis að starfskostn-
aður þingsins verði gerður opinber líkt 
og tíðkast í Bretlandi.

„Já, mér finnst eðlilegt að þessar 
greiðslur séu opinberar og er að vinna 
að máli tengdu þessu. Þetta á ekki að 
vera neitt leyndarmál. Í Bretlandi er 
starfskostnaður þingmanna opinber 
öllum þeim sem vilja sem er jákvætt og 
gott, að hafa allar þessar upplýsingar 
opinberar,“ segir Brynhildur.

Alþjóðanefndir íslenska þingsins 
eru margar og fjöldi funda og ráðstefna 
haldinn um allan heim á hverju ári. Frá 
upphafi þessa kjörtímabils hafa þing-
menn verið úti í sem nemur 1.280 
dögum. Fimmtíu þingmenn hafa farið 
utan á vegum alþjóðanefnda þingsins.

Skrifstofa Alþingis neitaði Frétta-
blaðinu um upplýsingar um dagpen-
ingagreiðslur til handa þingmönnum 
á þessu kjörtímabili þar sem upp-
lýsingar sem þessar þyrfti að vinna 

sérstaklega. Helgi Hrafn Gunnarsson 
Pírati segir það vera eðlilegt að þessar 
upplýsingar séu opinberar. „Það ber 
að hafa það í huga að þingmenn eru 
í vinnu erlendis og þetta er til þess að 
dekka kostnað við ferðalög. Ég sé svo 
sem ekkert því til fyrirstöðu að gera 
þessar upplýsingar opinberar en á 
móti kemur að þessar upphæðir eru 

ekkert til að skammast sín fyrir,“ segir 
Helgi.

Ragnheiður Ríkharðsdóttir og 
Ásmundur Einar Daðason, þingflokks-
formenn stjórnarflokkanna á þingi, 
hafa ekki tekið afstöðu til málsins. 
Hins vegar töldu þau eðlilegt að ræða 
málið á næsta fundi formanna þing-
flokka á mánudag. – sa

Vilja opinbera greiðslur dagpeninga

Alþingismenn sinna mikilli vinnu utan landsteinanna. Á þessu kjörtímabili hafa 
þeir setið fundi erlendis í samtals 1.280 daga. Fréttablaðið/Vilhelm

Egyptaland  Abdel-Fattah el-Sisi  
Egyptalandsforseti náðaði í gær 
hundrað pólitíska fanga. 

Fréttastofur víða um heim segja 
náðunina í pólitískum tilgangi. Hún 
er sögð til að bæta ímynd ríkisstjórn-
ar forsetans en undanfarin tvö ár 
hafa þúsundir mótmælenda, náms-
manna og blaðamanna verið hand-
teknar.  Tilkynnt var um náðunina 
kvöldið fyrir heimsókn forsetans til 
New York þar sem hann sækir fund 
allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna.

Á meðal fanga sem sleppt hefur 
verið eru blaðamennirnir Mohamed 
Fahmy og Baher Mohamed sem hafa 
setið í fangelsi í um fjögur hundruð 
daga. Blaðamennirnir tveir voru sak-
felldir fyrir að hafa sent út ósannar 
fréttir á sjónvarpsstöðinni Al Jazeera. 
Þá voru þeir dæmdir í þriggja ára 
fangelsi.

„Að sjálfsögðu erum við himinlif-
andi með að honum hafi verið sleppt 
úr fangelsi,“ sagði eiginkona Bahers 
Mohameds í viðtali við fréttastofu 
Time í gær. – þea

Forseti náðar  
hundrað fanga

lö g rEg lumál  „Stjórn Kattavina-
félags Íslands skorar á yfirvöld að 
sinna rannsóknarskyldu sinni og láta 
einskis ófreistað til að hafa hendur í 
hári gerandans,“ segir í áskorun sem 
Kattavinafélag Íslands sendi lögreglu-
stjóranum á Suðurlandi í gær.

Áskorunin er send vegna staðfests 
gruns kattaeigenda í Hveragerði um að 
eitrað hafi verið fyrir köttum þeirra í 
ágústmánuði síðastliðnum.

„Grunur kattaeigenda að eitrað hafi 
verið fyrir köttum þeirra í Hveragerði 
í ágúst hefur nú verið staðfestur af 
Matvælastofnun. Ljóst þykir að dýrin 
hafi liðið óbærilegar kvalir og stangast 
þetta níðingsverk á við dýravelferðar-
lög,“ segir enn fremur í áskoruninni.

Matvælastofnun kærði málið til lög-
reglu í síðasta mánuði en málið er nú í 
rannsókn. – þea

Kalla á 
rannsókn á 
kattadrápi
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STAÐALBÚNAÐUR Í NISSAN NOTE ACENTA ER MEÐAL ANNARS:
Bluetooth handfrjáls síma- og hljómtækjabúnaður, stýri með aðgerðahnöppum, hraðastillir (Cruise Control), 
aksturstölva, 15" álfelgur, hæðarstilling á ökumannssæti, hiti í framsætum, stöðugleikastýring, loftkæling, 
rafknúið léttstýri og USB og AUX tengi fyrir tónlistarafspilun úr snjallsíma.

REKSTRARLEIGA
Á SÉRKJÖRUM

Bjóðum nokkra bíla á lækkuðum rekstrarleigukjörum.
Innifalin í leigu eru tryggingar, dekk

og reglubundið þjónustueftirlit.

Leitið nánari upplýsinga hjá sölumönnum Nissan.

NISSAN NOTE
ACENTA 1.2 BENSÍN / SJÁLFSKIPTUR

3.050.000 KR.

VETRARDEKK FYLGJA ÖLLUM 
NÝJUM NISSAN NOTE Í 

TAKMARKAÐAN TÍMA

NISSAN NOTE

RÚMGÓÐUR OG 
SKEMMTILEGUR Í AKSTRI

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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H‡sk—la êsland

Mannréttindi Engar reglur eru í 
gildi um samviskufrelsi presta innan 
þjóðkirkjunnar sem heimila þeim 
að neita fólki um þjónustu á grund-
velli kynhneigðar. Þetta kemur fram 
í svari Biskupsstofu til innanríkis-
ráðuneytis. Hart hefur verið tekist á 
um hjónavígslu hinsegin fólks innan 
kirkjunnar síðustu ár. Samkyn-
hneigðir hafa ekki sömu réttindi og 
gagnkynhneigðir innan kirkjunnar 
því prestar geta neitað að gifta sam-
kynhneigða ef trúarleg sannfæring 
þeirra leyfir þeim það ekki.

Hilmar Hildar Magnúsarson, for-
maður Samtakanna '78, segir ótækt 
að prestar mismuni fólki í skjóli 
trúarsannfæringar. „Fyrst og fremst 
vegna þess að við erum að ræða um 
opinbera stofnun og opinbera þjóna. 
Það er hrein og klár mismunun gagn-
vart borgurum landsins. Því hljótum 
við að mótmæla.“ Hann segir engu 
skipta hvort prestar sem hafna sam-
kynhneigðum um þjónustu séu fáir. 
„Þó það væri einn, þó þeir væru 
hundrað. Þetta snýst um ákveðin 
grundvallarprinsipp.“

Hilmar segist munu skoða niður-
stöðuna með lögmönnum. „Við 
reynum auðvitað að hafa áhrif á þau 
sem fara með löggjafarvaldið, það er 

eitt úrræða en við sækjum okkar rétt 
fyrir dómstólum ef samkynja pör 
eiga á hættu að verða mismunað.“

Björg Valgeirsdóttir, hjá DIKA lög-
mönnum er lögmaður Samtakanna 
'78. Aðspurð minnir hún á að starfs-
menn þjóðkirkjunnar, þar með 
taldir prestar, séu opinberir starfs-
menn lögum samkvæmt og hafi þeir 
sem slíkir skyldur gagnvart öllum 
almenningi. Hún telur alvarlegt að 
vígslumenn þjóðkirkjunnar beri ekki 
sömu skyldur gagnvart almenningi 
lögum samkvæmt líkt  og borgara-
legir vígslumenn. Björg bendir á að 
raunar sé í hjúskaparlögum fólgin 

heimild til handa kirkjunnar mönn-
um að ákveða að mismuna fólki 
með þessum hætti. Á meðan lögin 
standi óhreyfð þá geti prestar þjóð-
kirkjunnar neitað samkynja pari um 
hjónavígslu á grundvelli kynhneigðar 
eða kynvitundar. Slíkt geti ekki 
staðist, ríkisstarfsmönnum sé aldrei 
heimilt að mismuna einstaklingum á 
þann hátt. Láti löggjafinn ákvæði sem 
heimila prestum og vígslumönnum 
trúfélaga að mismuna einstaklingum 
með þessum hætti standa óhreyfð 
verði látið á það reyna fyrir dóm-
stólum.

Björg bendir á að dómur Mann-
réttindadómstóls Evrópu frá árs-
byrjun 2013 (Eweida og fleiri gegn 
Bretlandi) hafi staðfest að óheimilt 
sé að mismuna samkynja pörum 
með vísan til trúfrelsis. Dómstóll-
inn hafi með niðurstöðunni viður-
kennt að aðgerðir gegn mismunun 
á grundvelli kynhneigðar séu mikil-
vægar og hafi lögmætan tilgang 
sem réttlæti takmarkanir á trúfrelsi. 
Dómurinn hafi í för með sér að bann 
við mismunun á grundvelli kyn-
hneigðar eða kynvitundar gangi 
framar rétti til iðkunar trúarbragða.  
kristjanabjorg@frettabladid.is
stefanrafn@frettabladid.is 

Samtökin '78 vilja fara  
í mál vegna kirkjunnar
Ekkert kemur í veg fyrir að samkynja pörum sé mismunað innan kirkjunnar.

Palestínumenn hlaupa til að forðast áhrif „hljóðsprengju“ sem ísraelskur lögreglumaður kastaði á markaði í borginni Hebron á Vesturbakkanum í gær. 
Skærur brutust út eftir útför Hadeel Al-Haslhamoun, 18 ára stúlku, sem ísraelskir hermenn skutu í fyrradag. Fréttablaðið/EPA

Á hlaupum undan sprengju lögreglunnar

Við sækjum okkar 
rétt fyrir dómstólum 

ef samkynja pör eiga á hættu 
að verða mismunað.
Hilmar Hildar  
Magnúsarson,  
formaður  
Samtakanna 78

StjórnMál „Eitt af stóru málunum 
þar og víðast hvar í veröldinni er 
vaxandi framboð nýrra og dýrra 
líftæknilyfja,“ segir Kristján Þór 
Júlíusson heilbrigðisráðherra. Sum 
lyfjanna séu svo dýr að nær ómögu-
legt sé, jafnvel fyrir ríkustu þjóðir, að 
taka þau í notkun. 

Orð hans féllu í sérstakri umræðu 
um lyfjagreiðslukerfi hins opinbera á 
Alþingi í gær. Málshefjandi var Katrín 
Júlíusdóttir, þingmaður Samfylking-
arinnar. Hún reifaði mál Fanneyjar 

Bjarkar Ásbjörnsdóttur en Héraðs-
dómur Reykjavíkur hafnaði í síðustu 
viku kröfu hennar um dýra lyfjameð-
ferð við lifrarbólgu C sem hún smit-
aðist af við blóðgjöf fyrir 32 árum. 
Katrín telur núverandi lyfjagreiðslu-
kerfi óboðlegt. „[Við] þurfum að geta 
gert ráð fyrir því að innleiða hér dýr 
og öflug lyf sem bjarga mannslífum.“

Kristján Þór sagði að málið væri 
flókið en mikið fjármagn færi í niður-
greiðslu lyfja og forgangsröðun vegna 
þessa væri ákveðin af fagfólki. For-

gangsröðun væri þannig háttað að 
veikustu sjúklingarnir nytu forgangs. 
Hér væri forgangsröðun vegna lyfja-
meðferðar með svipuðum hætti og 
á hinum Norðurlöndunum en hann 
er þeirrar skoðunar að Norðurlöndin 
eigi að efla með sér samstarf um inn-
kaup lyfja, útboð og fleira.

Sú vinna er þegar farin af stað en 
landlæknar Norðurlandanna hafa 
meðal annars rætt sín á milli með 
hvaða hætti megi haga forgangs-
röðun vegna lyfjameðferða.  – srs

Norðurlandasamstarf um útfærslu lyfjameðferða

OrkuMál Ragnheiður Elín Árnadótt-
ir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, sat 
í gær fund með orkumálaráðherrum 
Evrópusambands- og EFTA-ríkjanna 
í Lúxemborg. Fundað var um hvernig 
hægt sé að auka hlut endurnýjanlegra 
orkugjafa og hvernig tækninýjungar 
í orkumálum geti stuðlað að þeirri 
þróun.

Meðal fundargesta var tæknifröm-
uðurinn Elon Musk, forstjóri Tesla. Á 
fundinum fór Musk yfir með hvaða 
hætti frumkvöðlastarf, rannsóknir 
og tækniþróun geti verið lykill að 
árangri í að ná auknu hlutfalli endur-
nýjanlegra orkugjafa og að draga úr 
losun gróðurhúsalofttegunda.

Ragnheiður Elín lagði áherslu á 
framangreind markmið í ávarpi sínu 
á fundinum auk mögulegra jákvæðra 
efnahagslegra áhrifa af grænni orku. 
Jafnframt kom ráðherra inn á þátt 
auðlindagarða og mikilvægi nýsköp-
unar og þróunar á sviði orkumála svo 
hægt sé að ná settum markmiðum í 
loftslagsmálum.

Ráðherra talaði þá einnig um 
reynslu Íslendinga á  því sviði og 
þá helst á sviði jarðvarmanýtingar. 
Ragnheiður Elín sagði mikilvægt að 
auka hlut jarðvarma í Evrópu til að 
ná umræddum markmiðum. – þea

Ráðherra 
orkumála á 
fundi með 
Elon Musk

Ragnheiður 
Elín Árnadóttir, 
iðnaðar- og við-
skiptaráðherra

Sum þeirra eru 
svo dýr að það er 

nær ómögulegt fyrir jafnvel 
ríkustu þjóðir að taka þau í 
notkun.
Kristján Þór Júlíusson  
heilbrigðisráðherra
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Af öllum 
barnafatnaði
24.-27. september
*ekki afsláttur af barnaskóm

Kringlan, Skeifan, Spöng, Garðabær og Akureyri



Svona geta myglublettir litið út í húsum. Hér er svartur sveppur í rakaskemmdum á 
bak við skáp. NordicPhotos/Getty 

Heilbrigðismál Á Facebook er hópur 
sem kallast Myglusveppur – þolendur 
en þar eru á sjötta hundrað manns sem 
eiga það sameiginlegt að hafa barist við 
myglusvepp og afleiðingar hans.

Blaðamaður setti upp könnun í 
hópnum um fjárhagslegt tap vegna 
myglusvepps. Áttatíu manns svöruðu 
könnuninni og höfðu allir orðið fyrir 
einhvers konar fjárhagslegu tjóni 
vegna myglusvepps. Stærsti hluti 
hópsins sem svaraði hefur þurft að 
borga fyrir framkvæmdir á fasteign, 
misst innbú sitt, þurft að losa sig við 
fatnað, orðið fyrir atvinnumissi og 
tapað heilsu sinni vegna myglusvepps.

Jafnvel þótt fólk sé með innbús-
tryggingu, heimilistryggingu og 
sjúkratryggingu þá eiga þær ekki við 
þegar kemur að myglusvepp. Myglu-
sveppur kemur upp á löngum tíma 
vegna viðvarandi leka eða raka. Ekki 
er um skyndilegt vatnstjón að ræða 
sem er almennt bætt með tryggingum. 

Þegar fólk verður mjög veikt af 
völdum myglusvepps myndar það 
slíkt óþol við sveppnum að það getur 
ekki verið nálægt hlutum sem hafa 
fengið á sig sveppinn eða inni í hús-
næði þar sem vottur af myglusvepp er. 
Því eru mörg dæmi um að fólk flytji úr 
húsnæði með myglusvepp en heilsan 
lagast ekki vegna húsgagna, fatnaðar 
og annarra hluta sem voru í gamla 
húsnæðinu og eru þakin sveppagró-
um sem illmögulegt er að hreinsa úr 
hlutum.  Þannig að fyrir utan dýrar 
rannsóknir, framkvæmdir og rask sem 
getur skapast þegar myglusveppur 
kemur upp þá þurfa þeir sem verst 
hafa orðið úti að losa sig við öll hús-
gögn, fatnað og persónulega muni 
með tilheyrandi kostnaði. 
erlabjorg@frettabladid.is 

Þolendur myglusvepps 
bera einir kostnaðinn
Mörg dæmi eru um að fjölskyldur missi allar sínar eigur vegna myglusvepps.

35% Framkvæmdir, innbú, 
fatnaður, atvinnuskerðing og 
heilsubrestur.

21% 20%
Framkvæmdir, innbú, fatnaður, atvinnuskerðing og heilsubrestur.

90% af innbúi og 
heilsubrestur. 

Framkvæmdir á 
fasteign.

24%

✿   Hefur þú orðið fyrir fjárhagslegu  
tapi vegna myglusvepps?

Guðbjörg Þóra Ingimarsdóttir og fjölskylda 
hennar voru lengi að átta sig á því að myglu-
sveppur væri að valda langvarandi heilsu-
bresti hjá öllum fjölskyldumeðlimum. 
Heilsan lagaðist strax við að flytja út úr 
húsnæðinu síðastliðið sumar en ofnæmis-
kerfi Guðbjargar er orðið svo lélegt að hún 
getur ekki komið nálægt gömlu húsgögn-
unum eða verið inni í húsnæði sem vottur 
af myglusvepp er í.

„Við hentum næstum öllum okkar 
eigum og við fáum það ekki bætt úr trygg-
ingum. Það er enginn bótaréttur þegar 
kemur að myglusvepp sem sýnir það og 
sannar að maður er ekki að henda dótinu 
sínu til að svíkja út úr tryggingum,“ segir 
Guðbjörg.

Fjölskyldan henti húsgögnum, sængum 
og fötum. Í raun öllu nema mjög dýrum 
tækjum og tölvubúnaði. Þau dauðhreins-
uðu þá hluti og ætla að taka eitt og eitt 

inn í nýju íbúðina sem þau eru í og athuga 
hvort það verði í lagi.

„Svo pakkaði ég þessu dýrmætasta í 
kassa. Myndum af börnunum og öðru 
ómetanlegu dóti og þori kannski að athuga 
með það eftir nokkur ár. Það er sárast að 
hugsa til þess að þessir hlutir séu mögulega 
glataðir. Hitt er hægt að endurnýja.“ Guð-
björg segir þetta hafa verið eins og að lenda 
í bruna, nema án skilnings og samúðar frá 
samfélaginu og án þess að fá tjónið bætt.

„Við mættum svakalega miklu skiln-
ingsleysi og fordómum. Fólki fannst við 
klikkuð og sagði okkur að henda þessu bara í 

þvottavél. Enda veit fólk lítið um myglu-
svepp og hversu þrálátur hann er þegar hann 
hefur komist í snertingu við hluti. Þegar 
maður hefur upplifað að vera heilsulaus til 
lengri tíma vegna myglusvepps tekur maður 
heilsuna fram yfir veraldlegar eigur. Okkur 
datt ekki í hug að taka sénsinn á að vera með 
eitraða hluti inni hjá okkur og verða veik 
aftur. Enda ráðlagði fólk með slæma reynslu 
af þrálátum veikindum vegna sveppasýkts 
innbús okkur að henda öllu.“

Fjölskyldan þurFti að Henda:

Öllum fötum og skóm, sófasetti og 
borði, fjórum rúmum og rúmfatnaði, dóti 
barnanna, leikjatölvum og leikjum, prent
ara, myndavélum, hillum og kommóðum, 
náttborði, skrifborði, flestum bókum, öllu 
eldhúsdóti, myndum og römmum, stofu
stássi, snyrtidóti og töskum.

Eins og að lenda í bruna en án skilnings

Engin dómsmál  
vegna innbús
Dæmi eru um dómsmál vegna 
fasteignakaupa og myglusvepps sem 
hafa farið á báða vegu. En í dómasafni 
héraðsdóms og Hæstaréttar finnast 
engin sem fjalla um myglusvepp og 
ábyrgð leigusala eða tryggingafélaga. 
Hólmsteinn Brekkan, framkvæmda-
stjóri Leigjendasamtakanna, segir 
marga leita til hans vegna innbús tjóns 
af völdum myglusvepps. Myglan er 
þá talin til komin vegna viðhalds-
skorts leigusala eða í kjölfar ófull-
nægjandi viðgerðar eftir vatnstjón. 
Málin ættu lögum samkvæmt að vera 
bótaskyld en Hólmsteinn segir fólk 
almennt ekki treysta sér í einkamál. 
„Startkostnaður er að minnsta kosti 
600.000 krónur og sönnunarbyrði er 
mikil,“ segir hann.

Vitað er um mál í undirbúningi gegn 
Félagsbústöðum vegna myglusvepps 
og skemmda á innbúi. Ekki hefur 
fengist staðfest hversu mörg þau eru.80 svara í opinni könnun á Facebook. Allir hafa orðið fyrir einhvers konar 

fjárhagslegu tjóni. Hér eru stærstu liðirnir:
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CHEVROLET CRUZE LTZ 
Nýskr. 07.10, ekinn 68 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 1.950 þús.
Rnr. 283004.

NISSAN QASHQAI SE 
Nýskr. 02.04, ekinn 38 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 4.690 þús.
Rnr. 320408.

Kletthálsi 11 -110 Reykjavík   
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr. 05.12, ekinn 72 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur.  
Rnr. 102871.

HONDA JAZZ COMFORT 
Nýskr. 06.10, ekinn 92 þús km. 
bensín, beinskiptur.  

VERÐ kr. 1.790 þús.
Rnr. 282998. 

HYUNDAI i30 WAGON COMFORT  
Nýskr. 06.11, ekinn 87 þús km. 
bensín, sjálfskiptur.  

VERÐ kr. 2.490 þús.
Rnr. 120773. 

DACIA DUSTER 4x4
Nýskr. 01.13, ekinn 77 þús. km. 
dísil, beinskiptur.  

VERÐ kr. 2.750 þús.
Rnr. 120731. 

KIA SPORTAGE EX 
Nýskr. 05.14, ekinn 41 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.  

VERÐ kr. 5.390 þús.
Rnr. 282830. 

Glæsilegur bíll

5.990 þús.

GOTT ÚRVAL
NOTAÐRA BÍLA

Skoðaðu úrvalið á 

bilaland.is

GOTT ÚRVAL  
NOTAÐRA BÍLA

Skoðaðu úrvalið á  

bilaland.is
ALLT AÐ 90%

FJÁRMÖGNUN

TÖKUM NOTAÐAN 
UPPÍ NOTAÐAN! 

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

Guðbjörg Þóra  
Ingimarsdóttir



  
 
 Skráðu þig á www.netgiro.is
 

Borgaðu með símanum á einfaldan og öruggan máta með Netgíró.
Við sendum þér reikning í netbankann og þú færð allt að 14 daga vaxtalausan greiðslufrest.

4 TONN 

Í BOÐI

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

Úrval er breytilegt eftir verslunum. Allar vörurnar fást í Iceland, Engihjalla. 

SÚPUKJÖTSTILBOÐ!
Í haustlægðunum er fátt betra en að sitja inni og njóta dýrindis 

kjötsúpu. Þú færð allt í súpuna á ótrúlegu verði í Iceland.
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Esja Gæðafæði
súpukjöt 1. flokkur

699
kr.
kg. 

VERÐSPRENGJA 

FYRSTUR KEMUR 

FYRSTUR FÆR

 



umhverfismál „Við viljum ekki og 
ætlum ekki að ganga fram með offorsi 
en okkar framtíðarsýn í vatnsvernd er 
skýr og henni munum við fylgja,“ 
segir Bjarni Bjarnason, forstjóri 
Orkuveitu Reykjavíkur, um afdrif frí-
stundahúsa í landi fyrirtækisins við 
Elliðavatn.

Reykjavíkurborg keypti Elliða-
vatnsjörðina á árinu 1921. Jörðin 
fylgdi síðan Rafmagnsveitu Reykja-
víkur þegar rekstur þess fyrirtækis 
var aðskilinn frá rekstri borgarinnar. 
Á svæðinu eru nú frístundahús á 26 
lóðum sem Orkuveitan hefur viljað 
hreinsa af mannvirkjum vegna vatns-
verndarsjónarmiða. Sumarhúsin 
standa flest  á skilgreindu  grann-
svæði og sum á svokölluðu öryggis-
svæði á vatnsverndarsvæðinu í Heið-
mörk.

Á árinu 2004 voru leigusamningar 
við 21 sumarhúsaeiganda framlengd-
ir til sjö ára með þeim skilmálum að 
eigendurnir myndu að þeim tíma 
liðnum fjarlægja húsin á sinn kostn-
að. Fimm lóðarleiguhafar gerðu ekki 
nýjan samning.

Orkuveitan framlengdi í nóvem-
ber 2011 samningana einhliða í eitt 
ár, út árið 2012, og tilkynnti þá jafn-
framt að þeir yrðu ekki framlengdir 
að þeim tíma loknum. Sumarhúsa-
eigendurnir voru minntir á þá kvöð 
sem þeir hefðu sjálfir undirgengist   

að fjarlægja allt af lóðunum á eigin 
kostnað. Eftir að framlengingin rann 
út hefur fyrirtækið ekki innheimt 
leigu enda lítur það svo á að leigu-
samningarnir séu útrunnir.

Ekkert hefur bólað á niðurrifi. 
Þvert á móti sendu fjórtán lóðar-
leiguhafar sameiginlega  kæru til 
kærunefndar húsamála í lok samn-
ingstímans í desember 2011. Þeir 
töldu að með því að skjóta málinu 
til kærunefndarinnar hefðu samn-
ingarnir framlengst um tuttugu ár. 
Þessu hafnaði Orkuveitan fyrir sitt 
leyti. Kærunefndin sagði málið ekki 
heyra undir sig og vísaði því frá.

Eigandi eins leigulóðarhússins 
samdi við Orkuveituna um að fá að 
halda sínum bústað þar til hann félli 
frá gegn því að þá yrði bústaðnum 
afsalað til fyrirtækisins sem myndi 
þá fjarlægja húsið fyrir sinn reikning. 
Umræddur maður lést í fyrra og húsið 
er komið í eigu Orkuveitunnar sem 
bíður nú eftir heimild frá Reykja-
víkurborg  til að rífa húsið sem er 
reyndar eitt hið alminnsta á svæðinu, 
aðeins sautján fermetrar.

„Með þessu er Orkuveitan að 
skapa  ákveðið fordæmi gagnvart 
eigendum annarra húsa á svæðinu,“ 
undirstrikar Elín Smáradóttir,  lög-
fræðingur fyrirtækisins. Er Elín þar 
meðal annars að vísa í að samkvæmt 
samningunum frá 2004 áttu húseig-
endurnir sjálfir að borga fyrir að láta 
fjarlægja húsin eins og fyrr segir. Slíkt 
getur verið afar kostnaðarsamt.

„Þetta geta verið umtalsverðir 
fjármunir fyrir einstaklinga en í hinu 

stóra samhengi vatnsverndarmála 
væru þetta ekki mikil útgjöld fyrir 
Orkuveituna,“ segir Bjarni forstjóri 
um kostnaðinn við að láta fjarlægja 
byggingarnar. Fyrirtækinu sé treyst 

fyrir nýtingu vatnsauðlindarinnar og 
beri því mikla ábyrgð í málinu.

Skammt frá frístundahúsunum, 
inni á brunnsvæðinu sjálfu, stendur 
gamla skólahúsið Jaðar. Það er í eigu 

Reykjavíkurborgar. „Húsið er illa 
farið og ekkert notað. Orkuveitan 
mun bjóða borginni að taka við 
húsinu og fjarlægja það,“ segir Elín 
Smáradóttir.  

OR hefur sjálf niðurrif Elliðavatnshúsa
Sumarhús á landi Orkuveitunnar við Elliðavatn munu þurfa að víkja í samræmi við leigusamninga sem gerðir voru 2004 og runnu út  
í árslok 2012. Þótt húseigendur hafi sjálfir átt að kosta niðurrifið verður fyrsta húsið fjarlægt á næstu dögum af Orkuveitunni sjálfri.

Mörg húsanna sem eiga að hverfa eru reisuleg og vel við haldið. Fréttablaðið/GVA

Hús eru nú á 26 af 35 lóðum Orkuveitunnar við Elliðavatn. Kort/Orkuveita Reykjavíkur

Orkuveitan tók við þessu húsi af dánarbúi og lætur nú fjarlægja það. Fréttablaðið/GVA

Vatnsverndin ráði
Í umsögn Orkuveitunnar við skipulag í Heiðmörk var lögð áhersla á að byggð á 
grannsvæðum og fjarsvæðum vatnsbóla í  Heiðmörk sé víkjandi. „Fyrirtækið hef-
ur í því skyni ákveðið að framlengja ekki leigu samninga um lóðir undir frístunda-
byggð á vatnsverndar- og útivistarsvæðinu í Heiðmörk,“ sagði í umsögninni.

„Þetta endurspeglar þá stefnu OR að vatnsverndin sé ríkjandi á svæðinu, 
byggðin víkjandi, og vill ná samkomulagi við húseigendur á þeim nótum,“ segir 
í nýrri samantekt fyrirtækisins um Elliðavatnsbletti.

TVÖFALT 
AUÐVELDARA 
AÐ MUNA
Þjónustan okkar hefur 
nú verið færð úr síma- 
númerinu 118 í 1818

✿  elliðavatn og nágrenni

Garðar Örn  
Úlfarsson
gar@frettabladid.is
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Umhverfi Brotnar rúður, veggjakrot, 
óþrifnaður og flögnuð málning. Þetta 
gæti verið lýsing á hreysi í  verstu 
hverfum stórborga en á við um tómt 
verslunar- og þjónustuhúsnæði vítt 
og breitt um borgina, nálægt heim-
ilum fólks og grunnskólum.

Fréttablaðið fór á stúfana og tók 
myndir af þessu húsnæði. Í nokkrum 
tilfellum hefur  það staðið autt um 
margra ára skeið. Í öðrum hefur það 
verið illa leikið á tveimur til þremur 
árum. „Borgin gaf út yfirlýsingu vorið 
2011 um að niðurníðsla yrði ekki 
liðin, alveg sama hvar tiltekin hús 
eða lóðir væru í skipulagsferli. Það 
yrði beitt sektarákvæðum ef þeirri 
niðurníðslu yrði ekki kippt í liðinn,“ 
segir Hjálmar Sveinsson, formaður 
umhverfis- og skipulagsráðs Reykja-
víkurborgar. Hann segir að átakið 
hafi skilað góðum árangri á sínum 
tíma. „En ég þekki ekki nákvæmlega 
hvernig eftirlit með þessum hlutum 
er skipulagt, nema það er á hreinu að 
niðurníðsla á ekki að líðast.“

Hann segir eftirlitið að einhverju 
leyti flókið. Gjaldþrot félaga og yfir-
standandi dómsmál geta seinkað 
afgreiðslu þessara mála. Haft var 
samband við eigendur Arnarbakka 2 
í Breiðholti sem staðfestu að eigenda-
deilur væru meðal annars orsök þess 
í hvaða ástandi húsnæðið er. Þar eru 
hlerar fyrir gluggum og húsið allt hið 
hrörlegasta.

Að sögn Hjálmars hefur Reykja-
víkurborg verið mjög treg til þess 
undanfarin ár að samþykkja breyt-
ingar á deiliskipulagi á þann veg að 
þjónustuhúsnæði verði að íbúðar-
húsnæði. Hann segir að það sé vegna 
þeirrar stefnu í nýju aðalskipulagi 
borgarinnar að reyna að gera hverfin 

Niðurníðsla húsa bönnuð í borginni
Yfirgefið verslunarhúsnæði er engin prýði í hverfum borgarinnar. Ekki áfellisdómur yfir blandaðri byggð að mati formanns skipulags-
ráðs Reykjavíkur. Átak sem farið hafi verið í á sínum tíma hafi skilað góðum árangri. Húseigendum var þá hótað sektum.

BraUtarholt 20. eigandi fasteignafélag ehf. Húsnæðið hýsti áður Baðhús Lindu Pétursdóttur en hefur staðið autt síðan það var flutt og var að endingu lokað. Mikið hefur verið kvartað yfir partístandi hjá óvið-
komandi aðilum á efri hæðum hússins og svo fór að húsnæðinu var lokað að hluta svo ekki væri hægt að komast inn í það með ólöglegum hætti. Fréttablaðið/Pjetur

Starmýri 2, Sem Snýr að Álftamýri. eigandi Ísflex ehf. Þetta húsnæði stendur raunar ekki alveg autt. Þrátt fyrir að vera 
skráð sem viðskipta- og þjónustulóð er ljóst að einhver notar það sem geymslu fyrir verkfæri og annað þess háttar. Þá sjást inn 
um glugga þess sófar og borð og svo virðist sem fólk verji þar einhverjum tíma. Töluverður sóðaskapur er innandyra. 

Þetta sýnir kannski 
aðallega að það 

hefur verið stefna allt of lengi 
í borginni að hlúa ekki nóg 
að þessari þjónustu  
í hverfunum.
Hjálmar Sveinsson,  
formaður  
umhverfis- og 
skipulagsráðs 
Reykjavíkurborgar

arnarBakki 2-4. eigendur Stálvélar ehf., tryggvi agnars-
son, kJ ehf. og fleiri. Húsnæðið er í miðju Bakkahverfinu og 
hýsti áður meðal annars myndbandaleigu. Nú standa yfir 
deilur á milli eigenda um viðhald og eignarhald. Aðstand-
endur hússins vildu ekki tjá sig við Fréttablaðið um hvort 
dagsektum hefði verið beitt. 

norðUrBrún 2. eigandi Sjónver ehf. Þetta tæplega  
500 fm verslunarhúsnæði stendur við hlið Hrafnistu. Þar 
var meðal annars verslunin 11-11 en húsnæðið stendur nú 
autt. Lóðin er skráð sem viðskipta- og þjónustulóð og er 
eign Reykjavíkurborgar. 

Snærós 
Sindradóttir
snaeros@frettabladid.is

sjálfbærari með því að glæða þjón-
ustu inni í hverfunum aftur.

Hann segir að þessir kjarnar, í 
miðjum íbúðarhverfum, séu ekki 
áfellisdómur yfir stefnu borgarinnar 
um blandaða byggð. „Þetta sýnir 
kannski aðallega að það hefur verið 
stefna allt of lengi í borginni að hlúa 
ekki nóg að þessari þjónustu í hverf-
unum.“ Hjálmar segir uppbyggingu 
matvöruverslana á Granda vera 
skipulagsleg mistök. „En nota bene þá 
virðist þetta vera að breytast saman-
ber að Bónus var að opna verslun í 
Skipholti. Þessir stóru aðilar í lág-
verðsverslunum virðast vera farnir að 
fatta að það getur verið góður bisness 
að reka hverfisverslanir.“

„Það er í stefnu borgarinnar að 
þétta byggðina, efla hverfin og fjölga 
í  miðlægum hverfum og hverfum 
sem liggja vel við samgöngum. Ég 
er ekki í nokkrum vafa um að þessi 
stefna borgarinnar sem er staðfest 
í aðalskipulaginu hefur áhrif á fjár-
festinguna. Því miður er ekki hægt 
að segja að þetta gerist allt í einu. Því 
miður eru ákveðin hverfi þar sem 
þessi blöndun inni í hverfunum á 
erfitt uppdráttar,“ segir Hjálmar. 
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Íslenskt fjölskyldufyrirtæki
og framleiðsla síðan 1984

Te og Kaffi hafa nú framleitt þrjár vinsælustu kaffitegundir sínar sem kaffipúða. 
Sérvaldar kaffibaunir sem halda bragðgæðum og ilmi alla leið í bollann þinn, 

Java Mokka, Espresso Roma og French Roast.

umhverfismál  „Ég átta mig ekki 
á hvernig lúpína á að geta aukið 
skriðuhættu,“ segir Hreinn Óskars-
son, framkvæmdastjóri Hekluskóga, 
um tilgátu þessa efnis frá Ralf Trylle, 
umhverfisfulltrúa á Ísafirði.

Í Fréttablaðinu á fimmtudag í 
síðustu viku kom fram að Ralf er nú 
að kanna hvort verið geti að lúpína 
á bröttum stöðum geti aukið hættu 
á skriðum. „Þegar blotnar verður 
jarðvegurinn þungur og kannski 
lausari en venjuleg íslensk fjalla-

brekka,“ sagði Ralf meðal annars. 
„Ég er ekki sérfræðingur í skriðum en 
maður hefur séð skriður falla bæði 
þar sem er gróður og ekki gróður. 
Ef lúpína eykur skriðuhættu þá ætti 
annar gróður að gera það líka. Sem 
er reyndar ekki alveg samkvæmt 
bókinni því menn eru til dæmis að 
setja trjágróður upp í brekkur til að 
varna skriðum í útlöndum,“ segir 
Hreinn. „Maður veit að minnsta 
kosti að hlíðar eru yfirleitt stöðugri 
með gróðri heldur en án gróðurs.“

Hreinn ítrekar að almenna reglan 
sé sú að ef það er gróður og rótar-
kerfi í jarðvegi þá helst hann frekar 
á sínum stað. Þá eigi skriður oftast 
upptök sín hátt uppi á gróður-
snauðum svæðum. 

Sem dæmi um samspil skriðu og 
lúpínu nefnir hann skriðu sem féll á 
Laugarvatni árið 1963. „Hún byrjaði 
langt uppi í fjalli fyrir ofan allan 
gróður og skildi eftir sig sár sem lúp-
ínan kom inn í og þar er nú kominn 
skógur.“ – gar

Skilur ekki skriðukenningu um lúpínu

iðnaður Húnaþing vestra hyggst 
gerast aðili að samkomulagi sveitar-
félaganna í Austur-Húnavatnssýslu og 
Klappa Development ehf. um undir-
búning mögulegrar álframleiðslu og 
úrvinnsluiðnaðar við Hafursstaði.

Sveitarstjórn Húnaþings segir að 
störfum haldi áfram að fækka í lands-
hlutanum, fólksfækkun sé viðvarandi 
og framlög frá ríki til hinna ýmsu 
málaflokka dragist verulega saman.

„Erlendir fjárfestar hafa nú sýnt 
áhuga á uppbyggingu stóriðju í 
Austur-Húnavatnssýslu. Þessir erlendu 
aðilar hafa undirritað viljayfirlýsingu 
við Klappir Development ehf. um 
fjármögnun verkefnisins að hluta 
og fer nú fram vinna við athuganir á 
fýsileika verkefnisins auk viðbótar-
fjármögnunar,“ segir sveitarstjórnin. 
„Í framhaldinu hefur sveitarfélögum í 
Skagafirði og Húnaþingi vestra boðist 
að gerast aðilar að verkefninu þar 
sem ætlað er að uppbygging í miðju 
landshlutans muni hafa jákvæð áhrif 
í landshlutanum öllum.“

Áður en samkomulagið rennur 
út í lok þessa árs á að greina  áhrif 
stóriðju á landshlutann allan „þar 
með talið jaðarsvæði hans sem Húna-
þing vestra hlýtur að teljast til“ eins 
og segir í yfirlýsingu sveitarstjórnar-
innar. Tekin verði ákvörðun um það 
hvort og þá með með hvaða hætti 
Húnaþing vestra verður þátttakandi 
í álframleiðsluverkefninu þegar 
áhrifin hafa verið með metin.  -  gar

Húnaþing 
er með í 
samkomulagi 
um álver

Hafursstaðir eru við Húnaflóa skammt 
frá Skagaströnd. Fréttablaðið/Stefán

Bandaríkin Auðjöfurinn litríki og 
forsetaframbjóðandinn Donald 
Trump tilkynnti í gær að hann myndi 
ekki lengur mæta í viðtöl hjá sjón-
varpsstöðinni Fox News eftir deilur 
við nokkra af starfsmönnum stöðvar-
innar undanfarið.

„Fox News hefur komið fram við 
mig á ósanngjarnan hátt,“ segir í yfir-
lýsingu Trumps frá því í gær.

Trump kallaði sjónvarpsmenn 
stöðvarinnar, Bill O’Reilly og Megyn 
Kelly, „Trump-hatara“ á Twitter-síðu 
sinni á mánudagskvöld. Þá sagði 
hann Kelly versta sjónvarpsmann 
Bandaríkjanna og þátt hennar hræði-
legan.

Kelly var einnig skotmark Trumps 
í kjölfar fyrstu kappræðna þeirra sem 
sækjast eftir útnefningu repúblikana 
til forsetaframboðs. Þá var Trump 
ósáttur við spurningar hennar, en 
hún stýrði kappræðunum, og sagði 
blóð flæða hvaðanæva úr Kelly. Marg-
ir töldu Trump ýja að því að Kelly 
hefði verið á túr og sögðu ummæli 
hans fordómafull. Sjálfur sagðist 
Trump einungis hafa verið að meina 
að Kelly hefði verið reið. – þea

Trump ætlar 
að sniðganga 
fréttir Fox News

Donald Trump, auðjöfur og forseta-
frambjóðandi.

Maður veit að 
minnsta kosti að 

hlíðar eru yfirleitt stöðugri 
með gróðri heldur en 
án gróðurs.
Hreinn Óskarsson, 
framkvæmdastjóri 
Hekluskóga
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Ástand heimsins

1. Flóttafólk bíður í Idomeni á 
Grikklandi eftir að komast yfir til 
Makedóníu. Mynd/EPA

2. Pílagrímar tylla sér á fjallinu 
Arafat í Sádi-Arabíu, skammt frá 
helgu borginni Mekka.
 NordicPhotos/AFP

3. Palestínumenn flytja nýkeypta 
sauðkind á farartæki sínu á götum 
Gasaborgar. Kindinni hyggjast þeir 
slátra í tilefni fórnarhátíðarinnar 
Eid al Adha. NordicPhotos/AFP
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5

4. Fangi nokkur í Jamundi-fang-
elsinu í Kólumbíu dillar sér fyrir 
framan áhorfendur í fegurðarsam-
keppni karla, sem efnt var til þar í 
fangelsinu. Mynd/EPA

5. Ruslið safnast upp í Beirút, 
íbúum til mikils ama, eftir að 
stærstu sorpgryfju landsins var 
lokað. NordicPhotos/AFP
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SUZUKI BÍLAR HF.
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NÝR VITARA, 
ÓTRÚLEGA

SPENNANDI!

All-Grip skapar aksturseiginleika í sérflokki og gerir 
Suzuki Vitara að alvöru jeppa þegar á reynir. 
Þú kemst alla leið! 

Suzuki bílar hf.   I  Skeifunni 17  I  Sími 568 5100

Suzuki einsetti sér að búa til bíl sem væri fremstur í sínum 
flokki. Bíl sem fólk gæti notið að eiga og aka. Það er óhætt 
að fullyrða að vel hafi tekist til. Hinn nýji Vitara uppfyllir 
allar þessar kröfur - og meira til.

Suzuki Vitara er fyrsti sportjeppinn á þessu ári sem fær 
fullt hús stiga, fimm stjörnur í árekstrarprófun hinnar 
virtu evrópsku stofnunar Euro NCAP. Suzuki Vitara fékk 
hæstu einkunn í öllum fjórum helstu prófunarþáttunum.

Suzuki Vitara er fáanlegur sjálfskiptur og beinskiptur, 
bæði með diesel- og bensínvél. 

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is

KOMDU 
Í REYNSLU-

AKSTUR!
VERÐ FRÁ KR.

4.480.000



Í Kína Framleiðsla minnkaði meira í Kína í september en hún hefur gert í sex og hálft ár. Þetta sýna niðurstöður könnunar sem gerð var í gær og eru niðurstöðurnar í breska dagblaðinu The 
Guardian sagðar lakari en hagfræðingar höfðu áður spáð. Óvissa hefur ríkt í kínversku efnahagslífi undanfarin misseri. En daglegt líf vinnandi manna breytist þó ekki mikið. NordicPhotos/AFP

Hlutabréf í Volkswagen hækkuðu um 
6,5 prósent í gær, eftir að hafa fallið 
um samtals yfir 30 prósent í upphafi 
vikunnar. Ástæða verðfallsins var 
fréttir um að í bílum, sem framleiddir 
eru af Volkswagen, hafi verið hugbún-
aður sem lætur líta svo út að dísilvélar 
bílanna losi minni koltvísýring en þær 
gera í raun.

Stjórn Volkswagen í Þýskalandi hitt-
ist á fundi í gær til þess að fara yfir stöðu 
fyrirtækisins. Martin Winterkorn, 
forstjóri fyrirtækisins, hefur beðist 
afsökunar og fyrirtækið hefur lagt til 
hliðar 6,5 milljarða evra (jafnvirði 930 
milljarða króna) vegna kostnaðar við 
innköllun bílanna og annars kostnaðar 
sem hlýst af þessu máli. Winterkorn 
sagði upp störfum í gær.

CNN segir málið verulegt áfall fyrir 
Þýskaland, þar sem bílaiðnaðurinn er 
stór þáttur í efnahagslífinu. Tuttugu 
prósent af heildarverðmæti útflutn-
ings séu bílar og 775 þúsund manns 
hafi bein störf af iðnaðinum. Angela 
Merkel, kanslari Þýskalands, segir að 
málið sé erfitt og hvatti fyrirtækið til 
að skýra mál sitt að fullu.

En það eru upplýsingar um að 
fleiri aðilar en Volkswagen hafi 
notað sambærilegan búnað. Fyrir 
fjórum eða fimm árum hitti starfs-
maður Umhverfisstofnunar, Þorsteinn 
Jóhannsson, mann sem hann segir hafa 
verið annaðhvort starfsmann Environ-
mental Protection Agency (EPA) eða 
umhverfisstofnunar Kaliforníu á fundi 
í Bandaríkjunum. Það er umhverfis-
stofnunin EPA sem uppgötvaði dís-
ilvélasvindl Volkswagen sem upplýst 
var um í síðustu viku. „Í léttu spjalli 

okkar í milli tjáði hann mér að stofn-
unin hefði komist að því að þrír stórir 
og þekktir dísilvélaframleiðendur í 
Bandaríkjunum hefðu orðið uppvísir 
að því að vera með sams konar hug-
búnað tengdan dísilvélum sínum og 
Volkswagen hefur orðið uppvíst að nú,“ 
segir Þorsteinn í samtali við Fréttablað-
ið. „Sá hugbúnaður stjórnar bruna véla 

þeirra við mælingar og minnkar bæði 
mengun þeirra og afl. Var það því um 
alveg sömu aðferð og ræða og í tilviki 
Volkswagen. Ekki kom þó til sekta til 
handa þessum dísilvélaframleiðendum, 
en allir voru þeir innlendir,“ sagði Þor-
steinn enn fremur. 
finnurth@frettabladid.is, 
jonhakon@frettabladid.is

Vísbendingar um 
frekari blekkingar
Martin Winterkorn, forstjóri Volkswagen-verksmiðjanna, sagði upp störfum í 
gær. Starfsmaður Umhverfisstofnunar segist hafa upplýsingar um að amerískir 
dísilvélaframleiðendur hafi notað sambærilegan hugbúnað og Volkswagen.

Talið er að ellefu milljón bílar hafi verið með svindlhugbúnaði. Fréttablaðið/EPA

Veitingastaðurinn Nam á Laugavegi 
hefur enn ekki verið opnaður. Eins 
og Markaðurinn greindi frá fyrir 
hálfu mánuðum hefur staðurinn 
verið innréttaður. Byggingarfulltrúi 
Reykjavíkurborgar kom hins vegar í 
veg fyrir að staðurinn yrði opnaður. 
Hann benti á skilyrði frá skipulags-
nefnd um að veitingasalan mætti 
ekki sjást frá framhlið hússins.

Emil Helgi Lárusson, eigandi Nam, 
átti von á því að lausn yrði fundin á 
málinu von bráðar. Þegar Mark-
aðurinn hafði samband við hann 
í gær hafði þó ekkert gerst. „Það er 

nákvæmlega ekki neitt að frétta. Þeir 
hjá borginni sögðu okkur í þarsíðustu 
viku að ef við myndum ná að skila 
inn ákveðnum gögnum fyrir þrjú á 
föstudegi þá myndi þetta fara fyrir 
fund á miðvikudeginum þar á eftir. 
Við gerðum það og þetta fór ekki 
fyrir fundinn,“ segir Emil Helgi, sem 
bætir því við að hann hafi ekki fengið 
neinar skýringar.

 „Við erum eiginlega bara pínulítið 
úti á túni og vitum ekkert hvað er að 
frétta. En fyrst þetta komst ekki fyrir 
fundinn í síðustu viku þá hlýtur þetta 
að fara fyrir hann núna.“ - jhh

Veitingastaðurinn Nam 
enn ekki verið opnaður

Veitingastaðurinn Nam á Laugavegi er enn óopnaður. Fréttablaðið/anton

Samstæða Kaupfélags Skagfirðinga, 
sem á 16 dótturfélög, hagnaðist um 
2,1 milljarð árið 2014. Hagnaðurinn 
jókst um rúmlega 400 milljónir milli 
ára. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir 
nam 4,2 milljörðum króna. Rekstrar-
tekjur samstæðunnar námu 27 millj-
örðum króna árið 2014 og drógust 
saman um 1,5 milljarða milli ára. 
Rekstrartekjur móðurfélagsins námu 
9,7 milljörðum króna. Eignir sam-

stæðunnar námu samtals 35 millj-
örðum króna í árslok og nam eigið fé 
24,4 milljörðum. Félagsmönnum sem 
áttu innistæður í stofnsjóði fækkaði 
um tvo á árinu og voru þeir 1.371 
í árslok. Laun og launatengd gjöld 
námu 5,8 milljörðum í árslok og 
lækkuðu þau um tæplega 350 millj-
ónir á árinu, en stöðugildum fækkaði 
um 29 hjá samsteypunni á árinu og 
voru þau 629 í árslok. – sg

KS hagnaðist um 2,1 milljarð

Unnið í Kína þrátt fyrir óvissu í efnahagslífinu

Samgöngustofa fylgist með málinu
Á vefsíðu Heklu, sem flytur inn Volkswagen, birtist yfirlýsing í gær frá verksmiðj-
unum í Þýskalandi. Þar kom fram að ekki er hægt að tiltaka tegundir og árgerðir 
bílanna sem eru með umræddan hugbúnað. Þá segir Samgöngustofa að enn sé 
ekki ljóst um hvaða ökutæki er að ræða og því jafnframt ekki hvort þau er að 
finna hér á landi. „Skráningarreglur ökutækja hérlendis taka mið af evrópskum 
stöðlum. Samgöngustofa mun fylgjast með þróun mála og grípa til viðeigandi 
ráðstafana í takti við önnur Evrópulönd þegar þar að kemur.“

viðsKipti
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klassískur borgari
á ótrúlegu tilboði!

Norðlingaholti
Álfheimum
Gullinbrú
Mosfellsbæ
Akranesi
Borgarnesi
Stykkishólmi
Skagaströnd

ólafsfirði
Dalvík  
Siglufirði
Neskaupstað
Reyðarfirði
hellu
Selfossi

Grill 66 

Betra grill við veginnÞú finnur okkur á olís-stöðvum

Grill66.is
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SKOÐUN

R eykjavík er fjölbreytt borg sem veitir borgar-
búum ólíka og mikilvæga þjónustu á hverjum 
degi, en hún er meira en það. Reykjavík er m.a. 

borg friðar og mannréttinda eins og fjölmörg dæmi 
undanfarin ár bera vott um. Sú þróun að borgir eins 
og Reykjavík hafi sjálfstæða stefnu í ólíkum mála-
flokkum er löngu hafin. Borgir munu halda áfram að 
verða umfangsmeiri og mikilvægari ef eitthvað er. 
Skiptir þar engu um pirraða framsóknar- og sjálf-
stæðismenn á Íslandi.

Í umræðunni undanfarna daga um tillöguna sem 
borgarstjórn hefur nú dregið til baka fór lítið fyrir 
umfjöllun um tilgang hennar. Viðleitni okkar gekk út 
á að auðvelda Palestínumönnum að lifa eðlilegra lífi 
í stað lífs takmarkana, múra og kúgunar. Lóð á vogar-
skálarnar í þeirri baráttu en fyrst og fremst táknræn 
aðgerð.

Gerð voru mistök þar sem málið var ekki nógu vel 
undirbúið af hálfu okkar í meirihlutanum og því var 
ákveðið draga tillöguna til baka og hefur það verið 
gert með stuðningi minnihlutans. Áður en tekin 
verður ákvörðun um næstu skref verður ráðgjafar 
leitað hjá öðrum höfuðborgum Norðurlandanna og 
samráð haft við utanríkisráðuneytið.

Málið komst á mikið flug og notaði minnihlut-
inn í borgarstjórn og einstaka ráðherrar sér það til 
framdráttar. Miðað við upphrópin og hamaganginn 
mætti ætla að mikið hafi gengið á þegar tillagan 
um sniðgönguna var samþykkt í borgarstjórn 15. 
september. Umræðan var þvert á móti nokkuð hóf-
stillt og fór allnokkur tími fulltrúa Framsóknar- og 
Sjálfstæðisflokks í að tala um ágæti borgarfulltrúans 
sem lagði fram tillöguna! Umræðan tók ekki langan 
tíma og einungis þrír af sex fulltrúum minnihlutans 
tóku til máls. Sem er í grunninn ekki óeðlilegt nema 
í ljósi þeirra gífuryrða sem fallið hafa síðan, þar á 
meðal kröfunnar um afsögn borgarstjóra. Andstaðan 
var lítil auk þess sem einn minnihlutafulltrúi sat hjá. 
Málatilbúnaður sjálfstæðis- og framsóknarmanna 
undanfarna daga hefur því fyrst og fremst einkennst 
af pólitískum subbuskap og er í engu samræmi við 
tilefnið.

Pólitískur subbuskapur

Magnús Már 
Guðmundsson 
samfylkingar-
maður

Taka má undir með Gunnari Braga Sveins-
syni utanríkisráðherra að fagnaðarefni sé 
að lokið hafi verið samningum við Evrópu-
sambandið um viðskipti með landbúnaðar-
vörur. Fella á niður tolla á 340 vörum og 
lækka tolla á tuttugu öðrum.

Frá því var greint fyrir sléttri viku að skrifað hefði verið 
undir eftir tveggja daga samningalotu hér á landi, en 
viðræðurnar hófust 2012 í utanríkisráðherratíð Össurar 
Skarphéðinssonar.

Samningarnir eru á vef utanríkisráðuneytisins sagðir 
stuðla að auknu vöruúrvali og lægra vöruverði hér á 
landi, neytendum til hagsbóta. Þá feli þeir í sér tækifæri 
fyrir útflytjendur, en vonir eru sagðar standa til að þeir 
geti tekið gildi í lok næsta árs eða ársbyrjun 2017.

Margir hafa orðið til þess að fagna tíðindunum, svo 
sem Félag atvinnurekenda, sem lengi hefur barist fyrir 
niðurfellingu tolla. Núna eigi að fella niður tolla af 
unnum landbúnaðarvörum á borð við pitsur, pasta og 
bökunarvörur. „Það var líka löngu tímabært að lækka 
eða afleggja tolla á vörum sem sáralítið eða ekkert er 
framleitt af hér á landi eins og villibráð og frönskum 
kartöflum, en síðastnefnda varan ber 76 prósenta ofur-
toll,“ sagði Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri félags-
ins, í frétt á vef þess.

Um leið heyrast raddir þeirra sem áhyggjur hafa af 
fyrirhuguðum breytingum, sér í lagi frá fulltrúum mat-
vælaframleiðenda. Þannig hafa talsmenn framleiðenda 
kjúklinga- og svínakjöts lýst sérstökum áhyggjum og 
í gær sagði formaður Landssambands kúabænda að 
nýhafin vinna við búvörusamninga væri í uppnámi 
vegna samningsins. Forsendur væru allar breyttar.

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, þingmaður Vinstri 
grænna, lýsti einnig áhyggjum í fyrirspurnartíma 
á Alþingi í fyrradag. Óvíst væri að lækkanir vegna 
niðurfellingar tolla skiluðu sér alla leið til neytenda 
og útreikninga vantaði sem sýndu að ávinningur væri 
af auknum útflutningi landbúnaðarafurða héðan til 
Evrópulanda.

Augljóst virðist þó að lækkanir skili sér fremur án tolla 
en með þeim. Og líklega er óhætt að hafa meiri trú á 
bændum en svo að þeir geti ekki bæði mætt áskorunum 
og nýtt sér þau tækifæri sem samningurinn færir þeim.

Í sama fyrirspurnartíma fagnaði Valgerður Bjarna-
dóttir, þingkona Samfylkingar, samningunum og sagðist 
vilja hvetja ríkisstjórnina til dáða á vegferð sinni þannig 
að allir tollar hyrfu á endanum. „Ég er þeirrar skoðunar 
að tollar á landbúnaðarvörum séu ekki síður íþyngjandi 
fyrir fjölskyldurnar í landinu en tollar á skófatnaði,“ 
sagði hún.

Um leið og sjálfsagt er að hlusta eftir gagnrýni og lag-
færa hluti þar sem þörf er á, er löggjafanum mikilvægt 
að hafa í huga að ekki þarf alltaf að fara saman hagur 
almennings og hagsmuna- og þrýstihópa. Hlutir breytast 
og fólk bregst við. Alþingi, sem á eftir að staðfesta samn-
ing Íslands og Evrópusambandsins, á að horfa á stóru 
myndina. Rörsýn sérhagsmuna á aldrei að ráða för.

Langþráð skref 
til kjarabóta

Líklega er 
óhætt að hafa 
meiri trú á 
bændum en 
svo að þeir 
geti ekki 
bæði mætt 
áskorunum 
og nýtt sér 
þau tækifæri 
sem samn-
ingurinn 
færir þeim.

Óli Kristján 
Ármannsson
olikr@frettabladid.is

Miðað við 
upphrópin 
og hama-
ganginn 
mætti ætla 
að mikið 
hafi gengið á 
þegar tillagan 
um snið-
gönguna var 
samþykkt í 
borgarstjórn.

Frá degi til dags

Halldór
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Sambúð vinstrimanna
Össur Skarphéðinsson hefur gjarn-
an verið þekktur fyrir að hafa sæmi-
lega pólitíska spádómsgáfu. Hann 
varpaði fram einum af sínum ágætu 
spádómum á Facebook í gær: „Rósa 
Björk Brynjólfsdóttir tók við í dag 
sem framkvæmdastjóri þingflokks 
Vinstri-grænna. Áður var búið að 
tilkynna að sambýlismaður hennar, 
Kristján Guy Burgess, hafi verið 
ráðinn framkvæmdastjóri Sam-
fylkingarinnar. Getur þetta endað 
nema á einn veg?“ Ef til vill veit 
Össur eitthvað meira um sambúð 
vinstri flokkanna en þess má geta 
að  Kristján Guy var aðstoðarmaður 
Össurar þegar hann var utanríkis-
ráðherra og munu þeir vera þokka-
legir pólitískir samherjar.

Ekkert stress á VG
Umræða um sameiningu vinstri 
flokkanna er aftur komin á kreik 
vegna ákveðinnar tilvistarkrísu þar 
á bæjum. Í dómsdagsumræðunum 
eru Samfylkingin, VG og Björt 
framtíð iðulega nefnd í tengslum við 
skipbrot flokkanna. Athyglisvert er 
að VG skuli vera með í umræðunni 
en meðalfylgi VG er 12,96 pró-
sent frá því að flokkurinn bauð 
fram í fyrsta sinn 1999. Í þjóðarpúlsi 
Gallup mælist flokkurinn með rétt 
rúm 12 prósent og stendur stöðugur 
í sínu sögulega fylgi. Félagsmenn VG 
mega því vel við una með sitt fasta-
fylgi og vinsælan formann en um-
ræðu um sameiningu stjórnarand-
stöðuflokka mætti því hugsanlega 
eftirláta Samfylkingunni og Bjartri 
framtíð. stefanrafn@frettabladid.is
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Eigi að síður 
hélt Seðla-
bankinn 
áfram að 
lána bönk-
unum mikið 
fé í tvö ár 
enn, 2006-
2008. Engin 
viðhlítandi 
skýring hefur 
enn verið 
gefin á því 
ráðslagi.

Þorvaldur  
Gylfason
prófessor

Í dag

Stjórnsýsla skiptir máli bæði í einka-
rekstri og opinberu lífi. Öll þekkjum 
við þetta úr leik og starfi. Við 
væntum þess að hæfnissjónarmið 
ráði vali manna í landsliðið í knatt-
spyrnu, stöður hljóðfæraleikara 

í sinfóníuhljómsveitinni, prófessorsstöður 
í háskólunum og þannig áfram. Við vitum 
hvernig fer ef viðtekin hæfnissjónarmið eru 
látin víkja fyrir klíkuskap. Þessi regla – að 
hæfni sitji í fyrirrúmi – hefur ævinlega verið 
virt á vettvangi íþróttanna hér heima. Þessi 
almenna hæfnisregla þurfti lengri tíma til að 
ryðja sér til rúms á ýmsum öðrum vettvangi 
og á sums staðar enn langt í land, bæði í 
einkarekstri og opinberri stjórnsýslu.

Reynslan að utan
Rannsóknir sýna að árangur fyrirtækja í 
rekstri ræðst jafnan að hluta af hæfni stjórn-
endanna. Góð fyrirtæki kappkosta því að 
velja til starfa sem hæfasta stjórnarmenn af 
báðum kynjum með fjölbreytta reynslu og 
þekkingu víðs vegar að. Sex af hverjum sjö 
stjórnarmönnum í þýzkum stórfyrirtækjum 
hafa lokið doktorsprófi. Víða hafa menn 
þrátt fyrir þessa vitneskju kastað til höndum 
við val á stjórnarmönnum í fyrirtækjum. 
Bandarískir forstjórar sitja margir í stjórnum 
hver hjá öðrum. Stjórnir fyrirtækjanna hegða 
sér margar eins og klúbbar eða klíkur. Þetta 
er hluti skýringarinnar á því að forstjóra-
laun í Bandaríkjunum hafa rokið upp úr öllu 
valdi. Laun meðalforstjóra í bandarískum 
stórfyrirtækjum voru 30-föld laun óbreyttra 
starfsmanna 1960-1970. Árið 2008 voru 
forstjóralaunin komin upp í 270-föld laun 
óbreyttra starfsmanna. Engan þarf því að 
undra að bílafyrirtækin í Detroit komust í 
þrot fyrir fáeinum árum og voru þjóðnýtt um 
skeið. Bandarískur kapítalismi snerist upp í 
andhverfu sína af völdum óhæfra og óhemju 
gráðugra stjórnenda.

Reynslan frá Bandaríkjunum beinir 
athyglinni að einhæfu mannvali í stjórnum 
margra íslenzkra fyrirtækja. Hvati innlendra 
fyrirtækja til að velja sér hæfa stjórnendur 
með fjölbreytta reynslu og þekkingu er af 
ýmsum ástæðum veikari en hann gæti verið, 
m.a. af því að viðskiptabankarnir þurfa ekki 
frekar en endranær að sæta erlendri sam-
keppni og geta því haldið uppi slökum rekstri 
í eigin ranni og meðal vel tengdra viðskipta-
vina. Þetta er gamall vandi sem ennþá eimir 
eftir af þrátt fyrir hrunið. Iðnaðarbankinn, 
Verzlunarbankinn og Alþýðubankinn voru 

settir á laggirnar á sínum tíma vegna dekurs 
Landsbankans, Búnaðarbankans og Útvegs-
bankans við forgangsfyrirtæki. Bankarnir 
fara sem fyrr sínu fram, en geta þeirra til að 
hafa fé af erlendum viðskiptavinum eins og 
þeir gerðu fyrir hrun hefur skerzt að mun þar 
eð útlendingar eru nú varir um sig gagnvart 
íslenzkum bönkum.

Bankaráð Seðlabankans
Lög kveða á um ábyrgð og skyldur stjórnar-
manna í fyrirtækjum. Sjaldgæft er þó að á 
slíka ábyrgð sé látið reyna. Látum eitt dæmi 
duga. Í lögum um Seðlabanka Íslands frá 2001 
segir að bankaráðið skuli m.a. „Hafa eftirlit 
með eignum og rekstri bankans og staðfesta 
ákvarðanir um meiri háttar fjárfestingar.“ 
Þetta er bókstafur laganna. Andinn að baki 
bókstafnum er að bankaráðinu sem Alþingi 
skipar beri að gæta hagsmuna almennings í 
málum bankans.

Seðlabankinn varð tæknilega gjaldþrota í 
hruninu. Endurfjármögnun bankans kostaði 
skattgreiðendur svipaða fjárhæð og fjármögn-
un nýju bankanna sem reistir voru á rústum 
gömlu bankanna. Hvor útgjaldaliður fyrir sig 
nam um sjöttungi landsframleiðslunnar eða 
þriðjungi samtals. Fyrir liggur vitnisburður 
hátt settra embættismanna Seðlabankans 
fyrir rannsóknarnefnd Alþingis og fyrir 
Landsdómi. Þar báru þeir að Seðlabankinn 
hefði vitað strax 2006 að bönkunum var ekki 
viðbjargandi. Aðalhagfræðingur bankans, nú 
aðstoðarbankastjóri, sagði fyrir Landsdómi: 
„Ef koma hefði átt í veg fyrir fall bankanna 
hefði líklega orðið að grípa til aðgerða á 
árinu 2005.“ Annar hátt settur starfsmaður 
Seðlabankans líkti háttsemi bankanna við 
fjárglæfra Bernie Madoff í Bandaríkjunum 
(hann fékk 150 ár).

Eigi að síður hélt Seðlabankinn áfram að 
lána bönkunum mikið fé í tvö ár enn, 2006-
2008. Engin viðhlítandi skýring hefur enn 
verið gefin á því ráðslagi. Engin kunn gögn 
benda til að bankaráðið hafi látið málið til 
sín taka fyrir hönd almennings svo sem lögin 
bjóða. Rannsóknarnefnd Alþingis hirti jafn-
vel ekki um að boða formann bankaráðsins 
Halldór Blöndal fv. ráðherra og forseta 
Alþingis í viðtal til að fræðast um hvernig 
bankaráðið rækti lagaskyldu sína. Engin kunn 
gögn benda til að bankaráð Seðlabankans 
frá hruni eða bankastjórnin hafi reynt að 
svipta hulunni af því sem gerðist í bankanum 
í aðdraganda hrunsins. Seðlabankinn liggur 
enn á símtalinu dýra.

Stjórnsýslusögur

Vorið 1928 samþykkti Alþingi lög 
um friðun Þingvalla, sem lýstu Þing-
velli við Öxará friðlýstan helgistað 
allra Íslendinga frá og með upphafi 
þjóðhátíðarársins 1930. Voru með 
þessu mörkuð þau mikilvægu tíma-
mót í sambúð lands og þjóðar að 
verndargildi landsvæðis í almanna-
eigu hlaut viðurkenningu löggjafans 
og gerðar voru ráðstafanir í sam-
ræmi við það sem miðuðu að því að 
varðveita þar menningarminjar og 
náttúrufar.

Eitt forgangsmál Vinstrihreyfing-
arinnar – græns framboðs á þessu 
þingi er stofnun þjóðgarðs á mið-
hálendinu. Friðun miðhálendisins 
hefur verið til umræðu allt frá tíunda 
áratug síðustu aldar þegar Hjörleifur 
Guttormsson náttúrufræðingur og 
þingmaður lagði fram tillögu um 
að stofnaðir yrðu fjórir þjóðgarðar 
á miðhálendinu umhverfis helstu 
jökla þess: Vatnajökul, Hofsjökul, 
Langjökul og Mýrdalsjökul.

Sú tillaga þróaðist yfir í að verða 
sérstök tillaga um Vatnajökulsþjóð-
garð sem var samþykkt og lyktaði 
með stofnun þess þjóðgarðs. Flestir 
munu þakklátir fyrir það skref enda 

er hið ósnortna hálendi auðlind í 
sjálfu sér sem okkur ber skylda til að 
vernda fyrir frekari ágangi og varð-
veita í þágu fjölbreytni náttúrunnar. 
Auk heldur skilar það miklum efna-
hagslegum ávinningi sem áfanga-
staður ferðamanna í leit að einstakri 
reynslu. Hinn efnahagslegi ávinn-
ingur er umtalsverður þó að mestu 
skipti að ósnortin náttúra hefur gildi 
óháð mannlegum mælikvörðum.

Fimmtán hugmyndir
Í hugmyndabanka orkufyrirtækj-
anna má nú finna að minnsta kosti 
fimmtán hugmyndir að virkjunum 
og uppistöðulónum á hálendinu. 
Þá eru uppi ýmsar hugmyndir um 
raflínulagnir og uppbyggða vegi á 
hálendinu. Þessar hugmyndir sýna 
hve takmörkuð sýn á auðlindir er 
ráðandi á þeim bæjum. Ef byggja á 
upp fjölbreytt atvinnulíf til framtíðar 
þarf að fjölga stoðum efnahagslífsins 
og fjárfesta margfalt meira í rann-
sóknum, nýsköpun og skapandi 
greinum. Eins má skjóta styrkari 
stoðum undir stærstu útflutnings-
grein okkar um þessar mundir, ferða-
þjónustuna, meðal annars með nátt-
úruvernd.

Fjölbreytt atvinnustefna skilar 
stöðugra efnahagslífi án þess að 
ganga á náttúruna eins og stóriðju-
stefnan sem því miður er orðin 
þráhyggja hjá sumum í ríkisstjórn-
arflokkunum og hjá orkufyrirtækj-
unum. En nú er kominn tími til að 
leggja hana á hilluna og taka stefn-
una í staðinn á fjölbreytt atvinnulíf 

þar sem traustur efnahagur auðgast 
af náttúruvernd.

Mikilvægi miðhálendisins
Tillaga þingflokks Vinstrihreyf-
ingarinnar – græns framboðs um 
nýjan þjóðgarð á miðhálendinu er í 
takt við nýja atvinnustefnu þar sem 
skilningur ríkir á mikilvægi miðhá-
lendisins. Vonandi ber þinginu gæfa 
til að samþykkja hana með tilliti til 
langtímahagsmuna Íslendinga. Rétt 
eins og við sem nú byggjum land 
erum þakklát þeim sem horfðu fram 
á veg og samþykktu að stofna þjóð-
garð á Þingvöllum árið 1928 tel ég 
víst að eftir 90 ár verði almenningur 
þakklátur þeim þingheimi sem sam-
þykkir að stofna þjóðgarð á miðhá-
lendinu.

Friðun miðhálendis: 
Forgangsmál

Katrín  
Jakobsdóttir 
alþingismaður

Friðun miðhálendisins hefur 
verið til umræðu allt frá 
tíunda áratug síðustu aldar 
þegar Hjörleifur Guttorms-
son, náttúrufræðingur og 
þingmaður, lagði fram tillögu 
um að stofnaðir yrðu fjórir 
þjóðgarðar á miðhálendinu 
umhverfis helstu jökla þess: 
Vatnajökul, Hofsjökul, Lang-
jökul og Mýrdalsjökul. Útgáfuteiti í Bókabúð  

Máls og menningar, Laugavegi 18, 

í dag kl. 17–19.

Nú er komin út hjá Máli og menningu bók Kristjáns 

Þórðar Tveir Elvis Presley aðdáendur og fleiri 

sonnettur. Þar beitir höfundur sonnettuforminu 

af mikilli list.

Kristján 
Þórður 

Hrafnsson

Tveir 
Elvis Presley 
aðdáendur 

og fleiri sonnettur
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Tilefni þessara skrifa eru launadeilur 
aðila vinnumarkaðarins almennt og þá 
sérstaklega heilbrigðisþjónustunnar. 
Ekki verður fjallað hér um þær alvar-
legu afleiðingar sem þessar deilur í 
heilbrigðis þjónustunni hafa haft í för 
með sér fyrir þolendur sem margir 
hverjir hafa þurft að búa við mikla van-
líðan, m.a. vegna þess að þeim hefur 
verið neitað um bráðaþjónustu og þess 
í stað settir á biðlista, jafnvel allt upp í 
átta mánuði.

Rót vandans
Hvers vegna getum við ekki, í okkar 
fámenna og auðlindaríka landi, sam-
einast um skilvirka og sanngjarna 
launastefnu? Er rót vandans sérhags-
munir ýmissa starfsstétta og atvinnu-
rekenda hér á landi sem starfa í 
fákeppni eða einokunarstöðu, t.d. 
fjármálastarfsemi, heilbrigðis- og 
menntastarfsemi, eða þeirra sem nýta 
náttúruauðlindir, t.d. sjávarútvegur, 
stóriðja og ferðaþjónusta? Ekki verður 
heldur horft fram hjá áhrifum auðvelds 
aðgengis sérhagsmuna að pólitískum 
ráðamönnum á hverjum tíma, tengsla-
netum og kunningsskap.

Misvísandi samanburður launa og 
launakostnaðar
Eftirfarandi má finna á netinu;

ASÍ. Laun á Íslandi í samanburði 
við hin Norðurlöndin (http://www.
asi.is/media/180321/FB-0115-Laun-
a-%C3%8Dslandi-og-hinum-Nordur-
londunum.pdf ). Þar kemur m.a. fram 
að laun á hinum Norðurlöndunum 
2013 voru að meðaltali:

• 60% hærri en á Íslandi án tillits til 
verðlags.
• 30% hærri að teknu tilliti til verð-
lags.
• 20% hærri að teknu tilliti til skatta 
og opinberra tekjujöfnunarþátta.
• Dagvinnulaun verkafólks voru allt 
að 30% lægri en að meðaltali á hinum 
Norðurlöndunum.
• Heildarlaun lækna hæst á Íslandi.
• Hlutfallslegur launamunur lækna 
og verkamanna er hæstur á Íslandi 
eða ríflega fjórfaldur (fyrir nýgerða 
leiðréttingasamninga).

Samherji hf. Heimasíða 16.4. 2015 
undir fyrirsögninni „EPLI OG EPLI“ 
fjallar fyrirtækið um launakostnað, 
http://www.samherji.is/is/frettir/
epli-og-epli. Þar kemur m.a. fram ítar-
legur samanburður á launakostnaði 
fyrirtækisins vegna bolfiskfram-
leiðslu á Íslandi, í Noregi og Þýska-
landi. Í samanburði fyrirtækisins er 
launakostnaður hæstur á á Íslandi.
• Ísland 3.501 kr./klst.
• Noregur 3.433 kr./klst., 2% lægri en 
á Íslandi.
• Þýskaland 2.400 kr./kl.st., 37% lægri 
en á Íslandi.

RÚV. Á fréttavef RÚV 18.12.2012 
(Meðallaun lægri á Íslandi (http://
www.ruv.is/frett/medallaun-laegri-a-
islandi). Í þessari stuttu frétt segir m.a.:
• Meðallaun á Íslandi voru rétt undir 
meðaltali Evrópusambandsríkjanna 
árið 2010.
• Stjórnendur, sérfræðingar, tæknar 
og skrifstofufólk voru með laun 
undir meðaltali samsvarandi hópa í 
Evrópusambandinu.
• Þjónustu- og sölufólk, iðnaðar-
menn og iðnverkafólk, véla- og vél-
gæslufólk og ósérhæft starfsfólk var 
með laun yfir meðaltali í Evrópusam-
bandinu.

Laun og launakostnaður  
starfstétta á Íslandi?
Opinberar upplýsingar um launa-
stefnu, fyrirkomulag launasamn-

inga, hlutfallsleg launakjör og launa-
kostnað á milli starfsstétta á Íslandi 
m.v. hin Norðurlöndin eru ekki auð-
fundnar, spurt er hvers vegna? Fyrir 
ekki löngu sagði fjármálaráðherra 
í viðtali á RÚV m.a. að ekki yrði 
lengur búið við óbreytt fyrirkomulag 
samninga um launakjör starfsstétta 
á Íslandi, því hljóta flestir að vera 
sammála. Er ekki löngu tímabært að 
sameinast um upplýsta launastefnu 
eða menningu á Íslandi, byggða á 
jafn rétti? Ekki í þeim skilningi að 
allir eigi að hafa sömu launakjör 
heldur hlutfallslega sömu launakjör 
og starfsstéttir í þeim löndum sem 
við höfum hingað til borið okkur 
saman við. Þannig yrðu t.d. launa-
kjör á milli ljósmóður og ræstitæknis 
á sjúkrahúsi í Reykjavík hlutfallslega 
þau sömu og sömu stétta á sjúkra-

húsum í Kaupmannahöfn, við viljum 
jafnrétti til launa, ekki satt? Þjóðar-
kakan okkar er sambærileg þjóðar-
köku annarra Norðurlanda, auðvitað 
minni, en viljum við að henni sé skipt 
í milli starfsstétta og starfsfólks hér á 
landi í sömu hlutföllum og á hinum 
Norðurlöndunum?

Nú þarf kjark og þor
Ég hvet fjármálaráðherra til að fá óháða 
erlenda aðila til að framkvæma ítar-
lega úttekt á launum og launakostnaði 
(hlunnindum) á Íslandi m.v. hin Norð-
urlöndin. Einnig hvet ég almenning 
sem neytendur, hvar í flokki sem við 
erum, að styðja slíka úttekt. Niðurstaða 
úttektar getur gagnast bæði fagaðilum 
og okkur almenningi til að taka upp-
lýsta afstöðu til málsins út frá upp-
lýstum forsendum.

Launakjör starfsstétta  á Íslandi
Svavar T.  
Óskarsson 
ráðgjafi

Frá því að borgarstjórn Reykjavíkur 
samþykkti tillögu um að sniðganga 
vörur framleiddar í Ísrael hafa komið 
fram ofsafengin viðbrögð af hálfu 
stuðningsmanna Ísraels. Búast mátti 
við þessum viðbrögðum enda er stór 
hluti þeirra sem styðja Ísrael algjör-
lega glórulaus um hvað á sér stað á 
svæðinu og virðist styðja stefnu Ísra-
els í málefnum Palestínu sama hvað.

Margir virðast heldur ekki skilja af 
hverju Ísrael ætti að vera sniðgengið 
en ekki önnur ríki. Það gleymir því þó 
að Ísland stendur í viðskiptaþving-
unum við 29 önnur ríki en Ísrael er 
ekki eitt af þeim. Það sem er ótrúleg-
ast við það er að Ísrael hefur brotið 
fleiri samþykktir Sameinuðu þjóð-
anna heldur en nokkurt annað land 
í heiminum, meira en Íran og Írak til 
samans! Neitunarvald Bandaríkjanna 
í Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna 
hefur verndað Ísrael ítrekað gegn 
öllum tilraunum til að neyða Ísrael 
til að fara eftir samþykktunum.

Vilji allra gyðinga?
Staðreyndin er sú að í Ísrael fer fram 
kerfisbundin og stofnanavædd kyn-
þáttamismunun. Ísrael framkvæmir 
þjóðernishreinsanir sem það kallar 
„íbúaflutning“ og framfylgir einnig 
stefnum sem falla undir alþjóðlega 
skilgreiningu á aðskilnaðarstefnu (e. 
apartheid) til að sölsa undir sig meira 
land.

Stjórnvöld í Ísrael halda því fram 
að stefna þeirra sé í samræmi við 
vilja allra gyðinga. Að stuðla að 
aðskilnaði, standa á bak við hernám, 
þjóðernishreinsun, byggingu ólög-

legra landnemabyggða og að víkka 
út eigið landsvæði er ekki byggt á 
gyðingdómi heldur pólitískri hug-
sjón síonisma og hugmyndinni um 
„Stór-Ísrael“ (Eretz Israel). Þessar hug-
myndir eiga ekki rétt á sér samkvæmt 
alþjóðalögum, stjórnmálasögu eða í 
flestum afbrigðum gyðingdóms eða 
menningu gyðinga. Síonismi er pól-
itísk hreyfing sem er alls ekki studd af 
öllum gyðingum í heiminum. Raun-
verulegur and-semítismi er sú tilraun 
að tileinka öllum gyðingum hug-
myndafræði sem margir þeirra telja 
alls ekki í anda þeirrar félagshyggju og 
samhygðar sem gyðingdómur boðar.

Viljandi viðhaldið atvinnuleysi
Þeir Ísraelar sem virkilega eru á móti 
hernáminu eru líklegir til að styðja 
sniðgönguhreyfinguna og fjöldi 
Ísraela gerir það nú þegar. Aftur 
á móti, því miður, hefur einungis 
óverulegur fjöldi Ísraela sýnt að þeir 
séu á móti hernáminu eða árásum á 
palestínsk yfirráðasvæði af alvöru. 
Það virðist frekar vera svo að í ísra-
elsku samfélagi sé viljinn til þess að 
taka nauðsynleg skref, sem gætu leitt 
til friðsamlegrar lausnar á deilunni, 
að minnka. Á þeim áratugum sem 
alþjóðasamfélagið hefur veigrað sér 
við að beita Ísrael þrýstingi hefur 
varanleg lausn á deilunni aðeins 
orðið fjarlægari, landræningjabyggðir 
hafa stækkað og ástandið í Palestínu 
almennt versnað.

Margir spyrja sig hvort með snið-
göngu sé verið að skaða Palestínu-
menn sem starfa í Ísrael á land-
ræningjabyggðum. Sömu rök voru 
notuð gegn sniðgöngustefnunni í 
Suður-Afríku. Að lesa yfir þeim sem 
eru kúgaðir um hvað er best fyrir þá 
er lítillækkandi og í besta falli van-
hugsað. Hvaða kúgaða samfélag sem 
er getur tekið ákvörðun sjálft um 
hversu miklu það er til í að fórna til 
þess að öðlast frelsi, réttlæti og jafn-
rétti. Suður-Afríkubúar héldu því 

margoft fram að það að missa starf 
sitt væri minniháttar fórn fyrir frels-
ið. Palestínumenn segja hið sama.

Ísrael hefur viljandi viðhaldið 
atvinnuleysi Palestínumanna með 
því að koma í veg fyrir allar tilraunir 
til að byggja upp og viðhalda innvið-
um samfélagsins ásamt því að fyrir-
byggja efnahagslega uppbyggingu. 
Að neyða Ísrael til að breyta stefnu 
sinni mun án efa gagnast Palestínu-
mönnum til lengri tíma litið.

Þeir sem notast helst við þessi rök 
eru oft óforskammaðir stuðnings-
menn Ísraelsríkis sem henda fram 
þessari staðhæfingu til að reyna að 
afvegaleiða umræðuna og koma 
fókusnum yfir á önnur svið. Ef þeim 
er virkilega svo annt um velferð 
Palestínumanna, myndu þeir ekki 
á sama tíma vera tilbúnir til að for-
dæma á ótvíræðan hátt hernám og 
aðskilnaðarstefnu Ísraels? Hernámið 
og aðskilnaðarstefnan er án efa 
aðalorsök þjáninga Palestínumanna 
og ætti því baráttan að beinast að því 
að binda enda á þessar stefnur og ætti 
enginn að eiga í erfiðleikum með að 
fordæma þessi brot á alþjóðalögum.

Hræsni stuðningsmanna Ísraels
Yousef Tamimi 
hjúkrunarfræðingur

Þeir Ísraelar sem virkilega 
eru á móti hernáminu eru 
líklegir til að styðja snið-
gönguhreyfinguna og fjöldi 
Ísraela gerir það nú þegar. 
Aftur á móti, því miður, 
hefur einungis óverulegur 
fjöldi Ísraela sýnt að þeir 
séu á móti hernáminu eða 
árásum á palestínsk yfirráða-
svæði af alvöru.

Dómur er fallinn. Samkvæmt dómi 
Héraðsdóms Reykjavíkur á Fanney 
Björk Ásbjörnsdóttir ekki rétt á nýjustu 
lyfjum við lifrarbólgu-C. Þar með hafa 
mannréttindi verið fótum troðin á 
Íslandi. Héraðsdómur hefur orðið sér 
til skammar. Í dag skammast ég mín 
fyrir að vera Íslendingur. Einu sinni 
áttum við gott heilbrigðiskerfi. Sjúk-
lingum var ekki mismunað og allir 
fengu þá meðferð sem þeir þurftu á að 
halda. Svona mál hefði ekki þurft að 
fara fyrir dómstóla og það hefði þótt 
sjálfsagt að Fanney fengi þau lyf sem 
hún þyrfti, óháð kostnaði. 

Lifrarbólga-C er ekkert grín. Sam-
kvæmt upplýsingum á síðu landlæknis-
embættisins fá um það bil 80% þeirra 
sem smitast af lifrarbólgu-C viðvarandi 
lifrarbólgu og hluti þeirra fær eftir 
mörg ár skorpulifur og lifrarkrabba-
mein. Sjúklingurinn getur smitað aðra 
á meðan veiran er til staðar. Þetta er 
alvarlegur sjúkdómur og það er því 
allra hagur, sjúklingsins og samfélags-
ins, að þeir sem hafa smitast af lifrar-
bólgu-C fái að fara í meðferð.

Nú er komið nýtt lyf til sögunnar, lyf 
sem Fanney óskar eftir að fá. Þetta lyf 
heitir Harvoni og er ætlað til inntöku 
í 12 vikur. Það hefur sáralitlar auka-
verkanir og batalíkur eftir meðferð 
eru yfir 90%. Gamla meðferðin sem 
íslenskum sjúklingum hefur boðist til 
þessa hefur falist í 24 eða 48 vikna með-
ferð með sprautum og pillum, miklum 
aukaverkunum og mun minni líkum á 
bata. Fanney hefur prófað þessa aðferð 
og hún heppnaðist ekki. Ég fékk að 
fara tvisvar í slíka meðferð sem varði 
í 48 vikur í bæði skiptin. Aukaverk-
anir voru miklar og um tíma meðan á 

meðferðinni stóð var ég óvinnufær. Í 
fyrra skiptið voru batalíkur um 50% og 
lyfin dugðu ekki til að drepa veiruna. 
Í seinna skiptið bættist annað lyf við 
og batalíkur færðust upp í um 70% og 
þá var ég heppin því í lok meðferðar 
mældist veiran ekki lengur. Þess vegna 
er mér fyrirmunað að skilja hvers vegna 
sjúklingi er neitað um mun mannúð-
legri og styttri meðferð, sem er jafn-
framt mun líklegra að leiði til bata.

Sagt er að lyfið sé of dýrt til að hægt 
sé að láta Fanneyju hafa það. Meðferðin 
mun kosta 9-10 milljónir. Mér reiknað-
ist svo til að mín meðferð hafi kostað 
um 6 milljónir og þar sem ég þurfti að 
fara tvisvar í meðferð var kostnaðurinn 
alls um 12 milljónir þegar upp er stað-
ið. Er heil brú í þessu? Þeir sem smitast 
af lifrarbólgu-C verða fyrir miklum for-
dómum. Þessi sjúkdómur er algengur 
meðal fíkla og þeir smitast gjarnan með 
því að nota sprautur hver annars. En 
hægt er að smitast eftir öðrum leiðum, 
næstalgengasta smitleiðin er við blóð-
gjöf. Er það einmitt þannig sem Fann-
ey smitaðist. Hún fékk blóðgjöf eftir 
barnsburð á sjúkrahúsi hérlendis. En 
það er ekki það sem skiptir höfuðmáli. 
Að mínu mati á ekki að skipta máli 
hvernig menn smitast. Allir ættu að 
eiga rétt á þeirri meðferð sem er tiltæk, 
já, allir, óháð kostnaði. Sjúku fólki á 
ekki að mismuna.

Íslenskt samfélag hlýtur að geta 
séð um sína sjúku. Ef það er ekki hægt 
getum við ekki verið stolt af að tilheyra 
því. Ef það er ekki hægt erum við aug-
ljóslega ekki að forgangsraða rétt. Ef 
það er ekki hægt getum við ekki talið 
okkur til þjóða þar sem mannréttindi 
eru virt. Baráttukveðjur til Fanneyjar og 
allra þeirra sem bíða eftir nýja lyfinu!

Dómur er fallinn
Áslaug  
Agnarsdóttir
fyrrverandi lifrar-
bólgu-C sjúklingur

Einu sinni áttum við gott 
heilbrigðiskerfi. 

Er ekki löngu tímabært 
að sameinast um upplýsta 
launastefnu eða menningu 
á Íslandi, byggða á jafnrétti? 
Ekki í þeim skilningi að allir 
eigi að hafa sömu launakjör 
heldur hlutfallslega sömu 
launakjör og starfsstéttir í 
þeim löndum sem við höfum 
hingað til borið okkur 
saman við. 
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Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8 -18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8 -18 

HREINLÆTIS-
TÆKJADAGAR!

Afsláttur af  
Það eru góð kaup!

Eldhúsvaskar 25-35%
Handlaugar 25-65%
WC 15-25%
Baðflísar 25%
SWIFT fylgihlutir 25%
BOZZ stutuklefar og horn 10%
Blöndunartæki 15-25%
Baðkör 20%
Sturtusett 15-25%
Náttúrusteins handlaugar 40-50%
Glersteinn 25%
og margt fleira...

10-65%afsláttur

MÚRBÚÐARVERÐI



Eftir mikla umhugsun fann ég mig 
knúna til að deila persónulegri reynslu 
af heilbrigðisþjónustu sem reyndist 
mér vel en jafnframt benda á brotalöm 
í húsnæðismálum vökudeildar Land-
spítala sem brýnt er að lagfæra.

Á síðastliðnum árum hef ég starfað 
sem læknir bæði hérlendis og erlendis 
en nýlega fékk ég að kynnast því að 
vera hinum megin við borðið þar sem 
ég naut þjónustu fæðingardeildar 
Landspítala og nýfædd dóttir mín 
lagðist inn á vökudeild. Hún kom í 
heiminn með miklum látum og var 
hætt komin vegna blæðingar. Ég 
var gengin fulla meðgöngu þegar ég 
missti vatnið sem var blóðlitað. Við 
komuna á fæðingardeildina kom í 
ljós með aðstoð nýs greiningartækis 
að blóðið kom frá barninu. Barninu 
var að blæða út. Tekin var ákvörðun 
um að framkvæma bráðakeisara. Um 
12 mínútum síðar var búið að ná 
barninu út. Það voru ótal mörg hand-
tök unnin á þessum fáu mínútum 
af hópi vel þjálfaðs fagfólks. Barnið 
hafði hins vegar misst mikið blóð og 
var án lífsmarks. Barnalæknar hófu 
samstundis endur lífgunar tilraunir 
sem báru árangur eftir að gefinn var 
vökvi í æð og neyðarblóð. Í kjölfarið 
var kælimeðferð beitt til að draga úr 
hættu á heilaskaða. Við tóku erfiðir 
sólarhringar þar sem átti eftir að skýr-
ast hvernig heilinn og önnur líffæra-
kerfi hefðu þolað áfallið. Eftir því sem 
dagarnir liðu fór gæfuhjólið smátt og 

smátt að snúast okkur í hag. Aðeins 
9 dögum síðar fórum við heim með 
yndislega dóttur sem dafnar vel.

Ég verð ævinlega þakklát fyrir 
að hafa notið fyrsta flokks læknis-
þjónustu sem varð til þess að dóttir 
mín er á lífi og allt bendir til að hún 
sé fullkomlega heilbrigð. Það eru for-
réttindi að búa í landi með góðu heil-
brigðiskerfi þar sem ungbarnadauði 
og mæðradauði er með því lægsta sem 
þekkist í heiminum.

Ekki pláss fyrir einn stól
Vökudeild Landspítalans er gjör-
gæslu- og sjúkradeild fyrir fyrirbura og 
nýbura sem þurfa á sérhæfðri meðferð 
að halda. Þar dvelja börn frá nokkrum 
klukkustundum upp í marga mánuði. 
Deildin er mjög vel tækjum búin enda 
hefur hún í gegnum tíðina notið vel-
vildar félagasamtaka og einstaklinga 
sem hafa fjármagnað tækjakaup 
deildarinnar að mestu leyti. 

Deildin er mönnuð vel þjálfuðu 
starfsfólki. Þar kynntumst við ein-
stöku fólki sem sinnir veikum börnum 
af mikilli alúð og hlúir á sama tíma 
vel að aðstandendum. Það kom hins 
vegar á óvart hversu þröngt er um 
starfsemina. Aðstaða fyrir foreldra 
er nánast engin. Þegar kom að því að 
útskrifa mig af kvennadeildinni var 
barnið mitt ennþá á vökudeild. Það 
var áfall að komast að því að aðstaðan 
þar býður ekki upp á að foreldrar 
gisti hjá börnum sínum. Þá var ekkert 
annað í boði en að sofa í stól eða yfir-
gefa barnið til að fara heim að hvíla sig. 
Á þessum tímapunkti var dóttir okkar 
að vakna upp eftir að hafa verið haldið 
sofandi í fjóra sólarhringa. Við foreldr-
arnir vorum að fá hana í fangið í fyrsta 
skiptið og hún að byrja að taka brjóst. 
Að yfirgefa barnið er það síðasta sem 
foreldrar vilja gera á svona stundu. 

Aðstöðuleysi á vökudeild Landspítala
Berglind 
Aðalsteinsdóttir
sérnámslæknir í 
Noregi 

Á vordögum skrifaði ég greinar hér 
í Fréttablaðið sem fjölluðu um sam-
félag án aðgreiningar og jöfn tæki-
færi fólks og um ýmislegt sem þarf 
að gera til að það megi verða í verki 
en ekki bara í orði. Greinar þessar 
skrifaði ég eftir að ég hafði heim-
sótt samtök og stofnanir sem vinna 
að málefnum barna, fatlaðs fólks 
og einnig fanga. Til að varpa ljósi á 
stöðu þessara mála lagði ég einnig 
fyrirspurnir fyrir innanríkisráðherra 
og heilbrigðisráðherra um þessi mál.

Það er skemmst frá því að segja að 
þær upplýsingar sem ég fékk í þess-
um heimsóknum og þau svör sem 
ég fékk frá hæstvirtum ráðherrum 
sýna svo ekki verður um villst að 
við stöndum okkur illa í að byggja 
hér upp samfélag án aðgreiningar. 
Það er því miður alls ekki að tilefnis-
lausu að barnaréttarnefnd Samein-
uðu þjóðanna taldi óhjákvæmilegt 
árið 2011 að gera alvarlegar athuga-
semdir við íslensk stjórnvöld vegna 
allt of langra biðlista og biðtíma eftir 
greiningum fyrir börn með athyglis-
brest og ofvirkni (ADHD) og skyldar 
raskanir. Þrátt fyrir það er staðan 
þannig í dag að um 400 börn bíða 
greiningar og biðtíminn bara lengist 
og er kominn upp í 12-16 mánuði en 
greining á vanda hvers og eins barns 
er forsenda þess að það fái viðeig-
andi stuðning og þjálfun.

Eitt ár er langur tími í lífi barns og 
það er algerlega ólíðandi og óásætt-
anlegt að íslensk börn þurfi að bíða 
svo lengi sem raun ber vitni þar sem 
hver dagur, svo ekki sé talað um hver 
mánuður, sem líður skerðir mjög 
tækifæri barns til náms og félags-
legrar þátttöku og þess þroska sem 
því fylgir sem og lífsgæði barnsins 
og aðstandenda þess afar mikið. 
Það er því brýn nauðsyn að börnin 

fái úrlausn sinna mála eins fljótt og 
kostur er.

Svör innanríkisráherra við fyrir-
spurn minni sem varðaði m.a. það 
hvað ætla mætti að margir þeirra 
sem afplána refsingu í fangelsi séu 
með ofvirkni og athyglisbrest eða 
skyldar raskanir benda til þess að 
þeir einstaklingar sem ekki fá full-
nægjandi greiningar og aðstoð strax 
á unga aldri séu í mun meiri áhættu 
en aðrir að lenda í fangelsi. Í svari 
ráðherrans kemur fram að rann-
sóknir sýna að helmingur (50%) 
fanga uppfyllti skimunarviðmið 
fyrir athyglisbrest og ofvirkni í æsku 
og rúmur helmingur af þeim hópi, 
eða 60%, sýndi enn slík einkenni 
þegar þeir tóku þátt í rannsókn. 
Einnig kom í ljós að marktækt fleiri 
fangar sem uppfylltu þau skimunar-
viðmið greindust með félagskvíða, 
vímuefnavanda og andfélagslega 
persónuleikaröskun en hinir sem 
ekki uppfylltu skimunarviðmið. Það 
er ekki síður athyglisvert og raunar 
furðulegt að til þess að sinna öllum 
þessum einstaklingum sem lenda út 
af sporinu og enda í fangelsi og þurfa 
svo sannarlega á hjálp að halda til 
þess að bæta líf sitt eru tveir sál-
fræðingar, tveir félagsráðgjafar, 1 
námsráðgjafi og tveir sérfræðingar 
á meðferðargangi.

Sjö sérfræðingar  
sem sinna 600 manneskjum!!
Ríkisstjórnin stærir sig nú af betri 
ríkisbúskap og að fjárhagslegt svig-
rúm til að þjóna fólkinu í landinu 
hafi aukist og að aldrei hafi meiru 
verið varið til velferðarmála en ein-
mitt nú. Það má hugsanlega til sanns 
vegar færa en það eru gífurleg von-
brigði fyrir alla þá sem að þessum 
málflokkum starfa að ekki sé nú, 
þegar svigrúm eykst, lagt til það fé 
sem þarf til þess að vinna á þessum 
skammarlegu biðlistum.

Það er alveg borðleggjandi að 
með því að taka á þessum vanda á 
fyrstu stigum og leggja það fjármagn 
í þessa málaflokka sem til þarf erum 
við að fjárfesta til framtíðar. Og eru 
virkilega mörg verkefni mikilvægari 

nú ef svigrúm skapast en að stuðla 
að því að börn og ungmenni fái þá 
þjónustu sem við getum veitt þeim 
og stuðning til að þau geti stundað 
nám og notið þeirra tækifæra sem 
lífið býður upp á?

Með því að gera það sem okkur 
ber í þessum málum erum við ekki 
eingöngu að auka lífsgæði þessara 
mörgu einstaklinga sem á þessari 
þjónustu þurfa að halda heldur 
allra aðstandenda þeirra og sam-
félagsins alls. Þannig búum við til 
samfélag án aðgreiningar í verki en 
ekki bara í orði og þannig fjárfestum 
við í ungu fólki, lífsgæðum þess og 
jöfnum tækifærum í nútíð og í fram-
tíð. Ávinningurinn er svo augljós og 
svo mikill fyrir okkur öll. Betra sam-
félag og bættur efnahagur.

Fjárlögin og fólkið
Páll Valur  
Björnsson
alþingismaður

Eitt ár er langur tími í lífi 
barns og það er algerlega 
ólíðandi og óásættanlegt að 
íslensk börn þurfi að bíða 
svo lengi sem raun ber vitni 
þar sem hver dagur, svo 
ekki sé talað um hver mán-
uður, sem líður skerðir mjög 
tækifæri barns til náms og 
félagslegrar þátttöku og þess 
þroska sem því fylgir sem og 
lífsgæði barnsins og aðstand-
enda þess afar mikið. Það er 
því brýn nauðsyn að börnin 
fái úrlausn sinna mála eins 
fljótt og kostur er.

Landsbanki  Íslands er að níutíu og sjö 
hundraðshlutum í eigu þjóðarinnar. 
Þrátt fyrir það er aðkoma og áhrif 
kjörinna fulltrúa illa skilgreind og í 
lágmarki. Svo virðist sem 3% hluthafa, 
en meirihluti þeirra fékk hlut sinn á 
silfurfati í tíð síðustu ríkisstjórnar, 
fari sínu fram um stjórnun bankans 
án nokkurs tillits til vilja meirihluta-
eiganda bankans, almennings. Undan-
farið hefur farið nokkuð fyrir umræðu 
um starfsemi og starfshætti Lands-
bankans af ærnum tilefnum. Þar má 
nefna sölu bankans á hlutum í Borgun 
og Valitor sem fram fóru án útboðs og 
að því er virðist án gaumgæfilegs verð-
mats á hlutunum. Einnig kynnti stjórn 
bankans nú nýlega áform sín um að 
byggja hátimbraðar höfuðstöðvar á 
verðmætustu byggingarlóð landsins.

Til að skýra þá framkvæmd steig 
almannatengill bankans fram og 
kvað bankann skilgreina sig sem 
,,miðborgarfyrirtæki“!? Banki allra 
landsmanna með starfsstöðvar víða 
um land er sem sagt orðinn að „mið-
borgarfyrirtæki“!

Ganga fram af þjóðinni
Framangreind atriði eru góð dæmi um 
hvernig stjórnendur bankans ganga 
fram af aðaleiganda hans, þjóðinni. Nú 
þegar landið rís að nýju eftir ófarirnar 
árin 2005-2008 kærir fólk sig ekki um 
hegðun eins og þá sem skóp hrunið 
og eftirköst þess. Almenningur gerir 
réttilega kröfu um að ríkið og fyrirtæki 
þess séu rekin af ráðdeild og heiðar-
leika. Beiðnum um hluthafafund 
vegna byggingar nýrra höfuðstöðva 
hefur verið tekið með þögninni.

Bankasýsla ríkisins sem fara á með 
97% hlut ríkisins hefur ítrekað verið 

hunsuð af hálfu stjórnenda bankans 
eins og raunin var þegar sala á Borgun 
og Valitor var ákveðin. Bankasýslan 
hefur greinilega ekki treyst sér til að 
fylgja fram beiðni um hluthafafund 
vegna fyrirhugaðrar byggingafram-
kvæmdar.

Fulltrúar almennings í landinu, 
kjörnir fulltrúar, eiga ekki sjálfkrafa 
seturétt á aðalfundi Landsbanka 
Íslands. Í svari við fyrirspurn á vegum 
undirritaðs í vor upplýsti bankinn 
reyndar að þingmönnum væri heim-
ill aðgangur að fundinum ef þeir gæfu 
sig fram við þjónustuborð bankans 
og gerðu þar grein fyrir sér. Jafnframt 
kom fram að þingmönnum væri ekki 
gert kleift að tjá sig á aðalfundi. Síð-
astliðinn vetur sendi sá sem hér ritar 
formlegt erindi til Bankasýslu ríkis-
ins um að Bankasýslan framkvæmdi 
mat á söluverði á hlut bankans. Svar 
Bankasýslunnar var í stuttu máli að 
ekki væri hægt að verða við beiðnum 
einstakra þingmanna en fjármálaráð-
herra gæti farið fram á upplýsingar um 
efnið. Ljóst er af því sem fram kemur 
hér að framan að Landsbankinn glímir 
við alvarlegan umboðsvanda þegar 
kjörnir fulltrúar almennings eiga þess 
ekki kost að fylgjast með og hafa áhrif 
á stórar ákvarðanir í rekstri bankans.

Rétt er að taka fram að undir-
ritaður er ekki þeirrar skoðunar að 
stjórnmálamenn eigi að horfa yfir 
axlir stjórnenda við dagleg störf eða 
hafa áhrif á lánveitingar til viðskipta-
vina. Brýnt er þó að bankinn ræki 
samfélagslegt hlutverk sitt og axli 
samfélagslega ábyrgð. Til þess að svo 
verði þarf verulega hugarfarsbreytingu 
í stjórn bankans.

Umboðsvandi 
Landsbankans

Fulltrúar almennings í land-
inu, kjörnir fulltrúar, eiga 
ekki sjálfkrafa seturétt á aðal-
fundi Landsbanka Íslands.

Þorsteinn  
Sæmundsson
þingmaður Fram-
sóknarflokksins

Þá var ekkert annað í boði 
en að sofa í stól eða yfirgefa 
barnið til að fara heim að 
hvíla sig.

Þegar gjörgæslumeðferðinni lauk 
tók við dvöl á almennri nýburastofu. 
Þar deila fjögur börn 20 fermetra 
rými með sameiginlegu skiptiborði, 
vaski og hirslum fyrir bleiur og fleira. 
Það er því þröngt í kringum hverja 
vöggu, lítið pláss fyrir foreldra og lítið 
sem ekkert næði fyrir mæður sem eru 
ýmist að gefa brjóst eða mjólka sig. Við 
hlið hverrar vöggu er með naumind-
um pláss fyrir einn hægindastól sem 
með útréttum fótskemli lokar gang-
veginum fyrir aðra foreldra og starfs-
fólk. Þessi aðstaða er engan veginn í 
takt við nútímann né það sem boðið 
er upp á í nágrannalöndum okkar í 

dag. Foreldrar veikra barna eru undir 
miklu álagi og eru í aukinni áhættu á 
að þróa með sér kvíða og þunglyndi. 
Rannsóknarniðurstöður gefa til kynna 
að með fjölskyldumiðaðri meðferð þar 
sem foreldrum gefst kostur á að dvelja 
allan sólarhringinn hjá börnum sínum 
á vökudeild megi bæta geðheilsu for-
eldra og tengslamyndun þeirra við 
barnið, stytta legutíma og fækka 
endurinnlögnum. Nærvera móður og 
barns er einnig lykillinn að árangurs-
ríkri brjóstagjöf. Á nýrri vökudeildum 
í nágrannalöndunum er gert ráð fyrir 
að foreldrar gisti hjá veikum börnum 
sínum, óháð alvarleika veikinda og 
óháð því hvort barnið dvelji þar í 
nokkra daga eða nokkra mánuði.

Barnaspítali Hringsins er í nýlegu 
húsnæði og því kemur aðstöðuleysið 
líklega mörgum í opna skjöldu. Það 
eru 17 ár síðan framkvæmdir við 
byggingu barnaspítalans hófust og 
enn lengra síðan spítalinn var hann-
aður. Hönnunin gerir ekki ráð fyrir að 
foreldrar dvelji hjá börnum sínum á 
vökudeild. Þessi hönnun er úrelt í dag.

Það er mikilvægt að hlúa vel að heil-
brigðiskerfinu og flestir eru sammála 
um að bygging nýs spítala sé þáttur í 
því. Undanfarið hefur farið mikið fyrir 
umræðu um fyrirhugaða uppbygg-
ingu Landspítalans. Staðsetningin er 
umdeild og margir eru þeirrar skoð-
unar að það komi betur út að byggja 
nýjan spítala frá grunni í stað þess að 
byggja við þann gamla. Það er mikil-
vægt að sú leið sem farin verður sé 
framtíðarlausn. Aðstaðan á vökudeild 
Landspítalans uppfyllir ekki kröfur 
nútímans og er afar brýnt að bæta 
úr því. Þrátt fyrir það er ekki gert ráð 
fyrir nýrri vökudeild á „nýjum“ Land-
spítala. Ég skora á ráðamenn að bæta 
úr því og tryggja þjóðinni spítala í takt 
við nútímann.
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afsláttur gildir 24. september – 4. OKTÓBER

STÓLADAGAR í pier
25%–30% afsláttur af STÓLUM

BEAUVAIS 
STÓLL
Áður 29.900,- 
NÚ 22.425,-

glæsilegt
úrval á pier.is

DUCHESS 
STÓLL 
Áður 49.900,- 
NÚ 37.425,-

ADAHY STÓLL
Áður 69.900,- 
NÚ 52.425,-

XEUILLEY
BARSTÓLL
Áður 24.900,-
NÚ 18.675,-

RÚSKINN STÓLL
Áður 19.990,-
NÚ 14.992,-
Litir: brúnn / svartur

PICCADILLY
Áður 59.900,-
NÚ 41.930,-
Litir: Rauður / brúnn
kremaður / svartur

JALILA 
STÓLL
Áður 39.900,- 
NÚ 29.925,-

NID
KÖRFUSTÓLL
standur fylgir 
Áður 59.900,-
NÚ 41.930,-
Litir: hvítur
svartur / brúnn
natur

EMMEN STÓLL 
Áður 79.900,- 
NÚ 59.925,-
Litir: Kóngablár
fjólublár

RUGGUSTÓLL
Áður: 39.900,- 
NÚ: 29.925,-
Litir: hvítur / svartur / rauður

HOJAI BEKKUR
Áður 19.990,- NÚ 14.992,-

HOJAI BEKKUR
Áður 19.990,- NÚ 14.992,-
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MARINDA
Áður 39.900,-
NÚ 29.925,-
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LHUIS STÓLL
Áður 35.900,- 
NÚ 26.925,-



Ímyndaðu þér að eiga að mæta fyrsta 
vinnudaginn í nýrri vinnu á morgun. 
Kannski búinn að vera að mennta þig 
eða skapa þér reynslu annars staðar. 
Þig langar til þess að þetta gangi vel og 
reynir að sjá fyrir þér hvað bíður þín. 
Þú mætir og yfirmaðurinn þinn er bara 
ansi fínn, virðist vera gott fólk sem 
vinnur þarna og spennandi verkefni 
sem bíða þín. Vikurnar líða og þú ert 
enn þá að koma þér fyrir á vinnustaðn-
um, átta þig á menningunni og hvernig 
fólkið er sem vinnur þarna. Hálf óör-
uggur með kaffibollann á kaffistofunni 
heldurðu uppi „small-talki“ um þetta 
helsta; fótbolta, mat og veðrið. Mán-
uðir líða og það er komið að hinu 
árlega kokteilboði, enda stjórnendur 
fyrirtækisins meðvitaðir um að brjóta 
þurfi upp hversdagsleikann af og til.

Okkur grunar að þetta sé ekki óra-
langt frá raunveruleika margra fyrir-
tækja. Mikill skilningur virðist vera á 

mikilvægi þess að gleðja starfsmenn 
og standa fyrir ýmiss konar skemmt-
unum; haustfagnaði, vorhátíð, jóla-
hlaðborði og þess háttar. Jafnvel sjá 
starfsmenn sjálfir um að skipuleggja 
þessi uppbrot. Hins vegar virðist tak-
markaður skilningur vera á aðlögunar-
ferli einstaklinga inn í nýjan hóp og 
uppbyggilegum leiðum til aukinnar 
starfsánægju.

Við veltum fyrir okkur hlutverki 
stjórnenda í aðlögunarferli nýrra ein-
staklinga inn í starfsmannahóp og að 
viðhalda góðum starfsanda. Margir 
stjórnendur virðast loka augunum 
fyrir þeirri staðreynd að einstaklingar 
tengjast ekki sterkum böndum sjálf-
krafa. Þrátt fyrir að eðlis starfsins vegna 
sé jafnvel nauðsynlegt að einstaklingar 
tengist ákveðnum böndum; treysti 
hver öðrum, þekki inn á styrk- og veik-
leika hver annars og vinni vel saman. 
Mætti segja að ábyrgðinni sé varpað 
yfir á starfsmennina sjálfa að aðlagast 
og beðið í von og óvon um að kokteil-
boðið heppnist nú vel. „Mætti ekki 
þessi nýi?“ er mögulega einn starfs-
manna spurður af yfirmanninum á 
mánudegi.

Hugsanlega er um almenna van-
þekkingu á hópþróun að ræða og/
eða „kokteilboða“-aðferðin sú eina 
sem tíðkast; svona til að hrista fólk 
saman. Kannski hefur hugtakið hóp-
efli laumast í undirmeðvitundina tengt 
starfsmannagleði (með áfengi) og þykir 

okkur það miður. Hópefli ætti ekki að 
vera sett í flokk með árshátíðum eða 
nokkrum öðrum drykkjutengdum 
skemmtunum, þó hópefli sé vissulega 
skemmtun. Hópefli ætti ekki eingöngu 
að vera starfsmannanefnda að skipu-
leggja (eins og algengast er um þessar 
mundir). Hópefli og liðsheildarvinna 
ætti að vera á ábyrgð stjórnenda að 
innleiða, sérstaklega þegar nýir bætast 
í hópinn. Stjórnendur ættu, að okkar 
mati, markvisst að beita aðferðum 
hópeflis- og liðsheildarvinnu við að 
skapa þá menningu og þann anda sem 
þeir vilja að ríki á sínum vinnustað – 
sérstaklega ef starfið felur í sér einhver 
samskipti starfsmanna á milli. Hvernig 
má annars tryggja góðan starfsanda 
og að allir þekki nýja manninn ef það 
eina sem vinnustaðurinn notar eru 
drykkjutengdar skemmtanir? Sumir 
nefnilega muna ekki mjög vel á mánu-
dögum.

Hvað heitir þessi nýi aftur?

Tinni Kári Jóhannesson og
Þorsteinn V. Einarsson 
stofnendur Úthópíu ehf.

Yfirskriftin á þessum stutta pistli 
er tekin upp úr yfirlýsingu frá Ant-
ónio Guterres, framkvæmdastjóra 
Flóttamannastofnunar Sameinuðu 
þjóðanna. Hann bætir við að nú sé: 
„Tímabært að standa vörð um þau 
gildi sem Evrópa er byggð á.“ Hann 
er að sjálfsögðu að vísa í hinar miklu 
hörmungar sem eiga sér nú stað í 
Miðausturlöndum með tilheyrandi 
flóttamannastraumi til Evrópu. Nú 
hafa þúsundir Íslendinga boðið fram 
hjálp sína með einum eða öðrum 
hætti til að liðsinna flóttamönnum. 
Þetta er fjöldahreyfing. Þegar ég 
skoða kommentakerfin og samfélags-
miðlana sést að þessa einlægu ósk 
um að fá að rétta fram hjálparhönd 
er að finna hjá fólki á öllum aldri, 
hvaðanæva af landinu og alls staðar 
á hinu marglita pólitíska litrófi. Og 
svo bætir um betur nýleg skoðana-
könnun sem sýnir að gríðarlegur 
meirihluti Íslendinga vill taka á móti 
flóttamönnum.

Viljum gera allt til þess að hjálpa
Við finnum öll fyrir sterkum til-
finningum gagnvart því sem er að 
gerast og munu myndirnar af litlum 
börnum, dánum í flæðarmálinu, sum 
þeirra með bleyjur fullar af sjó, fylgja 
mér lengi. Ég er ráðvilltur. Ég á börn 
sjálfur og eitthvað er ekki eins og það 
á að vera. Mér finnst eins og þau lífs-
gæði sem við búum við séu ekki að 
fullu verðskulduð á meðan önnur 
börn drukkna á Miðjarðarhafinu og 
við gætum komið til aðstoðar. Ég 
hef talað við fjöldann allan af fólki 
sem allt deilir þessum tilfinningum 
með mér. Við viljum gera allt sem í 
okkar valdi stendur til að hjálpa en 
erum um leið hrædd um að þessi 
hróp okkar muni týnast í nefndum 
og þrefi um hvort, hvernig, hvenær 
og hvers vegna við eigum að taka við 
flóttafólki. Að ekki verði hlustað á 
okkur eina ferðina enn eða lítið gert 
úr þessum tilfinningum með vísun í 
samúðarhræsni eða yfirboð á góð-
mennsku.

Sem sálfræðingur hef ég áhyggjur 
af okkur sem manneskjum. Ef stjórn-
völd bregðast ekki við þessari fjölda-
áskorun er ég hræddur um að það 
geti haft varanleg áhrif á okkur öll. 

Hættan er að ef við þurfum að kæla 
niður alla samúð trekk í trekk þá 
valdi það varanlegum breytingum á 
því hvernig við upplifum neyð ann-
arra. Við munum harðna og kólna 
þar sem við sitjum við gluggann á 
höllinni okkar, horfandi út á hafið 
hristandi hausinn yfir sorgum heims-
ins án þess að aðhafast nokkuð. Og 
við munum kenna börnunum okkar 
hið sama.

Mörg lönd hafa svarað kallinu
Ég legg því hér með mitt lóð á vogar-
skálarnar til að hvetja íslensk stjórn-
völd til að grípa þetta stórkostlega 
tækifæri til að snúa þessari þróun 
við. Að sjálfsögðu þurfum við líka að 
aðstoða fólk í neyð á átakasvæðum og 
í  flóttamannabúðum og við þurfum 
að þrýsta á stríðandi aðila til að leggja 
niður vopnin. En eitt útilokar ekki 
annað. Mörg lönd innan Evrópu hafa 
þegar svarað kallinu og boðið flótta-
fólk velkomið. Við skulum slást í för 
með þeim. Við skulum ekki fara auð-
veldu, þægilegu leiðina heldur sýna 
rausn og fórnfýsi í vali á þeim fjölda 
sem fær hæli hér á landi. Sýnum að 
þótt það hafi flækjur í för með sér 
og talsverð fjárútlát þá geta íslensk 
stjórnvöld sleppt öllum fyrirvörum 
og varnöglum og einfaldlega einhent 
sér í málið með alla íslensku þjóðina 
á bak við sig. Stund sannleikans er 
svo sannarlega runnin upp um hvers 
konar fyrirmyndir við viljum vera 
börnunum okkar og hvers konar 
heim við viljum skapa þeim. Ég hvet 
ykkur, kæru stjórnmálamenn, til að 
sýna þann kjark sem þarf til að móta 
farveg fyrir þá mannúðarbylgju sem 
fer nú yfir landið. Þá færist ró yfir sál-
ina og við getum áhyggjulaus breitt 
yfir börnin okkar á kvöldin vitandi 
það að þúsundir sýrlenskra foreldra 
geta gert slíkt hið sama.

Stund sannleikans 
er runnin upp

Heimir  
Snorrason
sálfræðingur

Stund sannleikans er svo 
sannarlega runnin upp um 
hvers konar fyrirmyndir 
við viljum vera börnunum 
okkar og hvers konar heim 
við viljum skapa þeim. Ég 
hvet ykkur, kæru stjórnmála-
menn, til að sýna þann kjark 
sem þarf til að móta farveg 
fyrir þá mannúðarbylgju 
sem fer nú yfir landið.

Hins vegar virðist takmark-
aður skilningur vera á að-
lögunarferli einstaklinga inn í 
nýjan hóp og uppbyggilegum 
leiðum til aukinnar starfs-
ánægju.

Umræða um stöðu og þátt kvenna 
í kvikmyndagerð hefur verið þó 
nokkur síðustu misserin. Það er 
þakkarvert hve konur sem starfa við 
kvikmyndagerð hafa verið ötular við 
að benda á það ójafnvægi sem ríkir 
þegar kemur að hlut kvenna.

Kvikmyndasjóður þarf að stuðla 
að kraftmiklu umhverfi fyrir fram-
leiðslu kvikmynda og gæta rétt-
lætis við meðferð umsókna og 
styrkveitingar. Hjá Kvikmynda-
miðstöð Íslands, KMÍ, höfum við 
nú tekið saman ítarlegri tölur en 
áður um kynjahlutföll með von um 
að það varpi betra ljósi á stöðuna 
og vinnubrögð KMÍ. Samantektin 
nær til handritshöfunda, leikstjóra 
og framleiðenda en þessi störf ráða 
úrslitum í því að koma röddum og 
sjónarhornum kvenna á framfæri.

Eins og sjá má á mynd 1, bárust 
á árunum 2005-2015 KMÍ 154 
umsóknir um framleiðslustyrki, 
127 þar sem leikstjóri er karl og voru 
veittir 74 styrkir og styrkvilyrði. 26 
umsóknir bárust þar sem leikstjóri 
er kona og 15 styrkir veittir. Árang-
urshlutfall karla og kvenna er jafnt, 
58%. Á sama tímabili voru konur 
framleiðendur 38 mynda af 71 sem 
hlutu endanlegan framleiðslustyrk.

Mynd 2 sýnir fjölda úthlutana 
framleiðslustyrkja og vilyrða eftir 
kyni handritshöfunda, leikstjóra og 
framleiðenda fyrir leiknar myndir 
í fullri lengd, leikið sjónvarpsefni, 
heimildarmyndir og stuttmyndir 
á árunum 2012-2015. Frá 2012 
hefur umsóknum með kvenkyns-
leikstjórum fjölgað og árangurs-
hlutfall hækkað í öllum flokkum 
framleiðslustyrkja, er nú í 67% fyrir 
leiknar myndir, 86% í heimildar-
myndum, 78% í stuttmyndum og 
100% í leiknu sjónvarpsefni

Kvikmyndasjóður styrkir að 
meðal tali 3-4 kvikmyndir í fullri 
lengd á ári auk nokkurra lægri 
styrkja t.d. vegna eftirvinnslu eða 
samframleiðslu. Tölfræði fyrir hvert 
ár varðandi úthlutanir getur því 
sveiflast nokkuð mikið.

Synjun um styrk er ekki alltaf 
endastöð umsækjanda. Fjárhags-
staða sjóðsins hverju sinni skiptir 

miklu máli og oft kjósa umsækj-
endur fremur framhaldsstyrki til 
að þróa verkefni sín betur áður en 
kemur að endanlegri umsókn um 
framleiðslustyrk.

Ólíkt öðrum menningarstofn-
unum á menningarsviðinu stendur 
KMÍ ekki fyrir verkefnum. Umsóknir 
berast frá listamönnum og/eða fram-
leiðendum sem hafa kvikmyndagerð 
að atvinnu sem síðan standa alfarið 
að framkvæmd og fjármögnun 
umfram það sem nemur styrk úr 
Kvikmyndasjóði. Gerjun hugmynda 

og sköpunarkraftur fagmanna ráða 
för við þróun kvikmynda.

Vandinn við að fá fleiri umsóknir 
frá konum er vel þekktur og fjölþætt-
ari en svo að KMÍ geti verið meira en 
hvetjandi aðili og virkur sem slíkur. 
T.d. var mennta- og menningarmála-
ráðuneytinu falið með þingsályktun 
árið 2010 að finna leiðir til að hvetja 
konur til að sækja fram. Innviðir hér 
á landi eru talsvert fábrotnari en hjá 
nágrannaþjóðum. Almennt nám í 
myndlæsi er lítið sem ekkert í grunn- 
og framhaldsskólum, fáir fagmennt-
aðir kennarar og lítið til af náms-
gögnum. Í flestum löndum sem við 
lítum til er að finna vinnusmiðjur 
fyrir börn, unglinga og aðra áhuga-
sama sem vilja spreyta sig undir leið-
sögn fagafólks. Að Kvikmyndaskóla 
Íslands frátöldum er formlegt nám í 
kvikmyndagerð lítið og aðeins í boði 
í örfáum framhaldsskólum.

Til að bæta stöðuna verða allir að 
leggjast á eitt, KMÍ, skólar, stjórn-
völd og fagfólkið.

Konur í kvikmyndagerð

Til að bæta stöðuna verða 
allir að leggjast á eitt, KMÍ, 
skólar, stjórnvöld og fag-
fólkið.

Laufey  
Guðjónsdóttir
forstöðumaður  
Kvikmyndamið-
stöðvar Íslands

✿   Framleiðslustyrkir og vilyrði úr Kvikmyndasjóði 
2005-2015 eftir kyni leikstjóra

Umsóknir Úthlutanir Árangurshlutfall
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Tignarleg tíska
Skyrtur og kjólar með viktoríönsku 
hálsmáli verða áberandi þetta haustið 
ef marka má sýningar tískurisa á borð 
við Alexander McQueen, Givenchy og 
Altuzarra.
SíðA 4

Mynd/Stefán

STílhreinn 
oG úTpældur

TíSkuSpekúlAnT  HerraTrend.is er nýr vefmiðill og lík-
lega sá fyrsti á Íslandi sem fjallar aðallega um herratísku. 

Guðmundur Ragnarsson er einn af pistlahöfundum síðunnar.

TÆKIFÆRISGJAFIR

Laugaveg i  178  -  S ím i :  568  9955

www.tk.is
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Kjóll verð  

5.000
st 38-44 

Túnikka verð 

5.000
st 40-48 

Fleiri myndir á Facebook

5000 kr. 
dagur í Flash 

 

dagur í Flash dagur í Flash dagur í Flash 

Hreinsum allan
útivistarfatnað

Hreinsun - Þvottahús - Dúkaleiga Háaleitisbraut 58-60, 108 Rvk - Sími 5531380



Fólk| tíska

Fólk er kynningarblað sem býður auglýs-
endum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala 
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið  
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

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

guðmundur stundar nám við Fjölbrauta-
skólann í Garðabæ og vinnur samhliða í 
Kaupfélaginu í Kringlunni. Hann svarar 

hér nokkrum spurningum um tískuáhuga sinn.
Spáir þú mikið í tísku? Já, ég get eytt klukku-

stundum saman á netinu að skoða hinar ýmsu 
síður tengdar tísku og fatnaði. 
Hvernig myndir þú lýsa þínum eigin stíl? Stílhreinn, 
útpældur og fjölbreyttur. 
Hvernig klæðir þú þig hversdags? Skyrta, peysa 
eða hvort tveggja, síðan einhvern jakka eða frakka. 
Klára lúkkið síðan með góðu sneaker-pari. Annars 
er það bara mjög mismunandi. 
Hvernig klæðir þú þig spari? Ullartweed-jakki, Polo 
Ralph Lauren-skyrta og double monk-strap skór. 
Hvar kaupir þú fötin þín? Ég kaupi föt úti um allt en 
í uppáhaldi eru Húrra Reykjavík og GK Reykjavík. 
Kaupi líka mikið af sneakers á netinu á footlocker.
com og álíka síðum.

Eyðir þú miklu í föt? Já, maður eyðir dálitlu í 
þetta en samt sem áður þá lærir maður að detta 
inn á útsölur og markaði og vera svolítið klár í fata-
kaupunum. 
Hver er uppáhaldsflíkin þín? Erfitt val, en örugglega 
biker-jakkinn minn úr JÖR. 
Uppáhaldshönnuður? Alexander Wang, Raf Simons 
og Rick Owens. 
Bestu kaupin? Keypti á markaði hjá Kormáki og 
Skildi 90.000 króna jakka á aðeins 7.000 krónur. 
Bestu kaup lífs míns! 
Verstu kaupin? Plat-sneakers á Aliexpress eru 
verstu kaup sem ég veit um. 
Hverju verður bætt við fataskápinn næst? Einhverri 
flottri rúllukragapeysu fyrir veturinn. 
Hver er helsti veikleiki þinn þegar kemur að tísku 
og útliti? Helsti veikleiki minn eru sokkar, veit ekk-
ert erfiðara en að velja rétt par af sokkum. 
Notar þú fylgihluti? Já, Ralph Lauren-, Norse Proj-
ects- og WOOD WOOD-derhúfur eru minn uppá-
halds fylgihlutur. Og Komono-úrið mitt sem ég fékk 
í Húrra Reykjavík. 
Áttu þér tískufyrirmynd? Kanye West veitir mér 
mikinn innblástur. Ég á það til að taka hann til fyrir-
myndar en svo eru líka fullt af gæjum á Instagram 
sem ég tek líka til fyrirmyndar. 
Hvað er fram undan? Fram undan er mjög margt, 
við stefnum á að stækka hópinn og finna okkur 
fleiri efnilega unga menn til að koma til liðs við 
okkur hjá HerraTrend. Einnig erum við að fara að 
gefa út HerraTrend-appið sem við erum allir mjög 
spenntir fyrir.

smekkmaður Guðmundur er virkur á Instagram og birtir myndir undir nafninu mundurr. Myndirnar á síðunni eru af síðunni hans.

Viltu losna við fínar hrukkur, ör, 
bólur og litabletti?

Ármúla 21, 2. hæð • S. 893 0098 • snyrtistofanhafblik@gmail.com

Snyrtistofan Hafblik

10% afsláttur af 5 meðferðum
20% afsláttur af 10 meðferðum

Miðast við að meðferðirnar séu keyptar í einum pakka.
Húðslípimeðferð
Húðslípun vinnur á ótímabærri öldrun húðar 
og örum eftir bólur, ójafnri og óhreinni húð, 
litabreytingum og öldrunarblettum. Blóð- og 
næringarflæði til húðfrumna eykst sem stuðlar 
að heilbrigðari og unglegri húð.

Hversu margar meðferðir þarf?
Til að ná sem mestum árangri 
er best að fara í 10 meðferðir 
í röð með 5-7 daga millibili. 

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

str. 36-46

kr. 13.900.-

Háar í mittið

Flottar frá

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

Vertu einstök – eins og þú ert 

stærðir 38-52

my styleStærðir 38-52

Netverslun á tiskuhus.is

Smart haustlína



ALÞJÓÐLEG KVIKMYNDAHÁTÍÐ Í REYKJAVÍK
24.09.2015–04.10.2015

Miðasala í Tjarnarbíói. 
Allar upplýsingar á www.riff.is
 Gleðilega hátíð!

Kvikmyndaveislan er hafin 
velkomin á RIFF 2015
Klöppum fyrir bakhjörlum og samstarfsaðilum,

takk fyrir okkur!



Fólk|tíska

Innblástur 
frá VIktoríu
tímabIlInu
tIgnarlegt  Tískusýningar hátískuhúsanna ganga margar 
hverjar út á að ögra og ýkja og fatnaðurinn er langt frá því 
alltaf ætlaður til almenningsnota. Yfirleitt situr þó 
eitthvað eftir og virðast skyrtur og kjólar með 
viktoríönsku hálsmáli lífseigar þetta haustið en 
þær mátti sjá á sýningum tískurisa á borð við 
Alexander McQueen, Givenchy og Altuzarra í 
vor. Það er eitthvað tignarlegt við þessa háu 
blúndukraga, rykkingar og lög og útkoman 
verður yfirleitt sparileg.  

alexander mcQueen

altuzarra 

altuzarra 

gIVenchy

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

Opið virka daga kl. 11–18 

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

Opið laugardaga kl. 11-15

Ítalskar og 
frábærar.
Við fáum einungis góðar 
athugasemdir um þessar  
buxur frá viðskiptavinum 
okkar.

Verð 11.900 kr.
Stærð S - 3XL (34 - 46/48)

- háar í mittið
- stretch
- þröngt snið, skálmar beinar niður.

4 litir: svart, grátt, 
dökkbrúnt, munstrað.

Leiðbeinendur eru:     Halla Birgisdóttir fararstjóri, Pétur Björnsson konsúll Ítalíu á Íslandi, 
Jónas Þór fararstjóri, Höskuldur Frímannsson viðskiptafræðingur, Ómar Valdimarsson blaðamaður, 
Magnús Björnsson fararstjóri í Kína, Pétur Óli Pétursson fararstjóri í Rússlandi, Bjarni Randver  
Sigurvinsson kennari við Guðfræðideild H.Í., Sr. Bragi Skúlason sjúkrahúsprestur.
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Fólk|tíska

Við erum ekki föst í seas
onallínum, við komum 
með færri stíla inn en örar 

yfir árið. Nýjar flíkur koma inn á 
næstu dögum og svo bætist aftur 
við fyrir jólin,“ útskýrir Sigríður 
María Sigurjónsdóttir, fatahönn
uður og yfirhönnuður SIGGA 
MAIJA.

„Við erum þrjár í þessu, Ellen 
Loftsdóttir, listrænn stjórnandi, 
og Aníta klæðskeri. Við erum enn 
þá lítið fyrirtæki en smám saman 
að stækka og þroskast. Fyrsta 
línan kom í búðir fyrir síðustu 
jól. Nýja línu sýndi ég á síðustu 
RFF og hún er að koma í búðir 
núna, kjólar, yfirhafnir og prjóna
kjólar,“ segir Sigríður en yfir
hafnir hennar hafa einmitt vakið 
lukku.

„Ég virðist sækja í að hanna 
yfirhafnir einhverra hluta vegna. 
Kannski er það innbyggt í mann 
í okkar íslensku veðráttu,“ segir 
Sigríður sposk. „Það sem vakti 
mesta athygli hjá mér voru 
mokkajakkar úr íslensku mokka
skinni. Skinnið var sútað hér á 
landi og jakkarnir voru einnig 
saumaðir hér heima. Ég lét fram
leiða örfá stykki sem voru í sölu 
hjá Gumma í JÖR. Í nýju línunni 
er fókusinn á prjón en einnig á 
yfirhafnir.“

Sigríður útskrifaðist úr fata
hönnun frá LHÍ árið 2011 og hef
ur unnið við fagið síðan. Meðal 
annars fór Sigríður í starfsnám 
hjá Sonia Rykiel í París. Þá vann 
hún með Guðmundi Jörunds
syni í JÖR og var aðstoðarhönn
uður hjá KRON í ár áður en hún 
setti eigið merki á fót. Hún segir 
munstur og textílgerð vera sitt 
sérsvið og hafa munstrin hennar 
vakið eftirtekt.

„Ég vinn talsvert með gildis
hlaðin viðfangsefni eins og nak
inn konulíkama og bíla í munstr
um. Eitt þeirra vakti sérstaklega 
athygli, fólk annaðhvort elskaði 

það eða hrökk í kút. Ég vann það 
í samstarfi við Önnu Kristínu 
fatahönnuð og æskuvinkonu 
mína en munstrið er kvenlíkami 
sem við létum teikna upp eftir 
lifandi módeli. Í nýju línunni vinn 
ég með sportbíla, sem eru frekar 
karllægt fyrirbæri. Mér fannst 
áhugavert að vinna með 
það,“ útskýrir Sig
ríður og segir línuna 
endurspegla að ein
hverju leyti hennar 
eigin stíl.

„Ég geri auð
vitað föt sem ég 
sjálf vil ganga í. En 
oft eru hönnuðir 
að vinna með sitt 
alterego, það er 
einhver tenging en 
þó ekki alltaf raun
veruleg. Þetta er 
einhvers konar 
spegilmynd af 
mér,“ segir Sig
ríður.

Hvað 
er svo á 
döfinni? 
„Við erum 
að vinna að 
næstu línu 
og stefnum 
á að sýna 
hana í mars 
2016.“

sækir í yfirhafnir
íslensk hönnun  Sigríður María Sigurjónsdóttir fatahönnuður hefur vakið athygli 
fyrir hönnun sína undir merkinu SIGGA MAIJA. Hún setti merkið á fót í janúar 2014 
og sýndi sína fyrstu línu á RFF sama ár. Von er á nýrri línu á markaðinn nú í haust.

íslenskt 
skinn
Yfirhafnir 
Sigríðar 
Maríu vöktu 
strax athygli, 
mokkajakkar 

úr íslensku 
skinni.

siGGa MaiJa Sigríður María Sigurjónsdóttir fatahönnuður vinnur gjarnan með gildishlaðið myndmál í munstrum sínum. Hún setti á 
fót eigið merki á síðasta ári. MYnd/gva

NÝBÝLAVEGI 20     SÍMI 554-5022

8 rétta 
hlaðborð í  
hádeginu 
TILBOÐ 

KR. 1.590.- 
OPIÐ KL. 11:00-14:00

Hlaðborðið er alla virka daga. 
ekki um helgar.

kinahofid.is

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

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Flottur  
haustfatnaður

hlýleGt  
„Ég virðist 
sækja í 
að hanna 
yfirhafnir 
einhverra 
hluta 
vegna. 
kannski 
er það 
innbyggt í 
mann í okk-
ar íslensku 
veðráttu.” 

MYndir/Sigga Maija



|Fólktíska

Tvíhnepptir jakkar og frakkar 
koma alltaf aftur. Frægustu 
hönnuðir heims kynna núna 
tvíhneppt föt fyrir herra, til 
dæmis er þessi fallegi frakki úr 
sumarlínu Burberry fyrir 2016. 
Prada, Alexander McQueen, 
Ralph Lauren og Calvin Klein 
eru með tvíhneppt föt á tísku-
pöllunum. Tvíhneppt föt eru 
klæðileg fyrir flesta herra. Tví-
hnepptur jakki passar auk þess 
vel við gallabuxur.

Leonardo Di Caprio þótti ansi 
svalur í tvíhnepptum jakkaföt-
um í kvikmyndinni The Wolf of 
Wall Street. Samkvæmt tísku-
sérfræðingum geta bæði háir 
og lágvaxnir karlmenn notað 
tvíhneppta jakka og frakka. 
Karl prins af Wales gengur iðu-
lega í tvíhnepptum jakkafötum 
og það gerir líka David Beck-
ham. Mörgum þykir ákveðinn 
virðuleiki vera yfir tvíhneppt-
um fötum.

tvíhnepptir 
frakkar

Frumlitirnir einkenna tískulínurnar fyrir vorið 
2016 ef marka má sýningar á tískuvikunum í 
New York og London. Hönnuðir eins og Lisa 
Perry, Jil Sander, Osman, Fyodor Golan og fleiri 
notuðu frumlitina ómengaða í hressilegum sam-
setningum, í símunstur, blóm eða stór, einföld 
form. Rauður, gulur og blár í sinni tærustu mynd 
í bland við svarta og hvíta fleti grípa hressilega 
augað í einfaldleika sínum og er líklegt að þetta 
eigi eftir að falla vel í kramið.

frumlitir fyrir vorið
Gulur, rauður og blár í sinni tærustu mynd 
vorið 2016

Fyrirsætan Poppy Delevingne, 
eldri systir hinnar heimsfrægu 
Cöru Delevingne, hefur samið 
við skómerkið Aquazzura um 
að hanna staka línu. 
Í línunni verða átta mismun-
andi stílar en innblásturinn 
verður fenginn úr ferðalögum 
Delevingne, þá verða sólin, 
tunglið og stjörnurnar gegnum-
gangandi þema. Línan mun fást 
í desember á Net-a-Porter og 
MatchesFashion.com. 

Þetta 
er ekki 
í fyrsta 
sinn sem 
fyrirsætan 
reynir fyrir 
sér í hönn-
un. Fyrr 
á þessu 
ári gerði 
hún sund-
fatalínu 
fyrir Solid 
& Striped. 
Aquazurra 
er heldur 
enginn ný-
græðingur 
þegar 
kemur 
að sam-
starfi við 
stjörnur. Á 
síðasta ári 
fékk merk-
ið Oliviu 
Palermo 
til liðs við 
sig.

poppy
hannar skó



Fólk| tíska

sofia Vergara kom með unn-
usta sínum, Joe Mangan-
iello, á rauða dregilinn í Los 

Angeles. Leikkonan, sem hefur 
farið með eitt aðalhlutverkið í 
þáttunum Modern Family, þótti 
einstaklega glæsileg í málm-
kenndum síðum „hafmeyjukjól“ 
frá St. John. Fatnaður í þessu am-
eríska merki fæst einungis í fín-
ustu verslunum, eins og Saks og 
Harr ods. Bæði Angelina Jolie og 
Chrissy Teigen hafa sést í fatnaði 
frá St. John. Sofia er 43 ára og 
þykir bera aldurinn einstaklega 
vel. Netmiðillinn Daily Mail segir 
glæsileika gömlu Hollywood-
stjarnanna umvefja hana.

Sofia er ættuð frá Kólumbíu og 
varð frægust fyrir hlutverk sitt 
í Modern Family en hún hefur 
fjórum sinnum verið tilnefnd til 
Emmy-verðlauna fyrir leik sinn og 
sömuleiðis fjórum sinnum verið 
tilnefnd á Golden Globe. Sofia var 
ekki tilnefnd að þessu sinni.

Sofia og Joe eru sögð vera að 
undirbúa brúðkaup en á gesta-
lista eru fjögur hundruð manns, 
jafnvel þótt þau hafi sagt að 
veislan eigi að vera lítil. Þau 
trúlofuðu sig á jólunum 2014 
eftir sex mánaða samband. Joe 
Manganiello leikur í þáttunum 
True Blood en einnig kom hann 
fram í How I Met Your Mother og 
Bráðavaktinni. Kvikmyndin Hot 
Pursuit með þeim Sofiu Vergara 
og Reese Witherspoon var frum-
sýnd á þessu ári.

Eins og sjá má á meðfylgjandi 
myndum er Sofia einstaklega 
glæsileg hverju sem hún klæðist 
og eftir henni er tekið hvar sem 
hún kemur.

Geislandi stjarna 
rauða dreGilsins
tískudrOttninG  Leikkonan Sofia Vergara var kölluð drottning kvöldsins 
þegar Emmy-verðlaunin voru afhent um helgina. Ekki af því hún var verð-
launuð heldur þótti hún bera af öðrum í glæsileika.

stjarna Sofia Vergara var heiðruð með stjörnu í Hollywood sl. vor. 

Sjáið myndirnar á  facebook.com/Parisartizkan
Skipholti 29b • S. 551 0770

Haust- 
dagar!
Glæsilegar 
haustvörur 
komnar.

Valdar vörur  
á einungis  
3 verðum.

  5.000- kr,  
10.000- kr og 
15.000- kr.

Þú færð TEMPUR® 
koddana BARA 

hjá okkur!

www.betrabak.is



Hljóð&mynd
FImmTUdAGUR  24. sepTembeR 2015 Kynningarblað sjónvarpsmiðstöðin,  Heimilistæki og elko

OLED er ný kynslóð af 
sjónvörpum en OLED-
skjárinn er bæði 

þynnri og léttari en hefð-
bundinn LED-skjár enda að-
eins sex millimetrar. „OLED-
sjónvörpin eru byggð þann-
ig upp að hver einn og einasti 
pixill eða punktur er LED-
díóða. Þar af leiðandi eru 
dýpri og náttúrulegri litir og 
aðgreining á litum og lýsingu 
mun meiri í LG OLED,“ segir 
Jón Pétur Hansson, versl-
unar stjóri Sjónvarpsmið-
stöðvarinnar í Síðumúla 2 þar 
sem LG Oled 3D smart-sjón-
varp fæst.

Alveg svartur litur (Perfect 
Black) er loksins til staðar því 
OLED-skjáir þurfa ekki bak-
lýsingu eins og aðrir skjáir og 
því er skerpa, litaaðgreining 

og litadýpt sú besta sem sést 
hefur. Myndgæði nýju OLED-
tækjanna eru greinilega meiri 
en í bestu mögulegu LCD-
tækjum. „Í OLED-tækjunum 
er myndin skýrari og litirnir 
betri. Það er engin LED-blæð-
ing inn á skjáinn og fullkomin 
aðgreining fæst á öllum litum, 
svörtum og hvítum.“

Tæki með yfirburði
Jón Pétur segir tækið vera það 
besta sem hann hafi komist 
í tæri við. „Ég hef beðið lengi 
eftir að þessi tækni myndi 
færa sig yfir í sjónvörp. Nú er 
maður algjör „raftækjanörd“, 
búinn að vera í þessum bransa 
í rúm tíu ár og það hefur aldrei 
komið sjónvarp sem er með 
eins f lotta mynd, liti og að-
greiningu og LG OLED. Auk 

þess eru hljóðgæðin í því mjög 
góð þrátt fyrir að það sé næfur-
þunnt. Þetta er besta sjón-
varpstæki sem hefur komið 
á markað að mínu og margra 
annarra mati og kemst ekkert 
tæki með tærnar þar sem OLED 
tækið frá LG hefur hælana.“

OLED-sjónvörp fást nú bæði 
í háskerpuupplausn 1920x1080 
og líka í ofur há skerpu 4K 
upplausn, 3840x2160 punkta. 
„Skjár OLED-tækisins er ein-
ungis sex millimetrar á þykkt 
og því einfalt að hafa skjá-
inn boginn. Sjónsviðið er 
hins vegar meira eða 180° því 
tækið er bogið eins og auga 
áhorfandans. Það er algjört 
smekksatriði hvort fólk vill 
hefðbundnu tækin eða þessi 
bognu en þau koma í báðum 
útgáfum,“ útskýrir Jón Pétur.

Allir stoppa við OLED
OLED-tækið er með öllum þeim 
möguleikum sem bestu tækin 
hafa. Það er snjallsjónvarp sem 
búið er þrívíddartækni. Í því 
er margverðlaunaður vefvafri 
(browser) sem kallast Webos, 
sem er mjög hraðvirkur, ein-
faldur og opinn. Það nær ótrú-
lega góðum hljóðtón þrátt fyrir 
að vera mjög þunnt. Í því er inn-
byggður gervihnattamóttak-
ari sem og stafrænn háskerpu-
móttakari. Einnig er hægt að fá 
vefmyndavél fyrir sjónvarpið 
þannig að hægt er að nota það 
með Skype. Veggfestingar fást 
með báðum útgáfum, því beina 
og bogna. „Tækinu fylgir líka 
„Magic remote“, sérstök fjarstýr-
ing sem gerir það auðveldara að 
vafra á netinu og stjórna tækinu. 
Mikil áhersla er hjá LG að gera 

allt umhverfi einfaldara, það 
geta allir notað tækin frá þeim. 
Þau er svo skilvirk að allir, ungir 
sem aldnir, læra fljótt á þau, það 
er ekkert verið að flækja hlut-
ina. Auk alls þessa er tækið alveg 
gullfallegt. Það er næfurþunnt 
því það þarf ekki þá þykkt sem 
önnur tæki þurfa því LED-díóð-
urnar taka svo lítið pláss,“ segir 
Jón Pétur.

Aðspurður að því hvort hinn 
almenni borgari sem hefur tak-
markaða tæknikunnáttu átti sig 
á því hvað tækið sé gott segir 
hann svo vera. „Hver einn og 
einasti Palli úti í bæ tekur eftir 
því hvað tækið er flott og gott, 
það fer ekki á milli mála. Allir 
sem koma við hjá okkur í Sjón-
varpsmiðstöðinni stoppa við 
OLED-tækið og taka eftir þess-
um einstöku myndgæðum.“

Með allra flottustu tækjum
OLED er nýjasta gerð sjónvarpsskjáa sem fela í sér áður óþekkt myndgæði. LG hannar OLED-skjátæknina og er enn sem komið er 
eini framleiðandinn sem býður upp á heildstætt úrval af sjónvörpum með OLED-skjá. Þeir sem vilja það besta ættu að fá sér OLED.

Jón Pétur Hansson, verslunarstjóri Sjónvarpsmiðstöðvarinnar, segir OLED LG-tækið vera það besta sem hann hafi komist í tæri við. „Nú er maður algjör „raftækjanörd“, búinn að vera í þessum bransa í rúm tíu ár og það hefur aldrei 
komið sjónvarp sem er með eins flotta mynd, liti og aðgreiningu og LG OLED.“ MYND/GVA
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The Abyss 1989
Einkunn á IMDb 7,6/10

Köfunarteymi er fengið til að leita að 
týndum kjarnorkukafbát og rekst þá á 
ókunnugt sæskrímsli. 

Leikstjóri James Cameron

Leikarar Ed Harris, Mary Elizabeth Mastr
antonio, Michael Biehn, Leo Burmester

Aliens 1986
Einkunn á IMDb 8,4/10

Plánetan sem kom við sögu í fyrri myndinni, 
Alien, er nú orðin nýlenda. Sambandið við 
íbúana hefur rofnað og vel vopnum búið 
björgunarlið er sent á staðinn. 

Leikstjóri James Cameron

Leikarar Sigourney Weaver, Michael 
Biehn, Carrie Henn, Paul Reiser

Barry Lyndon 1975
Einkunn á IMDb 8,1/10

Myndin þykir eitt af betri verkum Kubricks. 
Hún fjallar um írskan glaumgosa sem 
fangar hjarta ríkrar breskrar ekkju á 
átjándu öld.  

Leikstjóri Stanley Kubrick

Leikarar Ryan O’Neal, Marisa Berenson, 
Patrick Magee, Hardy Krüger

Close Encounters of the 
Third Kind 1977
Einkunn á IMDb 7,7/10

Sagan segir af Roy Neary, venjulegum verka-
manni sem kemst í kynni við fljúgandi furðu-
hlut og líf hans breytist talsvert í kjölfarið.

Leikstjóri Steven Spielberg

Leikarar Richard Dreyfuss, François Truff
aut, Teri Garr, Melinda Dillon

Gladiator 2000
Einkunn á IMDb 8,5/10

Þegar rómverski hershöfðinginn Maximus 
Decimus Meridius er svikinn af spilltum 
syni keisarans og fjölskylda hans myrt, snýr 
hann aftur til Rómar sem skylmingaþræll til 
að leita hefnda.

Leikstjóri Ridley Scott

Leikarar Russell Crowe, Joaquin Phoenix, 
Connie Nielsen, Oliver Reed

Die Hard 1988
Einkunn á IMDb 8,3/10

Lögreglumaðurinn John McClane reynir að 
bjarga eiginkonu sinni sem er ásamt öðrum 
haldið sem gísl af þýska hryðjuverkamann-
inum Hans Gruber.

Leikstjóri John McTiernan

Leikarar Bruce Willis, Alan Rickman, 
Bonnie Bedelia, Reginald VelJohnson

Independence Day 1996
Einkunn á IMDb 6,9/10

Geimverur ráðast á jörðina og ætla sér að 
eyða henni. Við illvíg og tæknivædd öfl er 
að etja en mannkynið er seigt og sigrar að 
lokum. 

Leikstjóri  Roland Emmerich

Leikrarar Will Smith, Bill Pullman, Jeff 
Goldblum, Mary McDonnell

Dances with Wolves 1990
Einkunn á IMDb 8/10

Myndin segir sögu liðsforingja í Suður-
ríkjaher Bandaríkjanna, Johns Dunbar, 
sem ferðast að útmörkum byggðar og 
samskiptum hans við Lakota-indjánaþjóð-
flokkinn.

Leikstjóri Kevin Costner

Leikarar Kevin Costner, Mary McDonnell, 
Graham Greene, Rodney A. Grant

Gravity 2013
Einkunn á IMDb 7,9/10

Verkfræðingur og geimfari þurfa að berjast 
fyrir tilveru sinni þegar geimfar þeirra eyði-
leggst og þau fljóta stjórnlaust um geiminn.

Leikstjóri Alfonso Cuarón

Leikarar Sandra Bullock, George Clooney

Interstellar 2014
Einkunn á IMDb 8.7/10

Heimurinn er á barmi eyðileggingar. Hópur 
könnuða ferðast um ormagöng í geimnum í 
leit að nýjum heimkynnum fyrir mannkynið.

Leikstjóri Christopher Nolan

Leikarar Matthew McConaughey, Anne 
Hathaway, Jessica Chastain, Michael 
Caine.

Sin City 2005
Einkunn á IMDb 8,1/10

Mynd sem kannar hina dimmu og drunga-
legu borg Basin City. Sögð er saga þriggja 
persóna sem allar eru flæktar í ofbeldisfulla 
spillingu.

Leikstjóri Frank Miller, Robert Rodriguez

Leikarar Mickey Rourke, Clive Owen, 
Bruce Willis, Jessica Alba

The Big Blue 1988
Einkunn á IMDb 7,7/10

Myndin fjallar um vinskap og keppnina 
milli þeirra Jacques Mayol og Enzo Maiorca 
sem báðir voru leiðandi í frjálsri köfun á 
tuttugustu öldinni.

Leikstjóri Luc Besson

Leikarar JeanMarc Barr, Jean Reno, 
Rosanna Arquette, Paul Shenar

Star Wars 1977, 1980 og 1983
Einkunn á IMDb 8,4/10

Fyrstu þrjár myndirnar úr Star Wars-seríunni 
eru löngu orðnar klassískar.

Leikstjóri Richard Marquand

Leikarar Mark Hamill, Harrison Ford, 
Carrie Fisher, Billy Dee Williams

What Dreams May Come 
1998
Einkunn á IMDb 7/10

Maður deyr í bílslysi og leitar konu sinnar í 
handanheimum. 

Leikstjóri Vincent Ward

Leikarar Robin Williams, Cuba Gooding Jr., 
Annabella Sciorra, Max von Sydow

TRON Legacy 2010
Einkunn á IMDb 6,8/10

Sonur sýndarveruleikahönnuðar leitar 
föður síns og endar í stafrænum heimi sem 
faðir hans hefur hannað. 

Leikstjóri Joseph Kosinski

Leikarar Jeff Bridges, Garrett Hedlund, 
Olivia Wilde, Bruce Boxleitner

Kvikmyndir fyrir stóra skjái
Sumar kvikmyndir ætti aðeins að upplifa á stórum skjá með góðu hljóðkerfi. Þetta á sér í lagi við epískar myndir, ævintýramyndir, 
myndir sem gerast úti í geimi eða þar sem stórbrotið landslag leikur stórt hlutverk. Hér eru dæmi um nokkrar myndir sem best er að 
horfa á í góðum gæðum, á stórum skjá með gott hljóðkerfi til að njóta margslunginnar kvikmyndatónlistarinnar.
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John Williams hefur hlotið Óskarinn fyrir tónlist í kvikmyndum eins og Schindler’s List og 
Star Wars. Mynd/NordicPhotos Getty

Árið 1978 hlaut 
tónlistin úr  

Star Wars 
Óskarinn.

Kate Winslet og Leon-
ardo DeCaprio heill-

uðu áhorfendur 
í myndinni 
Titanic. James 
Horner fékk 
Óskarinn fyrir 
tónlistina í 
myndinni árið 
1998.

Árið 1992 vann 
tónlistin úr 

teiknimynd-
inni Fríða 
og dýrið 
eftir Alan 
Menken.

Árið 1993 hlaut tónlistin 
úr Aladdin Óskarinn.

1995. Lion king 
var fjórða Disney 

teiknimyndin 
til að vinna 
Óskarinn á 

fimm árum, en 
þá hafði fólk 
fengið nóg af 
teiknimyndum. 

Tónlistin úr kvik-
myndinni Break-
fast at Tiffany’s 
eftir Henry 
Mancini hlaut 
Óskarinn árið 
1961.

Hið einfalda en ógnvæn-
lega stef úr Jaws fær 
hárin til að rísa á hörð-

ustu jöxlum. Höfundurinn, 
John Williams fékk Óskars-
verðlaun fyrir þá tónlist árið 
1976. Sinn fyrsta Óskar hlaut 
hann hins vegar fyrir tónlistina 
í myndinni Fiddler on the Roof 
árið 1972 og átti f ljótlega eftir 
að sanna sig svo um munaði í 
heimi kvikmyndatónlistar. Árið 
1978 stimplaði John Williams sig 
rækilega inn í senuna en tónlist 
hans í myndinni Star Wars hlaut 
Óskarinn það ár. Árið 1981 laut 
John Williams í lægra haldi fyrir 
tónskáldinu Michael Gore sem 
hlaut Óskarinn það ár fyrir tón-
listina í Fame. Williams náði sér 
þó aftur á strik og fór heim með 
Óskarinn árið 1983 þegar tón-
listin í myndinni ET-the Extra 
Terrestrial bræddi hjörtu dóm-
nefndarinnar. John Williams 
hlaut síðan ekki fimmta Óskar-
inn fyrr en árið 1994 fyrir tónlist 
sína í kvikmyndinni Schindl-
er’s List en áður en það gerð-
ist höfðu Disney-teiknimyndir 
rakað til sín Óskarsverðlaunum.

Óskarssprettur Disney
Tónlistin úr Litlu hafmeyjunni 
vann árið 1991 en hún var fyrsta 
teiknimynd Disney til þess að 
fá Óskarinn frá því tónlistin úr 
Gosa vann, árið 1941. Tónlist-
ina í Gosa sömdu Leigh Harl-
ine og Paul Smith en tónskáld-
ið sem hóf sigurför Disney-
teiknimyndatónlistar er Alan 
Menken.

Árið 1992 vann tónlistin úr 

Beauty and the Beast, árið eftir 
vann tónlistin úr Aladdin allt 
eftir Alan Menken. John Willi-
ams skaut sér inn á milli með 
Schindler’s List áður en næsta 
teiknimynd vann dómnefnd-
ina á sitt band, Lion King með 
tónlist Hans Zimmer. Lion King 
var fjórða Disney-teiknimynd-
in til að vinna Óskarinn á fimm 
árum, en þá hafði fólk fengið 
nóg af teiknimyndum.

Tónlistin úr stórmyndinni 
Titanic eftir James Horner fékk 
Óskarinn árið 1998. Lord of the 
Rings – the Fellowship of the 
Ring fékk Óskarinn árið 2002 
en tónlistina samdi Howard 
Shore. Tónlistin úr hinni marg-
verðlaunuðu mynd The Grand 
Budapest Hotel fékk Óskarinn 
2015 en hana samdi Alexandre 
Desplat. 

www.classicfm.com

Óskarstónar
Tónlist og hljóð leika ekki minna hlutverk í upplifuninni þegar horft er á 
kvikmynd. Á síðunni www.clasicfm.com er að finna fróðlegan lista yfir 
Óskarsverðlaunatónskáld síðustu áratuga.

Fáar teiknimyndapersón-
ur njóta jafn mikilla vin-
sæla og Svampur Sveins-

son. Sagan um tilurð Svamps, 
Péturs krossfisks og Klemma 
krabba er dálítið skemmtileg.

Hugmyndasmiður Svamps 
Sveinssonar er teiknarinn 
Stephen Hillenburg sem er 
sjávarlíffræðingur að mennt 
og því ljóst hvaðan hugmynd-
in að þáttunum er sprottin.

Hillenburg fékk hugmynd-
ina fyrst árið 1984 en byrjaði 
að vinna að fyrstu þáttunum 
árið 1996. Fyrsti þátturinn fór 
síðan í loftið 1999.

Teiknimyndirnar sem fjöll-
uðu um Svamp og félaga hans 
í bænum Bikinibotnum voru 
ódýrar í framleiðslu. Enginn 
bjóst við miklu og því kom að-
standendum skemmtilega á 
óvart þegar áhorfstölur ruku 
upp úr öllu valdi eftir fyrstu 
sýningarnar.

Meira var lagt í seinni 
þáttaraðirnar og árið 2004 
kom út kvikmynd um Svamp 
og vini hans. Var henni ætlað 
að vera lokapunktur þáttanna 
enda var Hillenburg 

farinn að hugsa sér til hreyf-
ings. Vegna fjölda áskorana 
var þó ákveðið að halda fram-
leiðslu þáttanna áfram en þó 
án upphafsmannsins.

Þátturinn um Svamp hefur 
verið tilnefndur til 20 Annie-
verðlauna og 11 Emmy-verð-
launa. Hann hefur hlotið sex 
Annie-verðlaun og ein Emmy-
verðlaun.

Skemmtilegar staðreyndir
l  Svampur heitir Sponge-

Bob SquarePants á ensku. 
Upphaflega átti hann þó 
að heita SpongeBoy. Þegar 
upp komst að skúringa-
moppa bar sama nafn og 
hafði einkaleyfi á því þurfti 
að breyta nafni Svamps með 
hraði.

l  Í júlí 2009 var vaxstytta 
af Svampi sett upp í safni 
Madame Tussauds í New 
York. Var þetta í fyrsta sinn 
sem stytta gerð eftir skáld-
aðri persónu var var sett upp 
í safninu.

l  Árið 2011 fundu vís-
indamenn nýja teg-
und af sveppi. Hann 
var nefndur í höfuðið á 
Svampi: Spongiforma 
squarepantsii.

Hugarburður  
sjávarlíffræðings
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Philips 7600 er búið öllum 
þeim kostum sem hágæða 
sjónvarp þarf að hafa. 

Tækið keyrir á nýju Android 5.0 
stýrikerfi (Lollipop) með inn-
byggðan þráðlausan móttakara 
(WI-FI 2x2). Uppsett er Google 
Play Store, þannig að hægt er að 
setja upp ýmis smáforrit og leiki. 
Það styður einnig MP3, WMA og 
AAC sem og JPEG-ljósmyndir. 
Tækið er með 4K Ultra HD upp-
lausn sem veitir alveg nýja upp-
lifun. Sjónvarpið er með Micro 
Dimming Pro baklýsingu og 
skörpum UHD-myndgæðum og 
ljósnemi, sem tekur mið af birtu 
í herbergi, er innbyggður í það. 
Með Philips 7600 tækinu fylgja 
tvenn 3D Max gleraugu og inn-
byggt Clear Sound hljóðkerfi.

„Philips 7600 tækin eru afar 
þunn og með gríðarlega góð 
myndgæði. „Ambilight 3“ sem 
er þriggja átta baklýsing á tæk-
inu breytir því hvernig fólk upp-
lifir myndgæði sjónvarpsins,“ 
segir Magnús Möller hjá Heim-
ilistækjum, þar sem Eisa-verð-
launa Philips 7600 línan fæst.

Góður hljómburður
Magnús segir það nýjasta í þess-
ari tækni sé „Hevc“ (þjöppun) 
sem spilar Ultra HD myndefni 
í gegnum þjónustuveitur eins 
og Netf lix, YouTube og f leiri. 
„Þannig fást betri myndgæði og 
meiri upplausn fæst í gegnum 
streymingu. Í tækinu er hægt 
að komast í Cloud TV, Cloud 
Ex plorer og Dropbox. Einn-

ig hafa hátalararnir verið stór-
bættir. Premium Sound DTS 
gerir það að verkum að áhorf-
andinn heyrir hvert smáatriði. 
Í október kemur 8600 línan frá 
Philips og eru þau tæki með há-
tölurum sem hægt er að taka 
af og setja til hliðar, til dæmis 
á standa. Með tækinu fæst sér-
stakt hljóðkerfi og er gríðarlega 
góður hljómburður í því. Hönn-
uðir Philips eru greinilega mikið 
farnir að spá í hljóðgæðin því 
það hefur hingað til verið frek-
ar lélegt hljóð í þessum þunnu 
tækjum almennt enda lítið pláss 
fyrir hátalara,“ útskýrir Magnús.

Auðlært á tækið
Fjarstýringin sem fylgir Philips 
Eisa-tækinu er með lyklaborði 
aftan á. „Fjarstýringin er radíó-
tengd sjónvörpunum þann-
ig að allt önnur upplifun fæst 
þegar verið er að vafra á net-
inu. Einnig má tengja lykla-
borð við tækið. Fjarstýringin 
er afar þægileg í notkun. Þegar 
ýtt er á „húsið“ á henni þá er 
komið inn í stýrikerfi sem auð-
velt er að læra á. Fólk er f ljótt 
að skilja hvernig kerfið virkar 
þegar það byrjar að nota það 
enda er umhverfið þægilegt og 
fólk sem þekkir Android á enn 
auðveldara með að ná tökum 
á því. Auk þess lærir tækið að 
þekkja notkun fólks. Til dæmis 
þegar farið er á YouTube og 
horft á ákveðið efni þá finnur 
tækið efni sem það heldur að 
notandinn hafi áhuga á næst 

þegar hann fer í það. Þannig er 
auðvelt að finna það sem hver 
og einn leitar að.“

Philips Eisa-tækin eru með 
t vei mu r sta f rænu m DV B-
T2 tun erum sem gera það að 
verkum að hægt er að horfa á 
tvær rásir í einu í gegnum loft-
net. „Auk þess hafa þau gervi-
hnattamóttakara, alls kyns 
tengi og margt f leira þannig 
að sjá má að þetta eru gríðar-
lega öflug tæki,“ segir Magnús.

Fékk virtustu verðlaunin
Philips tækin eru virkilega 
snyrtileg og falleg. Á þeim er 
yfirleitt enginn eða mjög lítill 

rammi, tækin eru örþunn og 
með ambilight 

á þrjár 

hliðar. „Ég mæli algjörlega með 
nýju Philips tækjunum, enda 
var 7600 línan valin „bestu 
kaupin 2015 – 2016 í Evrópu“ af 

Eisa (www.eisa.eu/).“ Þetta 
eru virtustu verðlaun-

in sem hægt er að fá 
í raftækjabransan-
u m. Blaða men n 
sem skrifa um raf-
tæki koma saman 
einu sinni á ári og 
velja besta tækið 
og eru þessi verð-
laun ávísun á að 

tækinu muni ganga 
vel.“

Verðlaunatæki í hæsta gæðaflokki
Philips 55PUS7600 var valið „bestu kaup ársins“ 2015 af EISA. Hljóð og mynd eru eins og best gerist og allt viðmót tækisins hið 
þægilegasta. Sjónvarpið er fallegt og snyrtilegt auk þess að vera búið allra nýjustu tækni sem til er á markaðinum í dag.

Philips-tækin eru virkilega snyrtileg og falleg. Á þeim er yfirleitt enginn eða mjög lítill rammi, tækin eru örþunn og með ambilight á 
þrjár hliðar sem breytir því hvernig fólk upplifir myndgæði sjónvarpsins. 

Magnús mælir með verðlaunatækinu Philips 55PUS enda öllum helstu kostum nútímatækja búið auk þess að líta vel út og vera auðvelt í notkun. MYND/STEFÁN



ELKO býður nú upp á meira úrval af 
hágæða sjónvarps- og hljómtækjum 
en nokkru sinni fyrr. Mesta úrvalið 

er í búðinni í Lindum en einnig má finna 
mjög gott úrval í Skeifunni og á Granda.

Að sögn Sindra Snæs Thorlacius, vöru-
stjóra á hljóð- og myndsviði ELKO, hefur 
úrvalið aldrei verið meira en þessa stund-
ina. „Við bjóðum yfir 100 gerðir af sjón-
vörpum ásamt miklu úrvali af heima-
bíóum, hljóðstöngum, heyrnartólum, há-
tölurum og fleiri vörum. Við ákváðum auk 
þess að auka töluvert úrvalið í flestum 
vöruflokkum þegar við opnuðum nýja og 
endur bætta verslun í Lindum í júní.“

Sindri segir að það sé algengur misskiln-
ingur að ELKO bjóði einungis upp á ódýr-
ari merki. Í dag sé þar að finna flestöll betri 
vörumerkin. „Í heyrnartólum hefur ELKO 
bætt við öllum helstu og flottustu vöru-
merkjum líkt og Audio Technica, AKG, 
Jays, Urbanears, Jaybird, dýrari týpum 
af Sony og Philips ásamt því góða úrvali 
sem við bjóðum af Sennheiser og Beats. 
Heyrnar tól hafa stóraukið vinsældir sínar 
samhliða snjallsímum. Nú vilja flestir eiga 
góð heyrnartól og þá helst þráðlaus með 
Blue tooth-tækni sem er mjög góð viðbót í 
tækniflóruna.“

Einnig eru ferðahátalarar og aðrar Blue-
tooth-tengdar vörur komnar á flest heimili 
og er þróunin hröð í þeim flokki. Þar hefur 
ELKO bætt töluvert við úrvalið í merkjum 
eins og JBL, Marshall, HMDX Jam og Ulti-
mate Ears svo að nokkur séu nefnd.

Við enduropnun verslunar ELKO í Lind-
um var úrval í heimahljóðkerfum einnig 
aukið til muna. „Við erum nú með mjög 
gott úrval af mögnurum, hágæða hátölur-
um ásamt skjávörpum sem mig grunar að 
fólk viti kannski ekki af.“

Gott úrval sjónvarpa
Sjónvörp eru með eftirsóttustu vörum í 
ELKO og er yfirlýst markmið að bjóða lægra 
verð en gengur og gerist. „Frá áramótum 
höfum við lækkað verð á sjónvörpum í 
þremur stórum skrefum og teljum okkur 
nú vera með lægra verð sem við styðjum 
með 30 daga verðvernd. Viðskiptavinir geta 
því verið öruggir með lægra verð í 30 daga 
eftir kaup, sama hvort ELKO lækkar verð 
eða einhver annar á markaðinum,“ segir 
Sindri.

Þegar gengið er inn í verslanir ELKO 
blasa við glæsilegir sjónvarpsveggir og eru 
sjónvörpin til í öllum stærðum og gerðum. 
„Vinsælustu merkin eru JVC í ódýrari sjón-
vörpum, Philips í millidýrum sjónvörp-
um en Samsung trónir á toppnum þegar 
kemur að dýrari tækjum. Samt sem áður 
hafa aðrir framleiðendur komið okkur 
skemmtilega á óvart í ár með góðum tækj-
um. Þar má helst nefna Panasonic, Sony, 
LG og Thomson.“

Sindri segir að spennandi nýjungar hafi 
litið dagsins ljós í ár. „Það sem stendur upp 
úr er hvað flest sjónvörpin eru komin með 
góðan hugbúnað og fjarstýringar fyrir 
snjallþáttinn í tækjunum. Nú eru komin 
Android- og Firefox-stýrikerfi í mörg tæki 
og fjarstýringarnar notaðar sem þráðlaus-
ar mýs í stað hnappa. Stærsta og flottasta 
nýjungin er OLED-tæknin sem kom fyrst 
til okkar frá LG í fyrra en núverandi kyn-
slóð OLED-tækja er algjör bylting í mynd-
gæðum. Einnig var að lenda hjá okkur 85“ 
Thomson-tæki sem stelur aldeilis athygl-
inni þar sem það þekur hátt í tvo fermetra 
af veggplássi. Við hvetjum fólk endilega 
til að svala forvitninni með því að kíkja á 
þessi tæki í Lindum og sjá hvernig sjónvörp 
framtíðarinnar líta út,“ segir Sindri.

Stóraukið úrval í ELKO  
af hágæða hljóð- og myndvörum
Verslanir ELKO bjóða upp á mjög gott úrval hágæða sjónvarpstækja, heyrnartóla, ferðahátalara, heimabíóa og magnara. Algengur 
misskilningur er að ELKO bjóði bara upp á ódýrari merki en þar má finna flest öll bestu vörumerki heims í þessum vöruflokkum.

Hægt er að prófa öll helstu heyrnartólin frá öllum helstu framleiðendum.Hillur, fullar af þráðlausum, litríkum hátölurum.

„Við bjóðum yfir 100 gerðir af sjónvörpum ásamt miklu úrvali af heimabíóum, hljóðstöngum, heyrnartólum, hátölurum og fleiri vörum,“ segir Sindri Snær Thorlacius, 
vörustjóri á hljóð- og myndsviði ELKO. MYNDIR/GVA

Kynning − auglýsing 24. SEpTEmbEr 2015  FImmTUDAGUr6 Hljóð og mynd



Frábær hljómgæði

19.995
MOMENTUM HEYRNARTÓL
•  112dB
•  16-22.000Hz
•  2 útskiptanlegar snúrur fylgja
•  1,4 m snúra með hljóðnema og svarhnappi
•  1,4 m hefðbundin snúra
•  4 litir í boði

SEMOMENTUMON

PANTAÐU Í SÍMA 575-8115 SKIPTIBORÐ ELKO 544-4000 WWW.ELKO.IS

GRA N D I – L I N D I R – S KE I FAN – V E F V E R S LU N

FERÐAHÁTALARI
•  Bluetooth með NFC og 3,5 mm AUX tengi
•  Hleðslurafhlaða – 10 klst. ending
•  2x45 mm hátalarar
•  Innbyggður hljóðnemi

JBLFLIP3 14.995
4 litir

FRAMTÍÐIN
ER NÚNA!

eða 86.640 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 1.039.675 kr. - ÁHK 7,1%

eða 86.640 kr. á mánuði

999.995LED SNJALLSJÓNVARP UHD
•  Ultra HD – upplausn 3840x2160 
•  100Hz panel 
•  4xHDMI, SCART, Component, 

heyrnartólatengi, Optical, 3xUSB, Wifi
•  30W hátalarar
•  Stafrænn móttakari – DVB-T2/C
•  Gervihnattamóttakari – DVB-S2
•  Active 3D - 2 gleraugu fylgja
•  Smart TV

85UZ8876

85“

55“

LED SNJALLSJÓNVARP UHD
•  Boginn skjár
•  Ultra HD – upplausn 3840x2160
•  1100Hz PQI
•  4xHDMI, 1xComponent, 1xOptical, heyrnartólatengi
•  3xUSB tengi fyrir myndbönd, tónlist og ljósmyndir
•  Stafrænn móttakari – DVB-T2/C
•  Gervihnattamóttakari – DVB-S2
•  40W hátalarar
•  Smart TV með Quad Core örgjörva
•  Bluetooth tenging

UE55JU6575XXE

1100Hz

eða 30.577 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 366.925 kr. - ÁHK 8,9%

eða 30.577 kr. á mánuði

349.995

55“

OLED SNJALLSJÓNVARP
•  LG Ultra HD OLED er lent í Elko! Óviðjafnanleg 

myndgæði, boginn og örþunnur skjár. Til sýnis í 
ELKO verslunum í Lindum og Skeifu. 

55EG960V

eða 65.077 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 780.925 kr. - ÁHK 7,3%

eða 65.077 kr. á mánuði

749.995

118
cm

192 cm

7,5 cm
á þykkt



TónlisTin skapar sTemninguna
Kvikmyndatónlist spilar stórt hlutverk í upplifun 
áhorfandans. Hákarlinn í Jaws hefði líklega aldrei náð 
að hrella áhorfendur jafn mikið og raun ber vitni ef 
ekki væri fyrir hið frábæra stef sem John Williams 
samdi. Williams er heimsþekktur fyrir kvikmynda-
tónlist sína en þeir eru fleiri sem hafa getið sér 
gott orð sem höfundar kvikmyndatónlistar. Einn 
þeirra er Hans Zimmer. Hann á að baki glæstan 
feril. Tónlist hans má heyra í myndum á borð 
við Pirates of the Caribbean, The Thin Red Line, 
Gladiator, The Last Samurai, Batmanþríleiknum, 
Inception og Interstellar.

Þá hlaut hann Óskarsverðlaun árið 1994 fyrir tón-
listina í teiknimyndinni víðfrægu Lion King.

Hans Zimmer 
hlaut Óskars-
verðlaun árið 
1994 fyrir bestu 
kvikmynda-
tónlistina í 
myndinni Lion 
King.

365.is      Sími 1817

Allir finna sér íþróttaviðburði við hæfi á sportstöðvum okkar í vetur. Enski boltinn rúllar í beinni
á Stöð 2 Sport 2 og hliðarrásum á meðan fjölbreytileikinn ræður ríkjum á Stöð 2 Sport. 
Með Sportpakka 365 tryggirðu þér skemmtilegan og viðburðaríkan íþróttavetur.

Sportpakkinn inniheldur: Stöð 2 Sport, Stöð 2 Sport 2, MUTV, LFC TV og  Chelsea TV. Verð: 13.990 kr. á mán.

Með Sportpakkanum 
færðu endalaust tal 
og 10 GB á 3.990 kr.

Sportpakkinn inniheldur: Stöð 2 Sport, Stöð 2 Sport 2, MUTV, LFC TV og  Chelsea TVStöð 2 Sport, Stöð 2 Sport 2, MUTV, LFC TV og  Chelsea TV. Verð: 13.990 kr. á mán.

Beinar útsendingar í Enska
boltanum, bikarleikirnir og
Messan með Hjörvari Hafliða
  

Ítalski boltinn – Serie A
er á Stöð 2 Sport

Berjast Evrópumeistararnir við stjörnum prýtt lið 
Real Madrid um titilinn eða verða önnur lið með í 
baráttunni um spænska meistaratitilinn?

Hörkuspennandi leikir 
í Domino's-deildinni

Frábær fótbolti í 
Evrópudeildinni

Besta boxið í
beinni útsendingu

Sportpakkinn Stöð 2 Sport, Stöð 2 Sport 2, MUTV, LFC TV og  Chelsea TV. Verð: 13.990 kr. á mán.Stöð 2 Sport, Stöð 2 Sport 2, MUTV, LFC TV og  Chelsea TV. Verð: 13.990 kr. á mán.Stöð 2 Sport, Stöð 2 Sport 2, MUTV, LFC TV og  Chelsea TV. Verð: 13.990 kr. á mán.

Stórleikir í Meistaradeild Evrópu 
í allan vetur

Sterkustu félagslið 
heims keppa í
Meistaradeild Evrópu

Gunnar Nelson og allar
hinar hetjurnar í UFC  

Beinar útsendingar og
úrslitin ráðast í Pepsi-deildinni
  

Besta frjálsíþróttafólk 
heims verður í eldlínunni

Tröllin takast á í 
NFL-deildinni

Fylgstu með flottustu 
ökuþórunum í Formúlunni

Magnaður körfubolti, 
beinar útsendingar 
frá NBA-deildinni

Sportpakkinn inniheldur: Stöð 2 Sport, Stöð 2 Sport 2, hliðarrásir, MUTV, LFC TV og Chelsea á 13.990 kr. á mán.

SPENNANDI VETUR Í SPORTINU

UM 1.300 BEINAR
ÚTSENDINGAR 

Á ÁRI

ALDREI 
FLEIRI BEINAR
ÚTSENDINGAR

Kynning − auglýsing 24. september 2015  FImmtUDAGUr8 Hljóð og mynd

Hvaðan Koma Hljóðin? 
Hljóðbrellur hafa verið notaðar í 
langan tíma, allt frá árdögum út-
varps. Í útvarpsþáttum þess tíma 
var oft notuð mikil hljóðvinnsla 
þar sem hlustendur þurftu að 
notast við heyrn sína í stað sjónar 
til að lifa sig inn í sögurnar og 
góðar hljóðbrellur því nauðsyn-
legar til að segja söguna á lifandi 
og grípandi máta.

Með hágæða nútímahljóð-
kerfum eru kvikmyndir orðnar 
að veislu fyrir eyru sem augu. Á 
vefsíðunni Wonderopolis kemur 
fram að í stórmyndum dagsins í 
dag hafi hljóðbrellur færst á nýtt 
stig en gaman er að velta því fyrir 
sér hvernig hljóðin eru gerð. Til 
dæmis eru hljóðin í geislasverð-
unum í Star Wars-myndunum 
ekki úr framtíðinni heldur bjó 
hljóðhönnuðurinn þau til með 
því einfaldlega að berja hamri á 
málmvíra.

Að sama skapi eru hljóðin í 
risaeðlunum í Jurassic Park aug-
ljóslega ekki raunveruleg því eng-
inn veit 
hvernig 
þau 
hljóm-
uðu. 
Hljóð-
hönn-
uðir 
þurftu 
því að búa 
til hljóð sem fólki fannst trúlegt 
að kæmu úr þessum grimmu 
skepnum.

Útkoman varð sú að „rödd“ 
T. Rex var blanda af hljóðum 
nokkurra raunverulegra dýra sem 
var stillt saman með tölvutækni. 
Andardráttur eðlunnar var í raun 
andardráttur hvals. Öskur hennar 
var blanda af öskri ljóna, krókó-
díla, tígrisdýra og fíla. Og rýtið í 
henni kom frá kóalabirni.

Af þessu má sjá að hljóð eiga 
sér ýmsan uppruna. Oft hafa þau 
ekkert með raunveruleikann að 
gera og með góðu ímyndunarafli 
og smávegis tölvukúnstum geta 
hljóð borist í 
eyru kvik-
myndahúsa-
gesta sem þeir 
hefðu aldrei 
búist við að 
heyra.



HlaupHjólreiðar SundSuðurlandsbraut 32

Alla virka daga kl. 11:00 til 18:00
Laugardaga kl. 11:00 til 15:00

- Opnunartími @ TRI VERSLUN -
WWW.TRI.IS

Cube your life!

#cube_your_life

instagram.com/triverslun

September @ TRI VERSLUN

facebook.com/tri.is @TRIVERSLUN

AIM SL 29”
#fjallahjol

139.990kr

139.990kr
89.990kr

89.990kr

25% afsláttur af aukahlutum með öllum seldum hjólum!

CURVE PRO

TRI VERSLUN býður viðskiptavinum sínum að dreifa greiðslum í allt að 36 mánuði í samstarfi við BORGUN

169.990kr 239.990kr
NATURE CROSS



Fólk|tíska

tólfta sería þátt
anna um Meredith 
Grey og sam

starfsfélaga hennar á 
Grey Sloan Memorial 
sjúkrahúsinu í Seattle 
hefst í kvöld. Það bíða 
væntanlega margir 
spenntir eftir því enda 
hefur rúmlega 21 
og hálf milljón 
manna líkað við 
síðu þáttarins á 
Facebook sem 
segir talsvert 
um vinsældir 
þáttanna.

Frá því Grey‘s 
Anatomys þætt
irnir voru frum
sýndir í mars 
árið 2005 hefur 
stjarna Ellenar 
Pompeo, sem 
leikur titilpersón
una, skinið skært 
og hún verið 
áberandi á rauðum 
dreglum og alls 
kyns hátíðum.

Þegar hún er í 
hlutverki dr. Mer
edith Grey klæðist 

hún yfirleitt læknasloppum 
sem gera ekki mikið fyrir 
útlitið en henni tekst oftast 
að bæta það upp á þeim 
viðburðum sem hún mætir 
á. Stíll hennar þykir klass
ískur, einfaldur og elegant. 

Leikkonan, sem er af írsku 
og ítölsku bergi brotin, 

klæðist gjarnan 
einlitu dressi og 
er oft í skósíðum 
drögtum og kjól
um, og jafnvel 
samfestingum.

Þegar ljós
myndarar ná í 
skottið á henni 

og mynda 
hana á förn
um vegi er 
hún yfirleitt 
í þægilega 
gírnum, 
í víðum 
gallabux
um og 
bol. Hér 

má sjá brot 
af fatasafni 

leikkonunnar 
við hin ýmsu til
efni.

Ekki alltaf    
í lækna-
sloppnum
Einfalt og ElEgant  Leikkonan Ellen Pompeo, 
sem er best þekkt fyrir að leika Meredith Grey í 
Grey’s Anatomy, þykir hafa ágætt tískuvit. Tólfta 
sería þáttanna hefst í Bandaríkjunum í kvöld. 

5 góðar ástæður til að taka Active Liver

•	 Eykur	virkni	lifrarinnar	og	gallsins
•	 Eykur	fitubrennslu
•	 Stuðlar	að	daglegri	hreinsun	líkamans
•	 Bætir	meltinguna
•	 inniheldur	aðeins	náttúruleg	jurtaþykkni	ss.	Mjólkurþistil,	

Ætiþistil.	Túrmerik,	Svartan	pipar	og	Kólín.	

„Finn mikinn mun á mér, eftir að ég byrjaði að 
nota Active Liver. Hef minni löngun í óhallan 
mat, sætindi, kaffi og áfengi. Ég hef líka lést 
og er mjög ánægð með árangurinn“.  

-Kirsten 





Fólk|

Virkisveggir voru eitt sinn síðasta varnarlína 
borga. Margir þessara voldugu veggja hafa hrun-
ið í gegnum aldirnar en aðrir standa styrkir sem 

fyrr. Allar borgirnar sem hér má sjá eru á heimsminja-
skrá Unesco enda veggir þeirra vel varðveittir.

DúbroVnik í króatíu
Borgin hefur ætíð heillað ferðamenn enda afar fögur 
þar sem hún stendur við sjóinn. Borgin hefur hlotið 
enn meiri frægð undanfarin ár þar sem hún er fyrir-
mynd borgarinnar King's Landing í þáttunum Game 
of Thrones. Hinn nærri tveggja kílómetra langi veggur 
sem umkringir borgina er frá sextándu öld. Líkt og í 
miðbæ Reykjavíkur hefur andi miðbæjarins breyst 
dálítið hin síðari ár þar sem margar íbúðir innan 
veggjanna eru nú leigðar til ferðamanna.

Jerúsalem
Veggirnir sem umlykja gamla bæinn í dag voru byggðir 
á árunum 1535 og 1538 að skipun Suleimans fyrsta 
þegar Jerúsalem var hluti af Ottómanveldinu. Saga 
veggjanna nær þó aftur til biblíutíma og forn menningin 
finnst í hverju horni. Lengd veggjanna er um fjórir kíló-
metrar, meðalhæð þeirra er 12 metrar og meðalþykkt 
þeirra um 2,5 metrar. 34 varðturna er að finna á þeim 
og átta hlið. Veggir borgarinnar voru ætlaðir til að verja 
borgina fyrir innrásum en í dag þjóna þeir að mestu 
sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn.

ÁVila Á spÁni
Veggir Ávila voru byggðir á 12. öld til að verjast stríð-
andi nágrönnum í Castile og Leon. Enn í dag umkringja 
veggirnir sem byggðir voru í rómönskum stíl borg-
ina sem er þekkt fyrir fjölda kirkna í rómönskum og 
gotnesk um stíl. Borgin er öll afar heillandi og má vísa í 
orð rithöfundarins José Martínex Ruiz sem sagði Ávila 
vera borgina sem minnti helst á sextándu öldina.

Cartagena í kólumbíu
Karabíska hafnarborgin Cartagena var stofnuð árið 
1533 og nefnd eftir samnefndri borg á Spáni. Borgin var 
mikilvæg útvarðarstöð Spánverja. Bæði Englendingar 
og Frakkar sóttust eftir völdum í borginni og Spánverj-
ar vörðu miklum fjármunum í að verja borgina fyrir sjó-
ræningjum sem voru hálfgerð plága á átjándu öld. Því 
voru virkisveggirnir byggðir sem enn standa í dag.

CarCassonne í FrakklanDi
Þriggja kílómetra langur veggur umlykur miðaldaborg-
ina Carcassonne. Virkið samanstendur af tveimur út-
veggjum með 53 varðturnum sem áttu að verja borgina 
fyrir árásum. Turnarnir voru byggðir yfir langan tíma, 
hluti þeirra er rómverskur og aðrir frá miðöldum. Einn 
turnanna hýsti kaþólska rannsóknarréttinn á þrettándu 
öld. Kastalinn sjálfur er með vindubrú og virkisgröf.

Frá tíma Napóleons og einnig síðar var engu við-
haldi sinnt á hinni fornu virkisborg og ástandið var 
svo slæmt að frönsk stjórnvöld ákváðu árið 1849 að 
jafna hana við jörðu. Þetta olli miklu uppnámi og hópur 
manna barðist gegn ákvörðuninni. Síðar var ákveðið að 
arkítektinn Eugène Viollet-le-Duc myndi taka að sér að 
gera vegginn og borgina upp.

VolDugir Veggir
ÁhugaVerðar borgir  Ferðasíða BBC tók fyrir fimm borgir í heiminum 
sem umkringdar eru myndarlegum virkisveggjum.

CarCassonne

ÅVila

Cartagena

Jerúsalem

DúbroVnik

Viltu auka vellíðan 
þína í daglegu lífi?

Hjá Miðstöð símenntunar í Hafnarfirði er að hefjast námskeið þar sem 
unnið er markvisst með gagnreyndar, vísindalegar aðferðir jákvæðrar 
sálfræði að aukinni vellíðan í daglegu lífi.  Námskeiðið byggir meðal 
annars á aðferðum úr bókinni Hamingjan eflir heilsuna, sem kom út í 

haust eftir Borghildi Sverrisdóttur.

Á námskeiðinu verður meðal annars unnið að:
- aukinni jákvæðni og bjartsýni
- bættu hugarfari og viðhorfi til síns sjálfs
- persónulegum leiðum til aukinnar hamingju
- núvitund 

Kennt verður þrjá þriðjudaga, 29. september, 6. og 
13. október  kl. 17.30–20.00.  

Verð 17.900 kr. 
Skráning á nhms.is eða í síma 585-5860

Kennari á námskeiðinu er Borghildur Sverrisdóttir B.A. í sálfræði sem 
hefur skrifað heilsupistla í fjölmiðlum undanfarin ár, bæði um andlega 

og líkamlega heilsu. Þá hefur hún lengi starfað sem einkaþjálfari. 

Lofthradi.is      Sími 1817

MEIRI HRAÐI
Í BÚSTAÐINN

MEIRI HRAÐI
STÖÐUGRA SAMBAND
INNLENT NIÐURHAL INNIFALIÐ

MEIRI HRAÐI
STÖÐUGRA SAMBAND
INNLENT NIÐURHAL INNIFALIÐ
Athugaðu hvort að þú getir fengið Lofthraða
í bústaðinn þinn, kynntu þér málið á lofthradi.is
Athugaðu hvort að þú getir fengið Lofthraða
í bústaðinn þinn, kynntu þér málið á lofthradi.is



STÖÐ 2 KYNNIR
Í SAMSTARFI VIÐ HLJÓÐX 

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON VERÐUR Á PERSÓNULEGUM NÓTUM OG FLYTUR MÖRG AF SÍNUM BESTU LÖGUM ÁSAMT FRÁBÆRRI HLJÓMSVEIT

HÁSKÓLABÍÓ LAUGARDAGINN 26. SEPTEMBER

MIÐASALA HAFIN Á MIÐI.IS OG Í SÍMA 540 9800 



BÍLAR &
FARARTÆKI

MMC Pajero instyle. Árgerð 2012, 
ekinn 81 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
6.790.000. Rnr.110376.

KIA Rio lx 1.4 disel. Árgerð 2014, 
ekinn 28 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.390.000. Rnr.110399.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

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

Skólabaukurinn
 HYUNDAI I10 gl. Árgerð 2011 
ekinn 88 þ km besta verð 990.000. 
Rnr.450270 sími 5808900

bíll fyrir bát ?
 TOMADOO 530 open Árgerð 2015 
nýr bátur með 60 Hö mercury mótor 
skoðar skipti á bíl/jeppa má kosta allt 
að 7 milj Verð 3.980.000. Rnr.450283. 
5808900

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
 

Kia Rio EX Dísel - 5/2014 - Ek 48 þús 
km - Dísel - Beinsk - Topplúga - Ásett 
verð 2690 þús- Er á staðnum - Raðnr 
151999.

Audi A5 Sportback Quattro - 8/2013 
- ek 34 þús km- Bensín - Sjsk - Bang 
og Olufsen hljómtæki - 19” Titanium 
rodium felgur- Stórglæsilegur bíll í alla 
staði - Ásett verð 8900 þús - Raðnr 
152132

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 270 

Mosfellsbær
Sími: 517 9999

Opið 10-18.00 virka daga. Lokað 
á laugard.

www.100bilar.is

TOYOTA Avensis wagon sol 2009 ng. 
Árgerð 2013, ekinn 50 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 3.790.000. Rnr.210652.

FORD Fiesta trend sjálfskiptur. 
Árgerð 2011, ekinn 48 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.690.000. 
Rnr.161573.

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 72 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.690.000. Rnr.210659. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ C 200 CDI. Árgerð 
2013, ekinn 18 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.590.000. Rnr.240348.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

 bílar til sölu

VW Polo Árg. 2000. EK. 168 þús. Í 
toppstandi. Verð 360 þús eða tilboð. 
Uppl. í s: 893-7474

Renault Clio ‘98, biluð kúpling, 
skoðaður 16. 120þ. S:8440799

óDÝrir DíSElbílar
Skoda Octavia, Skoda Fabia, Partner, 
Berlingo, R. Clio, R. Megane, og fleiri 
Nánar á Facebook: Ódýrir Díselbílar 
Sími: 534-0000

 bílar óskast

bíll óSkaSt á 25-250þúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hjólbarðar

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

Land Rover Discovery 4
Árgerð 2012. Ekinn 55þ.km. Sjálfsk.  
7 manna. Leður. Panorama þak. 
Verð 10.490.000kr. Raðnr 157442.

Tesla Model S P85 Rafmagnsbíll
Árgerð 2014. Ekinn 9þ.km. Sjálfsk. 
Leður. Mjög gott eintak.  
Verð 14.900.000kr. Raðnr 134868.

M.Benz C220 Bluetec Dísel
Árgerð 2014. Ekinn 27þ.km. Sjálfsk. 
Leður. Nýja útlitið. Glæsilegur bíll. 
Verð 6.990.000kr. Raðnr 157554.

Volvo V60 D2 Momentum Dísel
Árgerð 2014. Ekinn 22þ.km. Sjálfsk. 
Station. Bíll eins og nýr.  
Verð 5.190.000kr. Raðnr 157418.

Renault Trafic Stuttur
Árgerð 12/2008. Ekinn 131þ.km. 
Beinsk. Þakbogar. Heitklæðning. 
Verð 1.590.000kr. Raðnr 134583.

Peugeot 508 Active Dísel
Árgerð 2012. Ekinn 51þ.km. Sjálfsk. 
Glerþak. Station. Flott eintak.  
Verð 3.490.000kr. Raðnr 157592.

VW Passat 2.0 TDi Comfort
Árgerð 11/2007. Ekinn 91þ.km. 
Sjálfsk. Hiti í sætum. Cruise control. 
Verð 1.990.000kr. Raðnr 134813.

Jeep Cherokee Dísel
Árgerð 2014. Ekinn 24þ.km. Sjálfsk. 
Leður. Hlaðinn aukabúnaði!  
Verð 7.980.000kr. Raðnr 157081.

Ford Transit 280
Árgerð 2012. Ekinn 89þ.km. Beinsk. 
Klæddur innan. Verð 2.490.000kr 
án VSK. Raðnr 157614.

Ford Transit 350 Jumbo
Árgerð 2013. Ekinn 85þ.km. Beinsk. 
Klæddinn innan. Verð 2.790.000kr 
án VSK. Raðnr 157615.

Subaru XV
Árgerð 2014. Ekinn 49þ.km. Sjálfsk. 
Bensín. Verð 4.190.000kr. Raðnr 
157696.

Toyota Yaris Sol
Árgerð 2015. Ekinn 25þ.km. Sjálfsk. 
Bensín. Verð 2.580.000kr. Raðnr 
157704.

Opel Ampera Rafmagnsbíll
Árgerð 2012. Ekinn 29þ.km. Sjálfsk. Leður o.m.fl..  
Gott eintak. Verð 4.490.000kr. Raðnr 157296.

BMW X1 180HÖ Dísel – 4x4
Árgerð 2012. Ekinn 59þ.km. Sjálfsk. Dísel. Gott eintak. 
Verð 4.990.000kr. Raðnr 157360.

Range Rover Supercharged
Árgerð 2008. Ekinn 118þ.km. Sjálfsk. Einn með öllu.  
Einn eigandi. Verð 5.980.000kr. Raðnr 157365.

BMW 520D
Árgerð 2013. Ekinn 45þ.km. Sjálfsk. Leður.  
Sóllúga o.m.fl.. Verð 6.990.000kr. Raðnr 156508.

Jeep Grand Cherokee Limited Dísel
Árgerð 2014. Ekinn 18þ.km. Sjálfsk. Leður o.m.fl.. 
Glæsilegt eintak. Verð 9.900.000kr. Raðnr 157174.

Land Rover Discovery 4 
Árgerð 2012. Ekinn 59þ.km. Sjálfsk. 7 manna. Leður.  
Gott eintak. Verð 10.390.000kr. Raðnr 157441.

STÓRA
BÍLASALAN

OPNUNARTÍMI 
MÁN- FÖST. 

FRÁ KL.  10:00-18:00

LAUGARDAGA 
FRÁ KL. 12:00-16:00

Stóra bílasalan • Kletthálsi 2 • 110 Reykjavík • S. 586 1414 • www.stora.is

586 1414

www.stora.is

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Varahlutir

JApANSkAR VéLAR ehF.
 BíLApARTASALA

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og 
evrópu árg. ‘99-13. Kaupum flestar 
teg. bíla. Opið 8-18 virka Dalshraun 
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284. 
www.japanskarvelar.is

ÞJÓNUSTA

 Bókhald

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

 Málarar

MÁLNINGARþJóNUSTA 
ReykJAVíkUR

Alhliða málningarþjónusta. Sími 776-
0000

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 húsaviðhald

Smiður getur bætt við sig verkefnum. 
Uppl. í s. 8645920

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896 5778

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og 
trésmíði. S. 616 1569

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

 Spádómar

 SpÁSíMINN 902 1020
Spámiðlun heilun. Er við alla 
virka daga frá 17 til 21 Geymið 
auglýsinguna. Sjöfn spámiðill og 
heilari

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR oG 
DyRASíMAkeRFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. Nýjung 
minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is s. 
868 7204.

NÝJAR VöRUR
Frábær verð mikið úrval af síðum 
peysum og slám hattar 3990. 
Súpersól/ Noon Hólmasel 2 sími 
5870077/ 5672077 opið virka daga 
10-22 laugardag 12-18

hóTeL oG GISTIheIMILI 
AThUGIð - 

RÝMINGARúTSALA.
Erum með rýmingarútsölu á 
vörum eins og handklæðum, 

lökum, sængum og fleira. 
Gæðavörur á hlægilegu verði. 

Upplýsingar í síma 861-7375  
eða ctc.is

 óskast keypt

STAðGReIðUM oG LÁNUM 
úT Á: GULL, DeMANTA, 

VöNDUð úR oG MÁLVeRk!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu!  
www.kaupumgull.is

Opið mán - lau 11-17,  
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin) 

Upplýsingar í síma 661 7000

þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

sauna.is
Fjárfessng í vellíðan

...og margt fleira
Prentun, hönnun, merkingar

...og margt fleira
Prentun, hönnun, merkingar

- hönnun og merkingar

SKILTAGERÐ

Sundaborg 1 - 104 Reyjavík - Sími: 777 2700 - xprent@xprent.is

SKILTAGERÐ XPRENT.IS

Sundaborg 1 - 104 Reyjavík - Sími: 777 2700 - xprent@xprent.is

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

- Dísellyftarar
- Ramagnslyftarar
- Vöruhúsatæki
- Varahlutir

Smiðjuvegur 2 • Kópavogur

rafeindir@internet.isíshúsið ehf

BLIKK
Rör  ∑ Tengiefni ∑ Viftur  ∑  Loftræsting  

Heildsala ∑ Smásala

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

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

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

og 8:15 á laugardögum

FÉKKSTU EKKI 
BLAÐIÐ Í MORGUN? 

KOM ÞAÐ OF SEINT?

Save the Children á Íslandi
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 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Sjónvarp

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

HEILSA

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

innkeryrsluhurðir, góð malbikuð 
lóð, og greið aðkoma.

www.lundurfasteignir.is
S. 690 3031 / 661 7000

www.LeIGUHeRbeRGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

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

month.
gsm 777 1313

leiga@leiguherbergi.is

ÍbúðIR TIL LeIGU
Höfum til leigu 2ja -4 herbergja íbúðir 
í miðborg Reykjavíkur. Íbúðirnar eru 
nýlegar og vandaðar og eru í stóru 
fjölbýlishúsi skammt frá Borgartúni. 
Þeir sem áhuga hafa, vinsamlega 
sendið nöfn og helstu upplýsingar á 
netfangið leiga@namsver.is, Leigusali 
mun gera kröfu á meðmæli svo og 
bankatryggingu. Húsdýrahald er 
bannað í íbúðunum.

 Atvinnuhúsnæði

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

 Geymsluhúsnæði

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

GeyMSLURTILLeIGU.IS
Nýjar sérhannað 300 geymslur, 
stærðir 1,7-10 fm. Hausttilboð: Fyrsti 
mánuðurinn frír. Aðgangur 24 tíma 
sólarhrings, upphitað og vaktað. 
Smiðjuvegur 4 Kópavogi. S: 4143000.

FyRSTI MÁNUðUR FRÍR 
 www.GeyMSLAeITT.IS

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

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

GeyMSLULAUSNIR.IS
Upphitað og vaktað geymslurými. 
Verð frá 2900kr.mán. SÆKJUM OG 
SENDUM. S: 615-5005

ATVINNA

 Atvinna í boði

Bæjarbakarí í Hafnarfirði óskar eftir 
að ráða fólk í afgreiðslu, gæti hentað 
vel með skóla. Íslenskukunnátta 
skilyrði. Umsóknir sendar á bakari@
bakari.is Uppl. í s. 555 0480

KAFFIHúSIð TÍU DRoPAR
 óskar eftir duglegum 

starfsmanni í eldhús. Í boði er 
hlutastarf sem hentar mjög vel 
með skóla. Góð laun í boð fyrir 

réttan aðila. Þarf að hafa náð 20 
ára aldri.

Allar upplýsingar og ferilskrá 
sendist á 10dropar@gmail.com

ÍSbúðIN INGÓLFSToRGI.
Óskum eftir starfsfólki 

dagvinnu 10-17 alla virka 
daga. Aldurstakmark 18 ár og 
Íslenskukunnátta er skilyrði. 

Umsóknir sendist à helgi@
hlollabatar.is eða í síma 8422800

Óskar eftir duglegum starfsmanni 
alla virka daga í Bakaríið Kornið 
á Tjarnarvöllum í Hafnarfirði. 
Áhugasamir sendi umsókn á 
tölvupóstinn umsokn@kornid.is

ÍSbúðIN PARADÍS
óskar eftir að ráða starfsmann í 
fullt starf, vinnutími er frá 15-23. 

Óskum einnig eftir fólki um 
helgar.

Nánari upplýsingar í s. 781 
4970 eða  

alexandravestmann@gmail.com

 Atvinna óskast

VANTAR þIG SMIðI, 
MúRARA eðA 

JÁRNAbINDINGAMeNN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

- Proventus.is S. 782-8800

TILKYNNINGAR

 einkamál

SKyNDIKyNNI? SÍMASex?
RauðaTorgið.is

fasteignir

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

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

Rauðhamrar 14 -  5 herbergja íbúð á tveimur hæðum.

Rúmgóð 173,0 fm. íbúð á tveimur hæðum að meðtaldri 7,7 fm. 
geymslu. Mikil lofthæð í stofu á aðalhæð íbúðarinnar. Glæsilegt 
útsýni að Bláfjöllum og yfir höfuðborgarsvæðið er úr stofu og af 
stórum suðursvölum. Fjögur svefnherbergi í íbúð, en auðvelt er að 
stækka stofu á kostnað herbergis. Verð 44,9 millj. 
Um er að ræða mjög bjarta og snyrtilega íbúð á þessum frábæra 
stað í Grafarvogi. Húsið var allt málað fyrir tveimur árum og  
sameign nýlega tekin í gegn. Stutt er í grunnskóla og leikskóla. 
Íbúð merkt 301. Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45

OPIÐ 
HÚS

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS



TAX FREE

*TAX FREE er 19,36% raunafsláttur og auðvitað fær ríkissjóður sinn skerf. Gildir ekki með öðrum tilboðum.

A4 Kringlunni  /  A4 Skeifunni  /  A4 Smáralind  /  A4 Hafnarfirði  /  A4 Akureyri  /  A4 Egilsstöðum   
www.a4.is  / Þú getur einnig fylgt okkur á       Facebook og       Pinterest.com/A4fondur

/ A4 Selfossi   
instagram.com/a4verslanir

DAGAR
ALLAR VÖRUR Í ÖLLUM
VERSLUNUM A4
KRINGLUNNI - SKEIFUNNI - SMÁRALIND - HAFNARFIRÐI
AKUREYRI - EGILSSTÖÐUM - SELFOSSI

24. - 28. SEPTEMBER

Á TAX FREE VERÐI*

SKÓLAVÖRUR SKRIFSTOFUVÖRUR GJAFAVÖRUR PÚSL OG SPIL FERÐAVÖRUR FÖNDURHANNYRÐIR MARGT FLEIRA

A4.IS

Á
R
N
A
S
Y
N
IR



Fótbolti Félagaskiptaglugginn um 
mitt mót á Íslandi, sem stendur opinn 
frá 15.-31. júlí, hefur kannski sjaldan 
gert jafn mikið fyrir jafn mörg lið í 
Pepsi-deild karla og á þessu ári. Sumir 
„gluggakarlarnir“, eins og þeir eru 
stundum kallaðir, hafa skipt sköpum 
fyrir nokkur lið þó sum hafi keypt 
köttinn í sekknum eins og gerist og 
gengur.

Fjórir erlendir leikmenn; þrír sem 
komu að utan og einn sem skipti um 
lið innanlands, gerðu heilmikið fyrir 
liðin sem þeir komu til. Þetta eru 
Daninn Kennie Chopart sem gekk 
í raðir Fjölnis, Serbinn Vladimir 
Tufegdzec sem kom til Víkings, Spán-
verjinn José Enrique, Sito, sem samdi 
við ÍBV og Trínidadinn Jonathan 
Glenn sem skipti frá ÍBV til Breiða-
bliks.

Hélt titilbaráttunni á lífi
Breiðablik er búið að vera í topp-
baráttunni nánast allt Íslandsmótið, 
en þegar Jonathan Glenn kom frekar 
óvænt frá ÍBV var liðið í þriðja sæti, 
tveimur stigum á eftir FH.

Fátt var meira rætt í kringum Blika-
liðið en hversu mikið það vantaði 
markaskorara þar sem Ellert Hreins-
son stóð ekki undir væntingum. 
Glenn misnotaði dauðafæri gegn 

KR í fyrsta leik en fór svo á flug og 
er búinn að skora sjö mörk í átta 
leikjum. Hann einn tryggði Breiða-
bliki sex dýrmæt stig með mörkum 
í tveimur 1-0 sigrum á Stjörnunni og 
Val á útivelli.

Skelfilegur en svo frábær
Það getur verið stutt á milli í fótbolt-
anum. Daninn Kennie Chopart, sem 
var öflugur með Stjörnunni í Pepsi-
deildinni fyrir tveimur árum, leit 
skelfilega út hjá Fjölni í fyrsta leik 
sem liðið tapaði, 4-0, í Vestmanna-
eyjum.

Einhverjir héldu að Fjölnir hefði 
keypt köttinn í sekknum svo var 
reyndar ekki. Chopart hefur síðan þá 
skorað fimm mörk í átta leikjum og er 
stór ástæða þess að Fjölnismenn eiga 
enn möguleika á Evrópusæti þegar 
tvær umferðir eru eftir.

Fjölnismenn byggðu leik sinn á 
sterkri vörn framan af, en með Chop-
art sem neistann í framlínunni skorar 
Fjölnir nú meira en nokkru sinni fyrr 
og stefnir hraðbyri að markmiði sínu 
að ná að minnsta kosti fimmta sæti.

Rosaleg frumraun
Víkingar hafa oft látið meira að sér 
kveða í félagaskiptaglugganum þegar 
illa hefur gengið. Liðið var í ruglinu 

eftir hálft mót; með níu stig í tíunda 
sæti og gat varla keypt sér sigur.

Milos Milojevic tók við þjálfun 
liðsins og horfði heim til Serbíu. 
Hann vissi af 24 ára gömlum fram-
herja sem byrjaði á því að skora eitt 
mark og leggja upp önnur fjögur eftir 
að koma inn á sem varamaður í hálf-
leik gegn Keflavík. 

Í heildina er Tufegdzic búinn að 
skora þrjú mörk í níu leikjum, en 
hann tryggði liðinu stig með marki 
undir lok leiks á útivelli gegn Stjörn-
unni. Hraði hans og styrkur hefur 
gætt sóknarleik Víkings nýju lífi og 
þurftu Víkingar svo sannarlega á því 
að halda.

Spænskir töfrar
ÍBV er ekki sloppið við fall, en það 
er í góðri stöðu þegar tvær umferðir 
eru eftir. Liðið var í ellefta sæti með 
átta stig þegar mótið var hálfnað, en 
þá mætti Spánverjinn José Enrique, 
Sito, til leiks. Hann byrjaði á því að 
skora tvö mörk í fyrsta leik gegn 
Fjölni í sigurleik og bætti við öðrum 
tveimur gegn Leikni í mikilvægum 
sigri í fallslag í Breiðholti.

Í heildina er hann búinn að skora 
sex mörk í níu leikjum og haldi ÍBV 
sér uppi – sem allar líkur eru á – 
getur liðið að stórum hluta þakkað 

Sito fyrir það. ÍBV hefur ekki tapað 
leik sem Sito hefur skorað í.

Kettir í sekk
Ekki heppnast öll kaup eins og 
gerist og gengur. Það getur verið 
dýrkeypt í fallbaráttunni eins og 
Keflavík og Leiknir geta vitnað um.

Keflavík fékk reyndar norska 
framherjann Martin Hummer-
voll sem er góður spilari og ljósið í 
myrkrinu í Bítlabænum. Aðrir leik-
menn á borð við Farid Zato, Chuck 
og enska varnarmanninn Paul Big-
not hafa engan veginn heppnast. 
Liðið er nálægt því að verða það 
slakasta í sögu tólf liða deildar.

Leiknismenn þurftu ekkert 
meira en framherja þar sem þeir 
sem komu til liðsins fyrir tímabilið 
klikkuðu algjörlega. Veðjað var á 
Hollendinginn Danny Schreurs 
sem skilaði ekki einu marki í sjö 
leikjum. 

Hann klúðraði hverju dauða-
færinu á fætur öðru og nú er búið 
að senda hann heim fyrir agabrot. 
Leiknismenn eru líklegir til að fylgja 
Keflavík niður um deild. Schreurs 
verður ekki kennt alfarið um það, 
en hann stóð ekki undir væntingum 
og var svo sannarlega kötturinn í 
sekknum. tomas@365.is

Gluggakaupin gulls ígildi
Breiðablik, Fjölnir, ÍBV og Víkingur gerðu góð kaup í félagaskiptaglugganum og fengu til liðsins menn sem 
hafa breytt gengi liðanna til hins betra. Önnur lið voru ekki jafn heppin og sitja því í súpunni.

Fótbolti Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins mun KSÍ  ekki notast 
við sömu viðmið og í fyrra í kosn-
ingu leikmanna Pepsi-deildarinnar 
á efnilegasta leikmanni Íslands-
mótsins.

Þar til í fyrra var miðað við að 
leikmenn væru gjaldgengir í U21 
árs landsliðið og brá leikmönnum 
deildarinnar því mikið þegar þeir 
máttu aðeins kjósa leikmenn fædda 
1995 og yngri. 

Hvorki Ólafur Karl Finsen, Stjörn-
unni, né Aron Elís Þrándarson, Vík-

ingi, sem báðir áttu frábært sumar í 
fyrra voru gjaldgengir svo dæmi sé 
tekið.

Elías Már Ómarsson, Keflvíking-
ur, var kosinn bestur og vel að því 
kominn, en hann fór svo í atvinnu-
mennsku eftir tímabilið.

Eins og Fréttablaðið greindi frá í 
fyrra hefðu aðeins ellefu af þeim 31 
leikmanni sem í gegnum tíðina hafa 
verið kosnir efnilegastir verið gjald-
gengir undir þessum skilmálum.

Leikmenn á borð við Hörð Sveins-
son, Keflavík (kosinn efnilegastur 

2005), og Birki Má Sævarsson, Val 
(kosinn efnilegastur 2006), voru 
báðir 22 ára þegar þeir voru valdir 
en enn gjaldgengir í U21 árs lands-
liðið.

Hvort um hrein mistök hafi verið 
að ræða hjá KSÍ í fyrra er ekki vitað, 
en þessu verður breytt aftur í fyrra 
horf eftir því sem Fréttablaðið 
kemst næst.

Aldurinn sem notast var við í 
fyrra hefði þrengt hringinn mikið 
í ár þar sem aðeins tveir leikmenn 
fæddir 1996 eða fyrr hafa spilað 

eitthvað af ráði í deildinni. Það eru 
Sindri Kristinn Ólafsson, markvörð-
ur Keflavíkur, og Albert Hafsteins-
son, miðjumaður ÍA.

Báðir eru ágætlega vel að til-
nefningunni komnir enda báðir 
staðið sig mjög vel, en þeir fá nú 
samkeppni frá leikmönnum í U21 
árs liðinu á borð við Oliver Sigur-
jónsson, Breiðabliki, Orra Sigurð 
Ómarsson, Val, Höskuld Gunn-
laugsson, Breiðabliki, Böðvar Böðv-
arsson, FH, og Viðar Ara Jónsson, 
Fjölni. – tom

Ekki bara val milli Alberts og Sindra

Í dag

Enski deildarbikarinn 

Tottenham - Arsenal  1-2 
0-1 Mathieu Flamini (26.), 1-1 Calum 
Chambers, sjálfsmark (56.), 1-2 Flamini 
(78.). 
 
Liverpool - Carlisle  1-1 (3-2) 
1-0 Danny Ings (24.), 1-1 Derek Asamoah 
(34.). 
Liverpool vann 3-2 í vítaspyrnukeppni. 
 
Man Utd - Ipswich  3-0 
1-0 Wayne Rooney (23.), 2-0 Andreas 
Pereira (60.), 3-0 Anthony Martial (90+2). 
 
Walsall - Chelsea  1-4 
0-1 Ramires (10.), 0-2 Loic Remy (41.), 1-2 
James O’Connor (45.), 1-3 Kenedy (52.), 1-4 
Pedro (90+2). 
 
MK Dons - Southampt. 0-6 
 
Norwich - West Brom  3-0 
 
Newcastle - Sheff. Wed  0-1 
 
C. Palace - Charlton  4-1 

17.00 Tour Championship  Golfstöðin

19.00 Akureyri - Haukar KA-heimilið
19.30 Afturelding - FH N1-höllin
19.30 Fram - Valur Framhús
19.30 ÍR - Víkingur Austurberg

Nýjast

MAtthíAs hetjA RosenboRg  
Matthías Vilhjálmsson var hetja 
Rosenborg þegar liðið tryggði sér 
sæti í úrslitaleik norsku bikarkeppn-
innar eftir 3-2 sigur á Stabæk í gær. 
Matthías kom inn á sem varamaður 
á 83. mínútu fyrir fyrrum samherja 
sinn hjá FH, Alexander Söderlund, 
sem hafði nokkrum mínútum fyrr 
jafnað metin í 2-2. Staðan eftir venju-
legan leiktíma var 2-2 en á fimmtu 
mínútu framlengingarinnar skoraði 
Matthías markið dýrmæta sem 
tryggði Rosenborg sæti í úrslitaleikn-
um þar sem liðið mætir annað hvort 
Sarpsborg 08 eða Viking en þau 
eigast við í seinni undanúr-
slitaleiknum í dag. Hólmar 
Örn Eyjólfsson var að 
vanda í vörn 
Rosen-
borg og 
lék   
allan 
leikinn. 

Ljónin í góðRi stöðu 
Rhein-Neckar Löwen náði í gær 
fjögurra stiga forskoti á Kiel á 
toppi þýsku úrvalsdeildarinnar í 
handbolta. Löwen vann öruggan 
11 marka sigur, 31-20, á nýliðum 
Stuttgart á meðan lærisveinar Alfreðs 
Gíslasonar í Kiel steinlágu, 29-21, 
fyrir Göppingen á útivelli. Þetta 
var annað tap Kiel á tímabilinu en 
liðið er strax komið eltingarleik 
lið Löwen sem hefur unnið alla 
sjö leiki sína til þessa á tímabilinu. 
Alexander Petersson og Stefán Rafn 
Sigurmannsson skoruðu tvö mörk 
hvor fyrir Ljónin frá Mannheim 
í gær en Uwe Gensheimer var 
markahæstur með fimm mörk.

 @MattiVilla að skjóta 
Rosenborg í bikarúrslit! 
Þetta eru kaup ársins í 
norska boltanum.
Andri Júlíusson 
@andrijull
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Fyrir laugaveginn

Fyrir laugaveginn

Einn jakki fyrir allar aðstæður

Thermoball einangrun sem 
veitir einangrun sambæri-
lega náttúrulegum dúni.

Pakkast saman í eigin vasa.
Þú trúir því ekki hversu 
fyrirferðarlítill hann verður
fyrr en þú sérð það.

fjölhæfur jakki frá the north face sem hentar jafnt á götuna

og í fjallgönguna. Fáanlegur í ýmsum útfærslum og litum.

Fáanlegur bæði með og
án hettu.

Helst hlýr þótt hann blotni,
þökk sé Thermoball
einangruninni.

Fáanlegur með bæði herra-
og dömusniði.

Hin byltingarkennda
Thermoball einangrun er
aðeins í North Face fötum.

 (Fullt verð 36.990 kr.)
Kynningarverð:  29.990 kr.



Fótbolti „Fyrir tveimur til þremur árum 
leit ekki út fyrir að ég myndi ná þessum 
áfanga,“ segir Margrét Lára Viðarsdóttir, 
fyrirliði íslenska kvennalandsliðsins í 
fótbolta, við Fréttablaðið um áfangann 
sem hún náði á Laugardalsvellinum á 
þriðjudagskvöldið, en þar spilaði hún 
sinn 100. landsleik.

Með því varð þessi markahæsti leik-
maður kvennalandsliðsins frá upphafi 
sjötti leikmaðurinn inn í hundrað lands-
leikja klúbbinn á eftir Rúnari Kristins-
syni, Katrínu Jónsdóttur, Þóru B. Helga-
dóttur, Eddu Garðarsdóttur og Dóru 
Maríu Lárusdóttur.

Örið táknrænt
Eins og Margrét kemur inn á benti 
ekki margt til þess að hún myndi ná 
því að spila svona marga leiki, en hún 
gekk í gegnum mikinn meiðslapakka 
eftir virkilega erfiða dvöl hjá þáverandi 
Þýskalandsmeisturum Potsdam.

„Tímabilið 2012 var ofboðslega erfitt. 
Ég var gjörsamlega drepin hjá Potsdam. 
Álagið var rosalegt og ég fékk engan 
skilning vegna meiðslanna. Ég var látin 
æfa í gegnum allan sársauka og var á 
annarri löppinni í fjóra mánuði. Ég var 
gjörsamlega búin á því andlega og líkam-
lega þrátt fyrir að við ynnum deildina og 
kæmumst í undanúrslit Meistaradeildar-

innar,“ segir Margrét sem fór svo í aðgerð 
um haustið.

„Ég var í tíu mánuði að jafna mig á 
þeirri aðgerð. Ég gat ekki sest á klósettið 
eða setið í stól. Ég var með skurð frá rassi 
niður í hnésbót og það ör mun fylgja mér 
alla ævi. Það er í raun táknrænt fyrir mig 
þar sem ég var mjög nálægt því að hætta 
í fótbolta á þessum tímapunkti.“

Í staðinn fyrir að hætta komst Margrét 
í gegnum meiðslin, fór aftur í atvinnu-
mennsku og var í byrjunarliði Íslands á 
fyrsta leik EM 2013 þar sem hún skoraði 
mikilvægt jöfnunarmark úr vítaspyrnu 
gegn Noregi í fyrsta leik.

„Ég hef aldrei viljað gefast upp. Það er 
eitthvað sem segir mér að hætta ekki og 
þess vegna var leikurinn á þriðjudaginn 
ekki bara 100. landsleikurinn. Þetta 
var stórt fyrir mig því ég er komin til 
baka eftir erfiða tíma og orðin fyrirliði 
landsliðsins sem er eitthvað sem mig 
hefur dreymt um,“ segir Margrét Lára.

Ekkert fær okkur stöðvað sem þjóð
Margrét Lára er algjörlega í skýjunum 
með hvernig tókst til á þriðjudaginn, en 
ríflega 3.000 manns mættu á leikinn og 
sáu stelpurnar spila flottan fótbolta. Þær 
þurftu að hafa sig allar við að brjóta á bak 
aftur sterka vörn Hvít-Rússa.

„Þetta var æðislegt; umgjörðin og 
umfjöllunin. Þegar allir leggjast svona 
á eitt getum við allt sem þjóð. Við spil-
uðum góðan fótbolta og sýndum þróun 
í okkar leik. Umfjöllunin í aðdraganda 
leiksins og í kringum hann var líka góð. 
Leikmenn þurfa að koma vel fram í við-
tölum og fjölmiðlarnir að hjálpa okkur,“ 
segir Margrét Lára og bætir við: „Strák-
arnir hafa sýnt að þetta er vel hægt og 
gert það fyrir fullu húsi. Svo erum við 
með handboltalandslið og körfubolta-
landslið á stórmótum. Það er allt hægt 
þegar við tökum höndum saman. Það 
er svo mikill kraftur í okkur, stolt og 
rembingur. Ekkert  fær okkur stöðvað 
sem þjóð þegar við stöndum saman,“ 
segir Margrét Lára. 
 tomas@365.is.

Aldrei 
viljað

gefastupp
Margrét Lára Viðarsdóttir 
spilaði 100. landsleikinn 
á þriðjudaginn. Meiðsli 
voru nálægt því að fá 
hana til að hætta í fót-
bolta en þess í stað er hún 
komin aftur á fulla ferð 
og orðin fyrirliði. Frétta-
blaðið fékk Marka-Láru 
til að velja eftirminni-
legustu landsleikina.

Sex eftirminnilegustu landsleikir Margrétar Láru

FyrSti Leikurinn 
14.06.2003
Ísland - Ungverjaland 4-1
Margrét Lára kemur inn af bekknum og skorar

Maður gleymir aldrei fyrsta landsleiknum. Ég kom 
inn á og skoraði með fyrstu snertingu og það með 

skalla sem ég er ekki vön að gera. Ég fylgdi eftir sláarskoti ef 
ég man rétt. Svona týpískt fyrsta mark. Þarna var ég bara  
16 ára að spila með ÍBV og í fyrsta skipti í landsliðshópnum.

SnjóboLtinn byrjar að rúLLa 
16.06.2007
Ísland - Frakkland 1-0
Margrét Lára skorar sigurmarkið

Þessi sigur gaf okkur trú að við gætum farið á EM. Ég 
skoraði mark með skalla, eitt ljótasta mark sem ég 

hef skorað, en líka eitt það mikilvægasta. Þarna fór snjóboltinn 
að rúlla hjá okkur. Mér finnst þetta vera ákveðinn vendipunkt-
ur hjá landsliðinu. Þessi sigur gaf okkur mikið og þjóðin fór að 
fylgjast með. Allir áttuðu sig á að þarna var lið sem gæti farið í 
lokakeppni. Þetta breytti hugarfarinu hjá okkur öllum.

FyrSta Sinn á eM 
30.10.2008
Ísland - Írland 3-0
Margrét Lára skorar annað markið

Þessi leikur er mér auðvitað fastur í minni þar sem við 
komumst þarna í fyrsta sinn á EM. Það var geggjuð 

stemning í stúkunni – algjörlega ógleymanleg stund. Völlurinn 
var auðvitað eftirminnilegur. Hann var eins og skautasvell. Hann 
væri aldrei samþykktur í dag eins og hann var þá því kröfurnar 
eru meiri núna. Leikurinn færi ekki fram á svona hálum velli í dag. 
Þetta var svolítið furðulegt en stemningin mikil og gleðin. 

aFtur á eM 
25.10.2012
Ísland - Úkraína 3-2
Margrét Lára skorar fyrsta markið

Þótt við værum að komast á EM í annað sinn var 
þessi leikur virkilega skemmtilegur og eftirminni-

legur. Úkraína, eins og Írland, var alveg í séns eftir úrslitin í 
fyrri leiknum sem við unnum, 3-2. Þarna var áhorfendametið 
(6.647) sett og Jói vallarstjóri þurfti að opna hina stúkuna.

Í átta Liða Liða úrSLit á eM 
17.07.2013
Holland - Ísland 0-1
Jöfnunarmark Margrétar Láru gegn Noregi í fyrsta leik kom Ís-
landi í stöðu að með sigri gegn Hollandi kæmist liðið upp úr riðli.

Þetta var geggjaður leikur enda ekkert smá afrek 
fyrir íslenskt landslið í hópíþrótt að komast í átta 

liða úrslit á stórmóti. Dagný Brynjars skoraði með skalla 
eftir sendingu frá Hallberu. Þetta var bara teiknað á æfingu 
og farið með inn í leikinn. Að launum fengum við leik gegn 
heimastelpum frá Svíþjóð sem var stórkostleg stund nema 
hvað við vorum lélegar. Það var æðislegt að spila á móti 
þeim fyrir fullu húsi en leikurinn var búinn eftir sjö mínútur.

Hundrað Leikja kLúbburinn 
22.09.2015
Ísland - Hvíta-Rússland 2-0
Margrét Lára er fyrirliði í 100. landsleiknum

Athyglin var full mikil á mér fyrir minn smekk. 
Ég var bara hálf feimin og hálf klökk. Það var 

samt gaman að sjá hvað margir voru tilbúnir að koma 
þrátt fyrir skítabrælu. Það var stór stund að spila minn 
100. landsleik og fá svona mætingu. Ég er fólkinu sem 
mætti virkilega þakklát fyrir þetta og öllum í kringum 
liðið.

Margrét Lára Viðarsdóttir spilaði 100. landsleikinn sinn gegn Hvíta-Rússlandi á þriðjudagskvöldið. Hún brenndi af víti en á engu að síður að baki 72 landsliðsmörk og ferðir á tvö stórmót. Fréttablaðið/Vilhelm
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Í þessari viku hefur Andrea Urður Haf-
steinsdóttir staðið fyrir Depression 
Awareness Week í Menntaskólanum í 
Reykjavík þar sem hún er nemandi. Hún 
skipulagði vikuna ásamt skólahjúkrunar-
fræðingnum. Vikan er tileinkuð geð-
sjúkdómum og er markmiðið að opna 
umræðuna hjá ungu fólki. Málefnið 
skiptir Andreu miklu máli en í febrúar 
á þessu ári var hún lögð inn á geðdeild í 
tvær vikur.

„Fólk talar ekki um geðsjúkdóma. Það 
hefur orðið einhver vitundarvakning en 
ég vil að fólk opni augun gagnvart þessum 
sjúkdómum. Ég skrifaði pistil á kvíði.is 
um veikindi mín sem fékk mjög góðar 
viðtökur og í kjölfarið bauð vinkona 
mín mér að halda þessa viku, en hún er 
inspector scholae í MR.“

Í liðinni viku hafa verið fyrirlestrar frá 
meðal annars Andreu og Sigrúnu Þóru 
Pálsdóttur sálfræðingi sem fjallaði um 
jákvæða sálfræði og fleira. Í dag munu 
Hugarafl og Unghugar koma og tala um 
starfsemi sína en í kvöld verða tónleikar 
á Kexi þeim til styrktar. Á morgun kemur 
leikkonan Bryndís Ásmundsdóttir og 
verður með fyrirlesturinn „Það er ókei 
að vera ekki ókei“.

„Ég hélt fyrirlestur þar sem ég talaði um 
mín veikindi svo að samnemendur mínir 
gætu séð hvað þetta er nálægt þeim. Það 
getur hver sem er verið þunglyndur en 
það skiptir svo miklu máli að vera með 
gott stuðningsnet og eiga góða vini sem 
styðja mann,“ segir Andrea en hún hefur 
einnig verið að kynna stuðningshóp sem 
kemur að þunglyndi og kvíða. Hún segir 
mikilvægt að nemendur hafi aðgang að 
slíku meðfram náminu enda sé það krefj-
andi í MR.

„Ég átta mig ekki alveg á hversu margir 
eiga eftir að skrá sig í stuðningshópinn. 
Það verða eflaust margir ragir við það en 
bara ef fimm mæta þá er ég sátt. Jafnvel 
bara einn þá er það frábært. Það er betra 
að hjálpa einum heldur en engum.“

Átakinu Útmeða var hrint af stað í 

seinustu viku og hefur það vakið mikla 
athygli. „Mér finnst þetta frábært fram-
tak og áhrifaríkt myndband. Það er gott 
að þetta lendi svona nálægt hvort öðru en 
ég byrjaði að skipuleggja vikuna í maí.“

Í febrúar á þessu ári fór Andrea inn á 
geðdeild í tvær vikur en hún vill miðla af 
reynslu sinni. „Þetta er mjög mikilvægt 
fyrir mig. Ég skammaðist mín svo mikið 
og sagði engum hvar ég hefði verið þegar 
fólk fór að spyrja mig. Það var ekki fyrr en 
í maí þegar ég fattaði að þetta er ekki mér 
að kenna. Þetta er sjúkdómur sem ég ræð 
ekki við.“ gunnhildur@frettabladid.is

Miðlar af reynslu sinni 
til samnemenda
Andrea Urður opnaði umræðuna um geðsjúkdóma í MR í þessari viku með því að halda 
 Depression Awareness Week. Hún segir það mikilvægt að fólk sé ófeimið við að ræða hlutina.

Andrea Urður skipulagði vikuna en hún var meðal annars með fyrirlestur um veikindi sín. 
Mynd/Vilhelm

Fólk talar ekki um geð-
sjúkdóma. Það hefur 

orðið einhver vitundarvakning 
en ég vil að fólk opni augun 
gagnvart þessum sjúkdómum. 
Ég skrifaði pistil á kvíði.is um 
veikindi mín sem fékk mjög 
góðar viðtökur og í kjölfarið 
bauð vinkona mín mér að halda 
þessa viku

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Gunnlaug Kristjánsdóttir 
Gullý

Hamraborg 14, Kópavogi,
lést að heimili sínu sunnudaginn 20. 

september. Útför hennar fer fram frá 
Kópavogskirkju miðvikudaginn 30. september kl. 13.00. 
Blóm vinsamlega afþökkuð, en þeim sem vilja minnast 

hennar er bent á Krabbameinsfélagið.

Gunnar Már Óskarsson
Brynhildur Stella Óskarsdóttir
Óskar Elvar Óskarsson Charlotte Vest Pedersen
Óskar Finnur Gunnarsson Harpa Sif Arnarsdóttir
Bryndís Gunnarsdóttir Steingrímur Sigurðarson
Daði Freyr Gunnarsson
Leifur Óskarsson Karen Ósk Björnsdóttir
Kristján Már Óskarsson 

Ísak Funi, Hrafn og Hjörtur

Elskuleg móðir mín,  
tengdamóðir og amma,

Kristín Fjóla Kristjánsdóttir
áður til heimilis að Skeiðarvogi 107, 

Reykjavík,
lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ 

fimmtudaginn 17. september. Hún verður 
jarðsungin frá Seljakirkju mánudaginn 28. september 

klukkan 13.00.

Stefán Árni Stefánsson
Guðmunda Hergeirsdóttir á Mýrini

Ísak Esteban, Sölvi og Bergur Ingi

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Jónmundur Stefánsson 
Brekkugötu 9, 

Ólafsfirði,
andaðist á hjúkrunarheimilinu 
Hornbrekku í Ólafsfirði þann  

20. september. Útförin fer fram frá Ólafsfjarðarkirkju 
mánudaginn 28. september kl. 13.00. Blóm og kransar 

vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er 
bent á Hornbrekku og slysavarnadeildina í Ólafsfirði.

Guðrún K. Jónmundsdóttir Sigtryggur Valgeir Jónsson
Snjólaug S. Jónmundsdóttir Jón Viðar Óskarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og vinarhug  
við andlát og útför míns ástkæra 

eiginmanns, föður okkar, tengdaföður,  
afa og langafa,

Haraldar Haraldssonar
Yrsufelli 22, Reykjavík.

Innilegar þakkir til þeirra sem önnuðust 
hann í veikindunum á deild 13E á Landspítalanum  

við Hringbraut. Guð blessi ykkur öll.

Elísabet Ólafsdóttir
Haraldur Haraldsson Wilailux Lumpha
Hafdís Haraldsdóttir Helgi Sigurjónsson
Brynja Ásta Haraldsdóttir Magnús Ingimundarson

barnabörn, fjölskyldur þeirra
og langafabörn.

Ástkær faðir minn, afi og langafi,
Hugi Jóhannesson

brúarsmiður,
er látinn. 

Jarðarförin auglýst síðar.

Hugrún Hugadóttir
börn, barnabörn og tengdabörn.

Okkar ástkæra
Sonja Georgsdóttir

myndlistarkona
lést á líknardeild Landspítalans í 

Kópavogi 21. september.

Hólmfríður Gunnarsdóttir Guðmundur Baldur 
 Sigurgeirsson
Georg Ahrens Hauksson Ingibjörg Sveina Þórisdóttir
Ingi Haukur Georgsson Sigrún Guðný Pétursdóttir
Ágústa Ruth Ahrens 
Georgsdóttir Þorsteinn Þórsson

Ástkær eiginkona mín, dóttir, móðir 
okkar, tengdamóðir og amma, 

Jóna Kristín Engilbertsdóttir
Selvogsbraut 25, Þorlákshöfn, 

lést á líknardeild Landspítalans  
í Kópavogi 22. september sl. 

Útförin auglýst síðar. 
Guðfinnur Karlsson
Helga Frímannsdóttir
Reynir Guðfinnsson Rebekka Ómarsdóttir
Harpa Guðfinnsdóttir Arnar Sch. Thorsteinsson
Hrönn Guðfinnsdóttir Garðar Geirfinnsson
og barnabörn.

Ástkær eiginmaður, faðir,  
tengdafaðir og afi,

Guðmundur Franklín 
Jónsson

byggingameistari, 
Stekkjarseli 9,

lést á hjúkrunarheimilinu Mörk 3S 
fimmtudaginn 17. september. 

Útför fer fram í Háteigskirkju 28. september 
kl. 13.00.

Kolbrún Steinunn Gestsdóttir
Pálmi Franklín Guðmundsson Guðrún Ása 
 Hjálmtýsdóttir
Þorbjörg Anna Guðmundsdóttir
Jón Franklín Guðmundsson

Guðmundur, Axel, Jóhann og Tómas

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Elsa Árný Bjarnardóttir
Þorláksgeisla, Reykjavík,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans 
sunnudaginn 20. september. 

Útförin fer fram í Háteigskirkju  
þriðjudaginn 29. september kl. 15. 

Þeim sem vilja minnast hennar  
er bent á Krabbameinsfélagið.

Magnús Loftsson
Loftur Magnús Silla Rósa Christiansen
Signý Magnúsdóttir Ólafur Helgi Stefánsson
Herdís Magnúsdóttir Gísli Þór Ingimarsson
Anna Magnúsdóttir Vilhjálmur Jóhannsson
Berglind Magnúsdóttir
og barnabörn.
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Láttu okkur

prentreksturinn.

sjá um

Slakaðu á.

Þú hefur nóg annað að gera í vinnunni. Láttu okkur 
sjá um prentreksturinn. Það er okkar fag. 

Opin Kerfi býður upp á hagkvæma prentrekstrarþjónustu 
fyrir stór og smá fyrirtæki.

Nánar á www.ok.is/prentrekstur – sala@ok.is

Opin Kerfi // Höfðabakka 9 // 110 Reykjavík // 570 1000 // ok.is

40% minni prentarar

Hagkvæmari prentun

Öruggari prentun

Auðkenning

40% hraðvirkari prentarar
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þrautir

Skák  Gunnar Björnsson
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Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. 
Í hverri níu reita línu, bæði 
lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má 
tvítaka neina tölu í röðinni. 
Lausnin verður birt í næsta 
tölublaði Fréttablaðsins.

veður  MyndaSögur
veðurspá Fimmtudagur

Í dag, fimmtudag, má búast við norðankalda á Vestfjörðum, en annars yfir
leitt hægur vindur. Íbúar á suðurhelmingi landsins fá þá einna besta veðrið 
á meðan rigning eða skúrir verða á norðanverðu landinu og sums staðar 
austanlands. Hiti 5 til 12 stig, hlýjast syðst.

eðurspá Fimmtudagur

2 5 6 3 9 7 8 4 1

8 4 3 6 1 5 2 9 7

7 9 1 8 2 4 3 5 6

4 2 7 9 5 1 6 8 3

3 6 5 7 4 8 9 1 2

9 1 8 2 3 6 4 7 5

5 7 9 4 6 3 1 2 8

6 8 2 1 7 9 5 3 4

1 3 4 5 8 2 7 6 9

2 9 5 8 4 6 7 3 1

3 4 1 7 5 2 8 9 6

6 7 8 9 1 3 2 4 5

7 5 9 2 3 4 6 1 8

4 6 3 5 8 1 9 2 7

8 1 2 6 7 9 4 5 3

9 2 7 1 6 5 3 8 4

1 8 4 3 9 7 5 6 2

5 3 6 4 2 8 1 7 9

3 4 5 9 8 6 7 1 2

1 2 9 3 7 4 6 8 5

6 7 8 1 5 2 4 3 9

5 3 2 6 9 7 8 4 1

4 1 6 2 3 8 9 5 7

8 9 7 4 1 5 3 2 6

7 5 4 8 2 9 1 6 3

9 8 1 5 6 3 2 7 4

2 6 3 7 4 1 5 9 8

Jón Kristinn Þorgeirsson (2.189) átti leik gegn 
Guðmundi Kjartanssyni (2.474) á Skákþingi Norð-
lendinga.
Hvítur á leik
29. Hd8! Þessi fallegi leikur gerir út um skákina. 
29. … Dxd8 er svarað með 30. Rg5+ Bxg5 31. Dg7#. 
Svartur reyndi 29. … He5 en eftir 30. Rxe5 Dxf8 31. 
Hxf8 Bxh3 32. Hxf6 var hvíta staðan kolunnin og 
svartur gaf skömmu síðar.
www.skak.is:  Íslandsmót skákfélaga.

3 5 1 2 9 6 4 8 7

7 4 2 8 1 3 5 9 6

6 8 9 4 5 7 1 2 3

4 1 6 3 8 2 9 7 5

2 7 3 5 4 9 6 1 8

8 9 5 6 7 1 3 4 2

5 3 8 1 2 4 7 6 9

9 2 4 7 6 5 8 3 1

4 3 7 8 5 9 2 6 1

5 6 9 2 1 7 8 3 4

1 2 8 3 4 6 7 5 9

6 5 1 4 7 2 9 8 3

7 8 2 9 6 3 4 1 5

9 4 3 1 8 5 6 2 7

8 7 6 5 9 1 3 4 2

2 1 4 7 3 8 5 9 6

4 2 8 5 7 1 6 9 3

7 5 6 3 9 2 4 8 1

9 3 1 8 6 4 5 2 7

5 8 9 4 1 6 7 3 2

1 7 4 2 3 9 8 5 6

2 6 3 7 5 8 9 1 4

6 4 5 9 2 3 1 7 8

3 1 7 6 8 5 2 4 9

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Bára! Þú giskar 
aldrei á hvern 
ég rakst á út í 

búð um daginn!

Sigríði!

Hvern?!

Nei?

Hey, hvað er í 
gangi með hana?

Hún er mjög 
leið.

SNIFF

 Allt lífið hefur henni tekist að sjattera 
fötunum sínum, skartgripunum eftir 

litum og stíl þannig að allt líti sem best 
út. Henni hefur bara mistekist með

einn 
hlut.

Sem er?
Kennitalan hennar er 
ekkert sérstaklega 

smart eða sjatteruð.

AF HVERJU 
ÉG?

Fyrirgefðu að 
ég klúðraði 
þessu með 
kökusöluna 

mamma.

Allt í lagi 
Hannes.

Ég skal passa 
að muna að 

seg ja þér frá 
mikilvægum 
hlutum hér 

eftir.

Takk 
elskan.

 ... svo lengi 
sem þú 

minnir mig á 
það.

Til 
þess 
er ég 
víst 
hér.

Jú!

Nei?

Heldur betur. Ólíkt 
þér sem áttir 
fullt í fangi með 
að hlaupa út úr 
búðinni! Ég sá þig í 
gegnum gluggann!

Nei?

Talandi um 
að vera á 
röngum stað 
á röngum 
tíma!

Jú! Endurgerð 
af kórónu Elísa-
betar Englands-

    drottningar!

Jú! Hún sagði 
mér frá því í 
löngu máli!

Nei!

Hvað 
var hún 
með?

Nei?

Jú! Og hún g jamm-
aði í klukkutíma! 

Jú! Og þú getur 
       aldrei giskað 

         á hvað hún var  
með á 

                   hausnum!

Kórónu!

Lárétt
2. dúkur 
6. frá 
8. titill 
9. yfirgaf 
11. þys 
12. bolur 
14. splæs 
16. stefna 
17. hallandi 
18. að 
20. strit 
21. liðormur

Lóðrétt
1. stagl 
3. hvort 
4. minnka 
5. sníkjudýr 
7. pedali 
10. meðvit
undar leysi 
13. framkoma 
15. getraun 
16. utanhúss 
19. tveir eins

Lárétt: 2. segl, 6. af, 8. frú, 9. fór, 11. ys, 12. stofn, 
14. stang, 16. út, 17. ská, 18. til, 20. at, 21. igla.
Lóðrétt: 1. tafs, 3. ef, 4. grynnka, 5. lús, 7. fótstig, 10. 
rot, 13. fas, 15. gátu, 16. úti, 19. ll.

Íslenskt lyklaborð

Silfurlitaðar til á lager
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24.Septem
ber 2015 • Birt m

eð fyrirvara um
 breytingar, innsláttarvillur og m

yndabrengl

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga

11:00 - 16:00

OPNUNARTÍMAR

AFMÆLIS
VEISLA

FÆST Í 2 LITUM

129.900

3 LITIR

Ný kynslóð fartölva með 4ra kjarna Carrizo 
örgjörva, öflugra þráðlausu neti, enn hraðari 
SSHD harðdisk og TrueHarmony hljóðkerfi.

• AMD A10-8700P Quad Core 3.2GHz Turbo
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
• 15.6’’ FHD LED Anti-Glare 1920x1080
• 8GB AMD R6 Carrizo DX12 skjákjarni
• 2.0 TrueHarmony Wide Range hljóðkerfi
• 1300Mbps WiFi MU-MIMO, BT 4.1, USB 3.0
• 720p Crystal Eye HD Skype vefmyndavél
 •   Windows 8.1 & Windows 10 Update!

1920x1080FHDANTI-GLARE SKJÁR MEÐ BLUELIGHT SHIELD! E5-552
NÝJASTA KYNSLÓÐ FARTÖLVA

7 KEMUR Í ÞREMUR 
LITUM

FÆST Í 3 LITUM

9.990      

• Fislétt Ultra-ferðaheyrnartól frá Koss
• Kristaltær 3D hljómur og þéttur bassi
• Oxygen-free copper og 15-25.000 Hz
• Opnir og þæginlegir eyrnapúðar
• Stillanlegur þéttleiki á spöng
• Samanbrjótanleg fyrir fólk á ferðinni
• Fullkomin ferðapoki úr leðri fylgir!

MEÐ MIC OG SVARHNAPP 16.900

HEYRNARTÓLIN SEM FÓLK HEFUR BEÐIÐ 

EFTIR ERU LENT! FRÁBÆR HEYRNARTÓL 

MEÐ KRISTALTÆRUM HLJÓMI!

HEARING IS BELIEVING!

 HEYRNARTÓL

PORTAPRO
FERÐAHEYRNARTÓL

199.900

• Intel Core M-5Y51 2.6GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 256GB SSD ofur hraður diskur
• 13.3’’ QHD+ IPS fjölsnertiskjár 3200x1800
• Intel HD 5300 DX11 skjákjarni
• AccuType lyklaborð með baklýsingu
• 867Mbps WiFi AC, BT 4.0, USB 3.0
• Glæný rafhlöðutækni allt að 7 tímar
• Windows 8.1 & Windows 10 Update!

YOGA3 PRO

80HE00JAMT 

360°
SNÚNINGUR

FARTÖLVA , 
STANDUR OG 
SPJALDTÖLVA

YOGA3 YOGA3 YOGA3 

7

EIN SÚ ALLRA FLOTTASTA!

QHD+IPSFJÖLSNERTISKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

239.900

MacBook
12” RETINA 256GB

2015

• Intel Core M Dual Core 2.4GHz Turbo
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 256GB SSD PCle Flash - 60% hraðari
• 12.1’’ IPS Retina 2304x1440 skjár
• 867Mbps WiFi AC, BT 4.0 og USB 3.1
• Li-Polymer rafhlaða allt að 10 tímar
• Apple OS X Yosemite stýrikerfi

MEÐ 512GB AÐEINS 299.900

MACBOOK

ÍS
LE

NS
KIR LETUR LÍMMIÐAR Á LYKLABORÐI

EN

N BETRA VERÐ
!Á BETRA VERÐI MEÐ 

ÍSLENSKUM LETUR 
LÍMMIÐUM

ÞÚ FÆRÐ

MACBOOKMACBOOKMACBOOKMACBOOKMACBOOKMACBOOKMACBOOK

ÍÍSS
LLEE

NNSS
KKIIRR LLEETT

ÞÚ FÆRÐ

VERÐ ÁÐUR249.900

AFMÆLISTILBOÐ

7” SPJALDTÖLVA

19.900
B1-750

7

7” SPJALDTÖLVA

2
LITIR

ACER
ICONIA
Ný kynslóð enn öflugri og 
þynnri spjaldtölva frá Acer 

með 7” IPS HD fjölsner-
tiskjá með Zero Air Gap og 

Anti-fingerprint tækni 

7” SPJALDTÖLVA7” SPJALDTÖLVA 1TB FERÐAFLAKKARI

11.900
HV100

LEIKJASTÓLARLEIKJASTÓLARLEIKJASTÓLARLEIKJASTÓLAR

4
LITIR

HÁGÆÐA
LEIKJASTÓLAR

EINSTAKLEGA ÞÆGILEGIR 

STÓLAR SEM HENTA VEL 

FYRIR ÞÁ SEM SITJA LENGI 

VIÐ TÖLVUNA;)

ENZO

34.900

MacBookMacBookMacBook

11.900

MACBOOK 12” MINNISLYKILL

64GBTYPE-C
19.900

24.900
NÝ KYNSLÓÐ - ENN ÖFLUGRI

KÜRBISBT
HÁGÆÐA 2.0 HLJÓÐKERFI

Ótrúlega flott “Pure Sound” 2.0 hljóðkerfi frá 
Thonet & Vander með öflugri 5.25” Aramid 
Fiber bassakeilu í glæsilegu hágæða viðarboxi.

• Hágæða Thonet & Vander hljóðkerfi
• 60W RMS og 50Hz - 20kHz tíðnissvið
• Öflug 5.25’’ Aramid Fiber bassakeila
• Hárnákvæmur 1’’ tweeter úr 100% silki
• Jafn og góður hljómur yfir allt tíðnissviðið
• Drone FX tæknin skilar kristaltærum hljóm
• Hammer Bass tækni fyrir meiri bassa
• BT 4.0, Stereo RCA og Jack tengi
• Tengist þráðlaust við síma og fleiri tæki

AFMÆLISTILBOÐ

24.900
NÝ KYNSLÓÐ - ENN ÖFLUGRI

KÜRBISBT
HÁGÆÐA 2.0 HLJÓÐKERFI

Ótrúlega flott “Pure Sound” 2.0 hljóðkerfi frá 
Thonet & Vander með öflugri 5.25” Aramid 
Fiber bassakeilu í glæsilegu hágæða viðarboxi.

• Hágæða Thonet & Vander hljóðkerfi
• 60W RMS og 50Hz - 20kHz tíðnissvið
• Öflug 5.25’’ Aramid Fiber bassakeila
• Hárnákvæmur 1’’ tweeter úr 100% silki
• Jafn og góður hljómur yfir allt tíðnissviðið
• Drone FX tæknin skilar kristaltærum hljóm
• Hammer Bass tækni fyrir meiri bassa
• BT 4.0, Stereo RCA og Jack tengi
• Tengist þráðlaust við síma og fleiri tæki

KÜRBISKÜRBIS
HÁGÆÐA 2.0 HLJÓÐKERFI

Ótrúlega flott “Pure Sound” 2.0 hljóðkerfi frá 
Thonet & Vander með öflugri 5.25” Aramid 
Fiber bassakeilu í glæsilegu hágæða viðarboxi.

•
•
•
•
•
•

KÜRBISKÜRBIS
HÁGÆÐA 2.0 HLJÓÐKERFI

Ótrúlega flott “Pure Sound” 2.0 hljóðkerfi frá 
Thonet & Vander með öflugri 5.25” Aramid 
Fiber bassakeilu í glæsilegu hágæða viðarboxi.

•
•
•
•

•
•

VERÐ ÁÐUR29.900

AFMÆLISTILBOÐ

19.900
HINN FULLKOMNI PRENTARI!

• Hágæða þráðlaust A4 lita fjölnotatæki
• Prentar allt að 18 bls/mín, 16 bls/mín í lit
• 4 hagkvæm hylki, fáanleg allt að 1200 bls
• 6000x1200 dpi prentari og 2400 dpi skanni
• 150 bls A4 bakki og A3 bak-matari
• Duplex sjálfvirk tvíhliða prentun, 6bls/mín 
• 4.5cm lita snertiskjár fyrir allar aðgerðir
• Þráðlaust WIFI / Airprint / Cloud Print
• USB 2.0 tengi, PC, MAC og LINUX

NÆSTUM ÞVÍ:)

ÞESSI GERIR

NÆSTUM ÞVÍ:)
NÆSTUM ÞVÍ:)
NÆSTUM ÞVÍ:)
NÆSTUM ÞVÍ:)
NÆSTUM ÞVÍ:)
NÆSTUM ÞVÍ:)
NÆSTUM ÞVÍ:)
NÆSTUM ÞVÍ:)
NÆSTUM ÞVÍ:)

ÞESSI GERIRALLT

J4120DW

VERÐ ÁÐUR24.900

AFMÆLISTILBOÐ

FJÖRIÐ HELDUR ÁFRAM • ÓTRÚLEG AFMÆLISVEISLA

15.6” ACER ASPIRE

ACER ES1-51215.6” fartölva með Intel Dual Core örgjörva, 4GB minni, 320GB disk og frí uppfærsla í Windows 10

C7VY

49.900



Í verkum þessara 
listamanna er varp-

að ljósi á ákveðna þætti 
alheimsins hvort sem um er 
að ræða nærumhverfi eða 
vÍðara samhengi, mÍkró eða 
makró. þannig eru hinar 
ýmsu vÍddir alheimsins af-
hjúpaðar um leið og leitað 
er samfellu og heildar. 

„Sólin og tunglið eru heimurinn 
okkar, þú og ég erum ekki lengur til, 
aðeins eilífðin og leið okkar til stjarn
anna.“ Þessi tilvitnun í Johannes Mol
zahn er sótt í Das Manifest des abso
luten Expressionismus sem birtist í 
Der Sturm árið 1919. Í dag myndar 
hún kjarnann í haustsýningunni 
í Hafnarborg undir yfirskriftinni 
Heimurinn án okkar. Sýningarstjór
arnir Aðalheiður Valgeirsdóttir og 
Aldís Arnardóttir leituðu meðal 
annars í hugmyndasmiðju Molzhans 
þegar þær komu fram með tillögu að 
haustsýningunni fyrir um ári.

Aldís segir að grunnstef sýningar
innar sé hvernig íslenskir listamenn 
horfi á alheiminn á ólíkum tímum. 
„Við erum með bæði núlifandi og 
látna listamenn. Á sýningunni eru 
verk eftir Björgu Þorsteinsdóttur, 
Brynhildi Þorgeirsdóttur, Finn 
Jónsson, Gerði Helgadóttur, Mörtu 
Maríu Jónsdóttur, Ragnar Má Niku
lásson, Steinu og Vilhjálm Þorberg 
Bergsson. Listamennirnir eru af 
ólíkum kynslóðum en eiga það sam
eiginlegt að vinna með þessar hug
myndir í verkunum á sýningunni 
en nálgast þær á ólíkan hátt í mis
munandi miðlum.

Í verkum þessara listamanna er 
varpað ljósi á ákveðna þætti alheims
ins, hvort sem um er að ræða nærum
hverfi eða víðara samhengi, míkró 
eða makró. Þannig eru hinar ýmsu 
víddir alheimsins afhjúpaðar um 
leið og leitað er samfellu og heildar. 
Við byrjum eiginlega með Finn sem 
upphafspunkt og tengsl hans við Der 
Sturm og framúrstefnuhreyfingar 
þannig að við byrjum með abstrakt

verk sem heitir Óður til mánans og 
er frá 1925. Það sýndi Finnur einmitt 
með Der Sturmhreyfingunni í Þýska
landi.

Þetta þema kemur svo reglulega 
upp í verkum íslenskra listamanna 
þó svo að þeir séu að nálgast við
fangsefnið með ólíkum hætti. Verkin 
á sýningunni tengjast öll hugmynda
fræðilega og sjónrænt og vissulega 
hefðum við getað tekið miklu fleiri 
listamenn inn. En það er kannski 
ágætt að það komi fram að við erum 
að velja verk sem tengjast sýningar
hugmyndinni en auðvitað eru við
komandi ekki alltaf að vinna í þessu 
konsepti en við tínum til það sem 
fellur innan þessa ramma.“

Aldís bendir á að í kvöld verði 
haldið sérstakt málþing þar sem þær 
fá til liðs við sig menn með ólíkan 
bakgrunn í fræðasamfélaginu til 
þess að ræða sýningarhugmyndina 
og nálgast hana frá ólíkum sjónar
hornum. „Benedikt Hjartarson er 
búinn að vera að rannsaka Finn 

Jónsson mjög mikið og kemur með 
nýja og spennandi sýn á hann og þá 
einkum abstraktverkin þegar Finnur 
var í Þýskalandi. Sævar Helgi Braga
son er verkefnisstjóri Vísindamiðl
unar og fleira og hann kemur með 
þessi fyrirbæri úr alheiminum sem 

fyrirmyndir að eða innblástur að 
verkunum. Gunnar J. Árnason list
heimspekingur ætlar að fjalla um 
kristalla og margflötunga í myndlist 
undir titlinum Um tilfinningalegt 
ójafnvægi kristalla. Þannig að þetta 
verður fjölbreytt og örugglega alveg 

bráðskemmtilegt. Málþingið verður 
í kvöld klukkan átta, er öllum opið 
og um að gera fyrir alla sem vilja setja 
sig aðeins inn í efni sýningarinnar að 
mæta og sjá hvernig þetta tengist 
ólíkum fræðigreinum á skemmti
legan hátt.“ magnus@frettabladid.is

Þegar listin horfir á alheiminn
sýningin heimurinn án okkar var nýverið opnuð í hafnarborg. þar eru skoðuð verk íslenskra listamanna 
sem horfa á alheiminn. Í kvöld verður boðið upp á þverfaglegt og skemmtilegt málþing um viðfangsefnið.

TónlisT
Íslensk tónlistarsaga í tali og 
tónum.
Hannesarholt 
Sunnudaginn 20. september.

Halldóra Eyjólfsdóttir söng, Júlíana Rún 
Indriðadóttir lék á píanó.

Jón Leifs stofnaði STEF, þ.e. Samtök 
tónskálda og eigenda flutningsréttar. 
Hann var alveg grjótharður. Einu 
sinni lenti hann í rimmu við rútu
bílstjóra sem var vanur því að hafa 
útvarpið í gangi á ferðum sínum. 
Engir samningar höfðu verið gerðir 
á milli STEFs og fyrirtækisins um 
opinberan tónlistarflutning. Jón var 
farþegi í rútunni og krafðist þess að 
bílstjórinn slökkti á útvarpinu. Bíl
stjórinn sendi honum fingurinn. Þá 
sparkaði Jón í útvarpið og braut það.

Þetta var ein af sögunum sem 
píanóleikarinn Júlíana Rún Indriða
dóttir sagði á fyrirlestri um íslenska 
tónlistarsögu í Hannesarholti á 
sunnudaginn. Fyrirlesturinn var 
skreyttur tóndæmum. Þau voru allt 
frá þjóðlögum á borð við Móðir mín 
í kví, kví til lagsins Kata er best eftir 
Tryggva M. Baldvinsson. Það var 
síðasta lagið á efnisskránni. Í lang
flestum lögunum söng Halldóra Eyj
ólfsdóttir mezzósópran.

Upphaflega mun dagskráin hafa 
verið ætluð túristum, sem er auðvitað 
alveg ágætt, en það skýrir væntanlega 
af hverju efnisvalið var frekar þunnt. 
Þarna var allt afar aðgengilegt og auð
melt. Þetta var svona „best of“ tón
leikar. Vissulega voru innan um lög 
eftir gamla módernista, Atla Heimi 
Sveinsson og Þorkel Sigurbjörnsson, 
en ekkert krefjandi. Aðallega voru 

borin fram þessi venjulegu lög eftir 
Sigfús Einarsson (Draumalandið, 
hvað annað!), Árna Thorsteinsson, 
Sigvalda Kaldalóns, o.s.frv.

Nú hefði svona margþvæld efnis
skrá verið ásættanleg ef flutningurinn 
hefði verið spennandi. En því var ekki 
að heilsa. Halldóra söng hreint en 
röddin sjálf var býsna hörkuleg. Blæ
brigðin vantaði í röddina. Það hljóm
aði allt eins. Þegar hún söng hátt var 
það svo hvasst að það var óþægilegt. 
Júlíana spilaði hins vegar ágætlega, 
en hún tók engar áhættur. Útkoman 
var óttalega fyrirsjáanleg.

Hvar var sveiflan í Maður hefur nú 
eftir Gunnar Reyni Sveinsson? Þetta 
er djasslag, sem býður upp á persónu
lega útfærslu. En hér var bara farið 
eftir nótunum – ekkert kom á óvart. 
Það skorti alla dirfsku í túlkunina. 
Flest annað var sama marki brennt. 
Kata er best sem fyrr var nefnd var 
skelfilega stirð. Þetta er létt og fyndið 
lag, en hér var enginn húmor, enginn 
léttleiki. Íslensk tónlistarsaga á betra 
skilið. Jónas Sen

niðursTaða: Íslensk tónlistarsaga 
var sögð á syfjulegum tónleikum þar 
sem fátt bar til tíðinda.

Dauflegir túristatónleikar
leiklisT
Borgarleikhúsið, nýja sviðið

Höfundur: Mike Bartlett
Þýðing: Kristín Eiríksdóttir
Leikarar: Eysteinn Sigurðarson, Vala 
Kristín Eiríksdóttir, Þorvaldur Davíð Krist-
jánsson og Valur Freyr Einarsson
Leikstjórn: Kristín Eysteinsdóttir
Leikmynd og búningar: Gretar Reynisson
Lýsing: Þórður Orri Pétursson
Tónlist: Hallur Ingólfsson
Hljóð: Ólafur Örn Thoroddsen

Á skrifstofu hjá ónefndu fyrirtæki 
bíða Thomas, Isobel og Tony eftir að 
örlagaríkur fundur hefjist en að honum 
loknum kemur í ljós hvaða tveir starfs
kraftar halda sínu starfi og hver verður 
rekinn. At eftir Mike Bartlett er fyrsta 
frumsýning Borgarleikhússins á þessu 
leikári en Kristín Eysteinsdóttir leik
stýrir.

Mike Bartlett er rísandi stjarna í 
bresku leikhúsi sem tekur oftar en ekki 
pólitísk málefni líðandi stundar fyrir í 
sínum verkum. At á að vera rannsókn á 
grjóthörðum kapítalisma, gífurlegum 
metnaði og grunneðlishvöt mann
skepnunnar til að lifa af. En ýmsir gall
ar, þó ekki síst á verkinu sjálfu, koma í 
veg fyrir að sýningin komist nokkurn 
tímann á fulla ferð.

Kristín teflir fram tveimur nýút
skrifuðum leikurum í sýningunni en 
Eysteinn Sigurðarson og Vala Kristín 
Eiríksdóttir stíga hér sín fyrstu skref í 
Borgarleikhúsinu. Bæði eru þau hæfi
leikarík, á því er lítill vafi, en þau skortir 
bæði litbrigði í leik sínum. Eysteinn er 
góður þegar hann finnur kómíkina en 
örvænting hans er einsleit. Vala Kristín 
verður betri eftir því sem á líður og 

loka ræðan hennar er fín, þegar tilfinn
ingakuldi Isobel verður nístandi.

Þorvaldur Davíð snýr aftur á fjal
irnar í hlutverki hins óforbetranlega 
og hrokafulla Tonys, sem hikar ekki 
við beita öllum brögðum til að ná sínu 
fram. Þorvaldur Davíð nýtur sín þokka
lega í hlutverki Tonys en því miður er 
karakterinn hreinlega ekki nægilega vel 
skrifaður. Hið sama má segja um allar 
persónur verksins en þær eru að auki 
alveg einstaklega óáhugaverðar.

Verk eins og At er krefjandi fyrir 
leikara sem hafa nánast ekkert til að 
styðjast við nema leiktextann; fáa leik
muni, engin senuskipti og lágstemmdar 
ljósabreytingar. Valur Freyr kemur líkt 
og stormsveipur inn í verkið og nær 
ágætis tökum á hlutverki Carters. Hann 
hefur bara eitt markmið og enga misk
unn, hann hefur ekki tíma fyrir slíkt. 
Líkamsbeiting hans er ógnandi, röddin 
lág og valdið skín af honum. En líkt og 
allar hinar persónur verksins er hann 
tvívíður og þreytandi.

Í staðinn fyrir sandpytt nautaatsins 
standa persónurnar í hnefaleikahring, 
dansandi á tánum, tilbúnar að hörfa 
eða slá frá sér. Gretar Reynisson hefur 
búið til stílhreina leikmynd en vanda
málið liggur í blönduðum myndlík
ingum þar sem nautaat mætir hnefa
leikum. Hugmyndirnar skolast fram 
og til baka en Kristín sem leikstjóri 
verksins hefði átt að taka miklu skýr
ari afstöðu til grunnhugmyndanna. 
Gretar sér einnig um búningana sem 
eru þokkalegir þó að fatnaður Carters 
sé sérkennilega gamaldags.

At minnir stundum á Glengarry Glen 
Ross eftir David Mamet, en í stað þess 
að burðast með fortíðina á bakinu eru 
persónur Bartletts frekar eins og flatar 
táknmyndir, stundum virkar verkið 
eins og stílæfing. Ein persóna segir 

eitthvað og hin finnur leið til að snúa 
út úr, síðan er sami leikurinn endurtek
inn í hið óendanlega, algjörlega geril
sneydd atburðarás. Fátt er um hvörf í 
verkinu og þannig gríðarlega erfitt að 
skrúfa upp spennu í framvindunni en 
lokaniðurstaðan er óhjákvæmileg og 
óspennandi. Þýðing Kristínar Eiríks
dóttur er samt tær og skýr, laus við prjál 
en hnyttin.

Gallinn liggur í orku sýningarinnar 
og verkinu sjálfu. Til að At gangi upp 
verður framsetningin að vera keyrð 
áfram af heiftarlegum krafti, grimmd 
og gáskafullum leik en allt kemur fyrir 
ekki. Nákvæm en aftengd leikstjórn 
Kristínar nær alls ekki að virkja kjarna 
verksins og þrátt fyrir ágæta frammi
stöðu leikaranna myndast alltof oft 
tómarúm í sýningunni sem má ekki 
gerast í leikriti sem er jafn stutt og At. 
Sigríður Jónsdóttir

niðursTaða: Óspennandi leikrit 
um óáhugavert fólk, en Valur Freyr 
 stendur þó upp úr.

Andvana hnefaleikakeppni

Eysteinn og Valur Freyr í Ati.

Aldís Arnardóttir er annar sýningarstjóra á sýningunni Heimurinn án okkar í Hafnarborg. Fréttablaðið/Anton

★★★★★

★★★★★
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Frumsýningar

The InTern
Gamanmynd
Aðalhlutverk: Anne Hathaway, 
Robert De Niro, Adam DeVine, Rene 
Russo.
IMDB 7,4/10 Rotten Tomatoes 67%

Ég leik þennan karakter 
sem er ákveðið til-
brigði við sjálfan mig, 
nema hann er bara 
aðeins furðulegri en 
ég auð vitað,“ segir Atli 

Bollason, leikari og bókmennta-
fræðingur, sem kemur til með að 
birtast gestum RIFF á hvíta tjaldinu í 
kvöld, þegar kvikmyndin O, Brazen 
Age verður sýnd í Tjarnarbíói. 
Kvikmyndin er skrifuð 
af vini Atla, kanadíska 
leikstjóranum Alex-
ander Carson, sem 
einnig leikstýrir. 
„Við kynntumst 
þegar ég var við 
nám í Kanada fyrir 
nokkrum árum, og 
ég lék í stuttmyndum 
fyrir hann á meðan 
ég var úti og svo aftur 
eftir að ég kom heim. Þær 
voru sýndar úti og önnur rataði 
á verðlaunapall stuttmynda í San 
Francisco, svo eitthvað sé nefnt,“ 
útskýrir Atli og heldur áfram: „Svo 
þegar hann hjólaði í sína fyrstu 
mynd í fullri lengd þá hafði hann 

samband og síðasta haust fór ég því 
aftur út og dvaldi mánaðarlangt við 
tökur.“ Myndin, sem fjallar um hóp 
listamanna í Toronto, er þannig 
upp sett að ekki er ein sérstök aðal-
persóna, heldur margar sem saman 
skapa heildina. „Persónurnar eiga 
það sameiginlegt að reyna að skilja 
við æskuna og verða að fullorðnu 
fólki, og þar er ég Atli, listrænn 

guffalegur gaur,“ segir Atli og 
bætir við: „Þetta er ein-

hvers konar þroskasaga 
og um leið hugleiðing 

um ljósmyndun, 
minningar og minja-
gripi sem dregur 
upp áleitna mynd af 
vináttu og trú á 21. 

öldinni.“
Segir Atli erfitt að 

segja til um hvort Car-
son hafi haft hann í huga 

við handritsskrifin, þó svo 
að sögupersónan beri sama nafn 

og Atli. „Ég á eftir að sjá myndina 
í heild sinni, svo kannski kem ég 
auga á það þá,“ bendir hann á og 
hlær lauflétt, og prísar sig eflaust 
sælan að geta séð myndina yfir-

höfuð því minnstu munaði að hún 
yrði að engu. „Það kviknaði í heima 
hjá leikstjóranum, sem rétt svo náði 
að bjarga hörðu diskunum með 
myndinni á. Það munaði ansi litlu 
að öll vinnan bókstaflega fuðraði 
upp.“ Verður myndin sýnd þrisvar 
á RIFF og á mánudag mun Atli sitja 
fyrir svörum að lokinni sýningu í 
Tjarnarbíói.

Hann segir RIFF fyrir löngu orðna 
órjúfanlegan hluta af viðburða-
dagatalinu og lætur sig ekki vanta. 
„Ég ætla að sjá sem flestar myndir, 
en sjálfur hef ég mest gaman af að 
sjá myndir eftir unga leikstjóra sem 
eru að fara af stað, kannski búnir að 
gera eina eða tvær myndir,“ segir Atli 
spenntur fyrir komandi kvikmynda-
veislu. gudrun@frettabladid.is

hóTel TransylvanIa 2 
frumsýnd 25. september.
Teiknimynd
Íslensk talsetning og fara Stefán 
Karl Stefánsson, Sigurbjartur Sturla 
Atlason, Salka Sól Eyfeld, Valdimar 
Örn Flygenring og Margrét Eir til 
dæmis með hlutverk.
IMDB 7,6/10

Pawn sacrIfIce 
frumsýnd 25. sept.
Drama
Aðalhlutverk: Liev Schreiber, Peter 
Sarsgaard og Tobey Maguire
IMDB 7,5/10
Rotten Tomatoes 78%

sIcarIo 
frumsýnd 29. sept.
Spenna/Drama
Aðalhlutverk: Emily Blunt, Josh 
Brolin og Benicio Del Toro
IMDB 8,0/10
Rotten Tomatoes 90% 

Atli í hlutverki Atla. Myndin verður sýnd þrisvar sinnum á RIFF sem fram fer um 
þessar mundir. 

Atli leikur Atla 
í kanadísku 
kvikmyndinni  
O, Brazen Age

Stærsti fasteignavefur landsins  

fasteignir.is  á
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HEFST FIM.  8. OKT. HEFST MÁN.  19. OKT.

NÝTT       HEFST LAU. 10. OKT.

HEFST FÖS. 2. OKT.

NÝTT    HEFST MIÐ. 30. SEPT.NÝTT     HEFST MÁN. 19. OKT.

 HEFST SUN. 18. OKT.

INTERSTELLAR

Frábærar
kvikmyndir

á Stöð 2
í vetur

HEFST SUN. 11. OKT.

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

FÁRÁNLEGA FLOTTUR PAKKI
Þú festist í dagskránni með okkur í vetur

Með Skemmtipakkanum fylgja sex sjónvarpsstöðvar. Spennandi íslenskir og erlendir þættir, kvikmyndir  
og vandað talsett barnaefni. Að auki fá áskrifendur internet, heimasíma, Stöð 2 Maraþon og aðild að Vild.* 
Með því að greiða 1.990 kr. aukalega færðu endalaust tal og 1 GB í GSM.
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HEIMILI

*20 GB í interneti og 100 mín. í heimasíma á 0 kr. Greitt er 9,7 kr. upphafsgjald þegar hringt er úr heimasíma. Nánari upplýsingar á 365.is

TTUR PAKKI
Með Skemmtipakkanum fylgja sex sjónvarpsstöðvar. Spennandi íslenskir og erlendir þættir, kvikmyndir  
og vandað talsett barnaefni. Að auki fá áskrifendur internet, heimasíma, Stöð 2 Maraþon og aðild að Vild.* 
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UR PAKKI

SKEMMTIPAKKINN

Aðeins 310 kr. á dag

HEFST MIÐ.  30. SEPT.

FÁÐU ÞÉRÁSKRIFTá 365.is

HEFST SUN. 11. OKT.



Hvað?   
Hvenær? 
Hvar?
Fimmtudagur

24. september 2015
Uppákomur
Hvað?  Kvöldopnun á Kjarvalsstöðum
Hvenær?  17.00
Hvar?  Kjarvalsstaðir, Flókagötu 24
Opið til 22.00 í kvöld og ókeypis inn frá 
17.00. Boðið upp á tónlist og leiðsagnir og 
hefst dagskráin klukkan 19.00. Þorvaldur 
Örn Davíðsson píanóleikari spilar, leið-
sögn um sýninguna Kvennatími – Hér 
og nú þrjátíu árum síðar og Steinunn G. 
Helgadóttir, myndlistarmaður og rit-
höfundur, leiðir gesti um sýninguna Út 
á spássíuna – Textar, skissur og pár í list 
Kjarvals.

Hvað?  Sunnudagsbíltúr
Hvenær?  17.30
Hvar?  Iðnó, Vonarstræti 3
Ásdís Óladóttir les úr óútkominni bók 
sinni sinni SUNNUDAGSBÍLTÚR, remixuð 
ljóð um lífið og tilveruna.

Hvað?  Spilakvöld
Hvenær?  20.00
Hvar?  Spilavinir, Suðurlandsbraut 48
Spiluð verða alls konar spil á mörgum 
borðum. Kvöldin eru miðuð við fullorðna 
en 12 ára og eldri eru velkomnir í fylgd 
með fullorðnum. Ekkert þátttökugjald.

Málþing
Hvað?  Danir á Íslandi
Hvenær?  16.00
Hvar?  Fyrirlestrarsalur, Landsbókasafn 
Íslands

Málþing í tilefni af útgáfu bókarinnar 
Gullfoss. Mødet mellem dansk og islandsk 
kultur i 1900-tallet. Fundarstjóri er 
Sigurður Pétursson. Málþingið er öllum 
opið og að lokinni dagskrá býður danska 
sendiráðið upp á léttar veitingar.

Hvað?  Heimurinn án okkar
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hafnarborg, Strandgötu 34
Þátttakendur á málþinginu eru dr. Bene-
dikt Hjartason, Gunnar J. Árnason og 
Sævar Helgi Bragason. Viðfangsefnum 
sýningarinnar Heimur án okkar verða 
gerð skil og munu sýningarstjórarnir, þær 
Aldís Arnardóttir og Aðalheiður Valgeirs-
dóttir, segja frá sýningarhugmyndinni.

Tónlist
Hvað?  Á ljúfum nótum í Fríkirkjunni
Hvenær?  12.00
Hvar?  Fríkirkjan, Fríkirkjuvegi 5
Fyrstu tónleikar tónleikaraðarinnar Á 
ljúfum nótum í Fríkirkjunni. Yfirskrift 
tónleikanna er Vókalísur og næturgalar – 
á norrænum nótum. Flytjendur eru Hlín 
Pétursdóttir Behrens sópran og Hrönn 
Þráinsdóttir píanóleikari. Miðaverð er 
1.500 krónur.

Hvað?  Calder
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu 2
Tvíeykið Calder er samvinnuverkefni 
gítar leikaranna Lárusar Sigurðssonar og 
Ólafs Josephssonar. Þeir leika á heima-
smíðaðar jarðhörpur og rafmagnsgítara 
en þetta eru fyrstu tónleikar þeirra frá 
árinu 2000. Miðaverð er 2.000 krónur.

Hvað?  Norðlenskar konur í tónlist
Hvenær?  21.00
Hvar?  Græni hatturinn, Hafnarstræti 96
Fram koma Ásdís Arnardóttir, selló og 
kontrabassi, Helga Kvam, píanó, Krist-
jana Arngrímsdóttir, söngur, Lára Sóley 
Jóhannsdóttir, söngur og fiðla, og Þór-
hildur Örvarsdóttir, söngur. Sérstakir 
gestir eru Lay Low, Agnes Erna og Elvý G. 
Hreinsdóttir. Miðaverð er 2.900 krónur.

Hvað?  Dj !*#$
Hvenær?  21.00
Hvar?  Frederiksen Ale House, 
Hafnarstræti 5

Hvað?  Dj Styrmir Dansson
Hvenær?  21.00
Hvar?  Bravó, Laugavegi 22

Hvað?  Dj Vala
Hvenær?  21.00
Hvar?  Lebowski Bar, Laugavegi 20a

Hvað?  Ingó Veðurguð
Hvenær?  21.00
Hvar?  Austur, Austurstræti 7

Hvað?  Dj Júlía Ruslanovna
Hvenær?  22.00
Hvar?  Húrra, Naustunum

Uppistand
Hvað?  Iceland Comedy Festival
Hvenær?  21.30
Hvar?  Bar 11, Hverfisgötu 18
Fram koma Sigurður Anton Friðþjófs-
son, Andri Ívarsson, Greipur Hjaltason, 
Gísli Jóhann, Leifur Leifsson, Marlon 
Pollock, Bylgja Babýlons, Jón Magnús 
Arnarsson, Helgi Jónsson og Ólafur 

Freyr. Veitt verða verðlaunin Besti uppi-
standarinn hjá Uppistand.is og Bjartasta 
vonin. Miðaverð er 1.500 krónur.

Opnanir
Hvað?  IN MEMORIAM
Hvenær?  17.00
Hvar?  Iðnó, Vonarstræti 3
Listmálarinn Margrét Jónsdóttir opnar 
sýninguna IN MEMORIAM. Verkin 
byggja á hugleiðingu um list og list-
framleiðslu á tímum firringar þar sem 
markaðshyggja er allsráðandi. Sýningin 
stendur til 22. október næstkomandi.

Hvað?  Ævintýri í hversdagsleik-
anum
Hvenær?  17.00
Hvar?  Gallerí Grótta, Sel-
tjarnarnesi
Myndlistarkonan Dagbjört 
Drífa Thorlacius opnar sína 
fyrstu stóru einkasýningu í dag. 
Verkin varpa ljósi á samferðafólk 
listakonunnar í tímans 
rás. Í verkin fléttast 
utanaðkom-

andi þættir sem hafa áhrif á okkar dag-
lega líf. Sýningin stendur til 9. október. 
Allir velkomnir.

Leiðsögn
Hvað?  Leiðsögn um Haust
Hvenær?  12.15
Hvar?  Listasafnið á Akureyri
Leiðsögn um samsýninguna Haust þar 
sem 30 norðlenskir listamenn sýna. 
Guðmundur Ármann Sigurjónsson, 
Heiðdís Hólm og Hlynur Hallsson safn-
stjóri leiða gesti um sýninguna. Lista-
mennirnir vinna allir með ólíka miðla 
og aðferðir. Aðgangur ókeypis.

Hátíðir
Hvað?  Alþjóðleg kvik-
myndahátíð í Reykjavík, RIFF
Hvenær?  18.00
Hvar?  Víðsvegar um Reykjavík

RIFF hefst í dag og stendur yfir 
til 4. október. Nánari dagskrá 

er hægt að kynna sér á vef-
síðunni Riff.is.

Lay Low kemur fram á tónleikunum 
Norðlenskar konur í tónlist sem verða 
á Græna hattinum í kvöld.  

 Kvöldopnun á Kjarvalsstöðum í kvöld. Fréttablaðið/GVA

Ingó verður á  
Austur í kvöld.
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EVEREST 3D 5:30, 8, 10:30
MAZE RUNNER 6, 9
NO ESCAPE 10:30
ABSOLUTELY ANYTHING 6

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KNOCK KNOCK   KL. 10:30
LOVE & MERCY   KL. 8
THE TRANSPORTER REFUELED KL. 10:30
THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 8
VACATION   KL. 5:50
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 5:50

EVEREST 3D   KL. 5:20 - 8 - 10:40
EVEREST 2D VIP  KL. 5:20 - 8 - 10:40
KNOCK KNOCK   KL. 5:50 - 8 - 10:30
LOVE & MERCY   KL. 8
SELF/LESS   KL. 10:30
THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 8 - 10:40
VACATION   KL. 5:50 - 8 - 10:40
SKÓSVEINARNIR ÍSLTAL 2D  KL. 5:50
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 5:50

EVEREST 3D   KL. 5:20 - 8 - 10:35
KNOCK KNOCK   KL. 8 - 10:20
THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 5:30
VACATION   KL. 5:40 - 8
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 5:20 - 10:20

LOVE & MERCY   KL. 6:30 - 8 - 10:30
THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 5:30 - 10:45
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 8
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 5:50

EVEREST 3D   KL. 8 - 10:40
MAZE RUNNER: SCORCH TRIALS KL. 10:10
KNOCK KNOCK   KL. 8
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HITFIX


VARIETY


VILLAGE VOICE


WASHINGTON POST


HITFIX

Sýningartímar á eMiði.is og miði.is

ALÞJÓÐLEG KVIKMYNDAHÁTÍÐ Í REYKJAVÍK
24.09.2015–04.10.2015

MIÐASALA OG DAGSKRÁ Á RIFF.IS

 
HÁTÍÐIN BYRJAR Í DAG!



- örugg bifreiðaskoðun um allt land

Ekki klikka á skoðun!
Örugg bifreið tryggir betri akstur

Sími: 570 9090 · Netfang: frumherji@frumherji.is · www.frumherji.isSími: 570 9090 · Netfang: frumherji@frumherji.is · www.frumherji.isSími: 570 9090 · Netfang: frumherji@frumherji.is · www.frumherji.is

góð góð 
þjónustA 

og hAgstæð Agstæð A
kjör á 

skoðunumskoðunum

32 
skoðunAr-

stöðVAr um 
lAnd Allt

jÚlÍ
ágÚst
sEPt.

IS SE   789SE   789
BifreiðaskoðanirBifreiðaskoðanir
Á ökutækjasviði Frumherja hf. er almennum skoðunum sinnt, s.s. Á ökutækjasviði Frumherja hf. er almennum skoðunum sinnt, s.s. aðalskoðunum, endurskoðunum, 
breytingaskoðunum, ástandsskoðunum og tjónaskoðunum. Einnig sinnir það skráningarstarfsemi breytingaskoðunum, ástandsskoðunum og tjónaskoðunum. Einnig sinnir það skráningarstarfsemi 
vegna ökutækja, t.d. móttöku eigendaskiptatilkynninga, og veitivegna ökutækja, t.d. móttöku eigendaskiptatilkynninga, og veitir tæknilega þjónustu. 
Starfsemin er á öllu landinu og eru starfræktar 32 skoðunarstöðStarfsemin er á öllu landinu og eru starfræktar 32 skoðunarstöðvar í þeim tilgangi.
Frá 2002 hefur Frumherji einnig séð um framkvæmd skriflegra og Frá 2002 hefur Frumherji einnig séð um framkvæmd skriflegra og Frá 2002 hefur Frumherji einnig séð um framkvæmd skriflegra og verklegra ökuprófa á Íslandi.verklegra ökuprófa á Íslandi.
Ökuprófin eru framkvæmd á 20 stöðum á landinu, sjá lista yfir prófstað á vefsíðu okkar www.frumherji.isÖkuprófin eru framkvæmd á 20 stöðum á landinu, sjá lista yfir prófstað á vefsíðu okkar www.frumherji.isÖkuprófin eru framkvæmd á 20 stöðum á landinu, sjá lista yfir prófstað á vefsíðu okkar www.frumherji.is

wi-fi, ljúffEngt gæðakaffi og litaBækur 
fyrir BÖrnin á mEðan þú Bíður.FrÍtt



Fimmtudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suður-
land
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100 
FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:55
MATARGLEÐI EVU
Nú er Eva Laufey undir amerískum áhrifum og eldar þekkta 
rétti eins og makkarónur með osti og beikoni, stökka 
kjúklingabita með hunangssósu og karamelluböku með 
banönum og rjóma í eftirrétt.
Uppskriftir úr þáttunum eru á visir.is/matur

FRÁBÆR
FIMMTUDAGUR

 | 21:50
LUCAN
Bresk framhaldsmynd sem 
byggð er á sönnum atburðum 
um lávarðinn Lucan sem lifði 
áberandi lífi en hvarf árið 
1974.

 | 22:55
DEATH ROW STORIES
Vandaðir og spennandi 
heimildaþættir þar sem fjallað 
er um alríkisglæpi sem varða 
við dauðarefsingu í 
Bandaríkjunum.

 | 21:05
NCIS
Stórgóðir spennuþættir sem 
fjalla um Leroy Jethro Gibbs 
og félaga hans í rannsóknar- 
deild bandaríska sjóhersins.

 | 20:20
MASTERCHEF USA
Stórskemmtilegur matreiðslu-
þáttur með Gordon Ramsey í 
forgrunni þar sem áhuga-
kokkar keppast um hylli 
dómnefndarinnar.

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

 | 22:50
BREAKOUT KINGS
Bandarísk lögregluyfirvöld 
setja saman sérsveit, skipaða 
dæmdum glæpamönnum, til 
að elta uppi fanga sem hafa 
flúið úr fangelsum.

1. ÞÁTTUR!

 | 19:00
FUGLABORGIN
Stórskemmtileg teiknimynd 
um ungan fálka sem fær nóg 
af einsemdinni og ferðast til 
fuglaborgarinnar Zambezíu. 

SEINNI HLUTI

10.45 League Cup  
12.25 Pepsí deildin  
14.15 Premier League  
16.05 Football League Show  
16.35 Premier League  
18.20 League Cup  
20.00 Premier League World  
20.30 Messan 
21.55 League Cup Highlights 
22.25 Premier League  
00.10 Premier League Review  
01.05 Premier League 

07.30 League Cup  
10.30 UEFA Champions League 
12.10 Spænski boltinn  
13.50 Meistaradeildin í handbolta - 
markaþáttur 
14.20 Ítalski boltinn  
16.00 Spænski boltinn  
17.40 Meistaradeildin í handbolta 
19.05 NFL Gameday 
19.35 League Cup  
21.15 League Cup Highlights 
21.45 UFC Unleashed  
22.35 Ítalski boltinn  
00.15 Ítalski boltinn 

08.00 PGA Tour  
11.35 Solheim Cup  
16.35 Inside the PGA Tour  
17.00 PGA Tour  
22.00 Golfing World  
22.50 Champions Tour Highlights 
23.45 Inside the PGA Tour 

07.00 Kalli á þakinu 
07.25 Latibær 
07.47 Stóri og Litli 
08.00 Könnuðurinn Dóra 
08.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
08.45 Doddi litli og Eyrnastór 
08.55 Sumardalsmyllan 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Tommi og Jenni 
09.55 UKI 
10.00 Brunabílarnir 
10.22 Lukku-Láki 
10.47 Elías 
11.00 Kalli á þakinu 
11.25 Latibær 
11.49 Stóri og Litli 
12.00 Könnuðurinn Dóra 
12.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
12.45 Doddi litli og Eyrnastór 
12.55 Sumardalsmyllan 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.45 Tommi og Jenni 
13.55 UKI 
14.00 Brunabílarnir 
14.22 Lukku-Láki 
14.47 Elías 
15.00 Kalli á þakinu 
15.25 Latibær 
15.49 Stóri og Litli 
16.00 Könnuðurinn Dóra 
16.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
16.45 Doddi litli og Eyrnastór 
16.55 Sumardalsmyllan 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.45 Tommi og Jenni  
17.55 UKI 
18.00 Brunabílarnir 
18.22 Lukku-Láki 
18.47 Elías 
19.00 Fuglaborgin

15.50 Síðasti tangó í Halifax 
16.45 Tónahlaup 
17.20 Stundin okkar 
17.45 Kungfú Panda 
18.08 Sveppir 
18.15 Táknmálsfréttir 
18.25 Íþróttagreinin mín – Tvíenda 
skíði 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.15 Toppstöðin  Í Toppstöðinni er 
fylgst með ólíkum hópum frum-
kvöðla í spennandi vegferð hug-
myndar, af þróunarstigi til fullbúinnar 
vöru eða þjónustu. Meðal annars 
verður fylgst með nýjungum á sviði 
húsbygginga, símatækni, orku, 
eldsneytis, heilsuvara og afþrey-
ingar fyrir börn svo fátt eitt sé nefnt. 
Hóparnir vinna undir dyggri leiðsögn 
sérfræðinga, dómarar gefa álit sitt og 
í lokaþættinum velja áhorfendur eftir-
lætisverkefnið sitt í símakosningu. 
Dagskrárgerð: Þórhallur Gunnarsson 
og Anna Vigdís Gísladóttir. Fram-
leiðandi: Sagafilm.
21.10 Scott og Bailey 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Lögregluvaktin 
23.05 Poldark 
00.05 Kastljós 
00.45 Fréttir 
01.00 Dagskrárlok

12.30 Tenure 
14.00 Tiny Furniture 
15.40 The Rebound 
17.15 Tenure 
18.45 Tiny Furniture 
20.25 The Rebound 
22.00 The Conjuring 
23.50 The Roommate  Spennutryllir 
frá 2011 um herbergisfélaga í há-
skólaheimavist. Þær stöllur, Sara 
og Rebecca, kynnast þegar þær eru 
settar saman á herbergi á heima-
vistinni og til að byrja með leikur 
lífið við þær. Þangað til Rebecca fer 
að sýna alvarlega skapgerðarbresti 
sem fá Söru til að efast um geðheil-
brigði Rebeccu.
01.25 Collateral 
03.25 The Conjuring

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil 
09.00 The Biggest Loser 
09.45 The Biggest Loser 
10.30 Pepsi MAX tónlist 
12.35 Bundesliga Highlights Show 
13.30 Cheers 
13.55 Dr. Phil 
14.35 Odd Mom Out 
15.00 America’s Next Top Model 
15.45 Survivor 
16.25 Solsidan 
16.45 Parks & Recreation 
17.05 Playing House 
17.30 Men at Work 
17.50 Dr. Phil 
18.30 The Tonight Show 
19.10 The Late Late Show 
19.50 Life In Pieces 
20.15 Royal Pains 
21.00 Extant 
21.45 Extant 
22.30 The Tonight Show 
23.10 The Late Late Show 
23.50 Bundesliga Highlights Show 
00.45 Law & Order: Special Victims 
Unit 
01.30 Secrets and Lies 
02.15 Extant 
03.00 Extant 
03.45 The Tonight Show 
04.25 The Late Late Show 
05.05 Pepsi MAX tónlist

16.20 Strákarnir 
16.50 Selfie 
17.15 Friends 
17.40 The New Girl 
18.00 Modern Family 
18.25 Ally McBeal 
19.15 Cold Feet 
20.10 Broadchurch 
21.00 Grey’s Anatomy  Ellefta röð 
þessara vinsælu dramaþátta sem 
gerast á skurðstofu á Grey Sloan-spít-
alanum í Seattle-borg þar sem starfa 
ungir og bráðefnilegir skurðlæknar. 
Flókið einkalíf ungu læknanna á það 
til að gera starfið enn þá erfiðara.
21.45 The Sopranos 
22.40 It’s Always Sunny in Philadelphia 
23.00 Cherry Healy: Like a Virgin 
 Breska sjónvarpskonan Cherry Healey 
fer á stúfana og ræðir við fólk um 
fyrstu kynlífsreynsluna.
00.00 Ally McBeal 
00.45 Cold Feet 
01.35 Broadchurch 
02.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

18.40 Glee 
19.25 Last Man Standing 
19.45 Cristela 
20.10 Sirens 
20.35 Witches of East End 
21.20 Supernatural 
22.05 Grimm  Fjórða þáttaröðin um 
persónur úr ævintýrum Grimm-
bræðra.
22.50 Breakout Kings 
23.35 Cristela 
23.55 Sirens 
00.20 Witches of East End  Önnur röð 
þessara skemmtilegu og dulmögnuðu 
þátta.
01.05 Supernatural 
01.45 Grimm 
02.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
07.40 iCarly 
08.05 The Middle 
08.30 Masterchef USA 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.20 60 mínútur  Vandaður þáttur 
í virtustu og vinsælustu fréttaskýr-
ingaþáttaröð í heimi þar sem reynd-
ustu fréttaskýrendur Bandaríkjanna 
fjalla um mikilvæg málefni.
11.10 Jamie’s 30 Minute Meals 
11.35 Heilsugengið 
12.05 Um land allt 
12.35 Nágrannar 
13.00 Enough Said 
14.30 Ocean’s Twelve 
16.30 Ninja-skjaldbökurnar 
16.55 Kalli kanína og félagar 
17.14 Bold and the Beautiful 
17.39 Nágrannar 
18.03 Simpson-fjölskyldan 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.55 Ísland í dag  Andri,  Margrét Erla, 
Lóa Pind og Pétur Jóhann færa þér 
skemmtilegan þjóðmálaþátt í beinni 
útsendingu á hverjum degi. Áhuga-
verð umræða, fróðlegar fréttaskýr-
ingar og skemmtileg sjónarhorn.
19.25 Fóstbræður  Fóstbræður eru 
óborganlegir grínistar sem hæðast 
bæði að sjálfum sér og öðrum.
19.55 Matargleði Evu 
20.20 Masterchef USA 
21.05 NCIS 
21.55 Lucan 
23.00 Death Row Stories 
23.45 Rizzoli & Isles 
00.30 The Third Eye  Hörkuspennandi 
og vandaðir norskir þættir um rann-
sóknarlögreglumann sem verður fyrir 
því áfalli að dóttir hans hverfur spor-
laust í hans umsjá. Hann á erfitt með 
að sætta sig við veruleikann og neitar 
að trúa því að hún komi ekki í leitirnar 
og reynir að hafa uppi á henni ásamt 
því að leysa önnur glæpamál.
01.15 X Company 
02.00 Ironclad 
04.00 Ocean’s Twelve 
06.05 Fóstbræður
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Eru þe�a
þín skilaboð?

#eineltieroged

1.000 kr. 3.000 kr. 5.000 kr. 8.000 kr.

Einelti rænir mörg börn og unglinga gleðinni sem þau ættu að njóta.  
Á allra vörum styrkir Erindi og uppbyggingu samskiptaseturs fyrir 
ungmenni sem glíma við einelti.

Með því að hringja í söfnunarsímanúmerin eða kaupa  
Á allra vörum varasettið leggur þú þessu brýna málefni lið. 

Varasettið fæst á yfir 150 sölustöðum um land allt. Nánar um sölustaði, átakið og 

starfsemi Erindis á aallravorum.is, erindi.is og facebook.com/aallravorum.is 

901 7001 | 901 7003 | 901 7005 | 901 7008 



lEIKIR
Fifa 16
EA SPORTS
Playstation 4

Þegar maður byrjar að velta 
FIFA 16 fyrir sér þarf maður 
að gera sér grein fyrir hversu 
góður leikur FIFA 15 var. Að 
mati undirritaðs fer FIFA 15 

á stall með bestu leikjum seríunnar, 
með FIFA 12, FIFA 10, FIFA 98 og 
World Cup 2010.

Þess vegna áttu framleiðendur ærið 
verkefni fyrir höndum; að bæta einn 
albesta leik seríunnar og langbesta 
íþróttaleik síðasta árs. Í stuttu máli 
virðist sem David Rutter, framleiðslu-
stjóra FIFA, og félögum hafi tekist 
ætlunarverk sitt. Búið er að gjörbreyta 
spiluninni og er breytingin heldur 
betur í rétta átt.

Raunveruleikinn fangaður
Við erum stödd á Vicarage Road, á 
heimavelli Watford. Heimamenn eiga 
aukaspyrnu. Dómarinn er búinn að 
nota spreyið sitt, til að marka hvaðan 
á að taka spyrnuna og hvar veggurinn 
eigi að vera. Í bakgrunni er stúka Sir 
Elton John, kyrfilega merkt. Aless-
andro Diamanti gerir sig tilbúinn 
til að taka spyrnuna. Setur hana yfir 
vegginn og knötturinn syngur í net-
inu. Áhorfendur tryllast, myndavélin 
hristist og Diamanti hleypur til vara-
manna sem eru að hita upp á hliðar-
línunni og fagna honum innilega. 
Þetta er FIFA 16.

Framleiðendur hafa hugsað út í 
minnstu smáatriði, hvort sem þau 
eru á Camp Nou eða The Haw thornes, 
þar sem West Bromvich Albion spilar. 
Hver leikur er orðinn líkari alvöru 
sjónvarpsútsendingu, þar sem lýs-
endur fara yfir hvaða leikmönnum 
áhorfendur eigi að fylgjast með, hvaða 
leikmenn gætu verið á förum frá liði 
sínu og hvað þeir kosta. Skjámynd-
irnar breytast á milli deilda, þannig 
að þegar spilarar líta efst upp í hornið 
til að sjá hver staðan er sjá þeir mun 
á milli Spánar og Englands. Öll þessi 
smáatriði auka á upplifun spilara, 
veita þeim jafnvel innblástur til þess 
að reyna eitthvað stórfenglegt.

Spilunin gjörbreytt
Að spila FIFA 16 er svoleiðis allt öðru-
vísi en að spila fyrri útgáfur í seríunni. 
Í fyrra reyndu framleiðendur að tak-
marka yfirburði fljótra sóknarmanna. 
En þær tilraunir gengu illa. Fljótlega 
áttuðu færir spilarar sig á því að ein 
besta leiðin að markinu væri með 
löngum sendingum upp í hornin, þar 
sem snöggir vængmenn fengu boltann 
og tættu varnarlausa bakverði í sig. Í 
fyrra borgaði sig hreinlega að vaða 
áfram, sækja hratt og af áfergju. En nú 
er öldin önnur.

Snöggir leikmenn lenda í miklum 
vandræðum þegar þeir fara í návígi við 
líkamlega sterka varnarmenn. Varnar-
leikurinn var eitt af áhersluatriðum 
framleiðanda og hefur það skilað sér. 
Nú er miklu erfiðara að keyra upp 

völlinn og markmið leiksins verður 
frekar að ná að halda boltanum inni á 
miðsvæðinu, eins og gengur og gerist 
í nútíma knattspyrnu. Fallegt samspil, 
þar sem miðjumenn hlaupa í kringum 
framherjann til þess að fá stuttar 
sendingar eru líklegri til árangurs en 
að bomba boltanum upp í hornin á 
snöggu vængmennina. Varnarmenn 
eru miklu betur staðsettir og hefur 
gervigreind þeirra verið bætt þannig 
að ef einn maður stígur út úr stöðu fer 
annar og fyllir í skarðið á vörninni.

Erfiðara er að halda boltanum, bæði 
innan liðs og fyrir einstaklinga. Í síð-
asta leik var hægt að koma á ferðinni á 
varnarmenn, taka snögga gabbhreyf-
ingu og skilja þá eftir. En í FIFA 16 er 
þetta talsvert erfiðara. Sem gerir leik-
inn þeim mun skemmtilegri og líkari 
því sem gerist í raunveruleikanum. 
Reyndar líkir spilun FIFA 16 eftir því 
hvernig bestu liðin spila. En leikurinn 
nær ekki að fanga spilunina í neðri 
deildunum, þar sem gæði leikmanna 
eru ekki eins mikil. Erfitt er að fara í 
háloftaboltann sem mörg ensk lið 
spila. Ef starfslið EA Sports hefði náð 
að fanga þá stemningu væri spilun 
leiksins nálægt fullkomnun.

Menn svolítið skrítnir í laginu
Grafík leiksins er frábær, flottari en í 
fyrra. Leikmenn eru ótrúlega líkir því 
sem gerist í raunveruleikanum. Meira 
að segja er hægt að þekkja marga af 
íslensku landsliðsmönnunum, eins 
og Gylfa Sigurðsson og Kolbein Sig-
þórsson, í sjón í leiknum. Vellirnir 
eru ótrúlega flottir, hvort sem það 
eru vellir stórliða á meginlandi Evr-
ópu eða minnstu liða ensku úrvals-
deildarinnar. Grasið á vellinum tekur 
breytingum meðan á leik stendur, 
eftir því hvar menn tækla á vellinum. 
Sprey dómarans, sem hann notar í 
aukaspyrnum, hverfur hægt og rólega, 
eins og gerist í alvöru. Meira að segja er 
búið að hugsa út í útlit áhorfenda, en 
búið er að bæta nokkrum kílóum á þá 
sem í stúkunni sitja.

Það sem fór þó helst í taugarnar á 
undirrituðum var hversu búkur leik-
manna er skrítinn í laginu. Þá helst í 
innklipptum senum (sem á ensku er 
gjarnan kallað cut scenes). Fyrir leiki 
takast menn í hendur og má þá helst 
sjá hvað leikmenn eru eitthvað skringi-
lega fettir og í skrítnum hlutföllum. En 
að maður sé að velta sér upp úr svona 
smáatriðum sýnir kannski hversu vel 
heppnaður FIFA 16 er.

Betra meðlæti
Framkvæmdastjórahamurinn og leik-
mannshamurinn (e. Career mode) var 
það sem helst mátti bæta í FIFA 15. Og 
það hefur verið gert. Þegar spilarar 
taka við liðum sem framkvæmdastjór-
ar geta þeir nú valið um að taka þátt 
í undirbúningsmótum með peninga-
verðlaun í boði. Þeir þurfa að huga 
að þjálfun leikmanna og geta þróað 
unga leikmenn. Þetta gerir upplifun-
ina miklu skemmtilegri. Þegar leik-
menn eru keyptir fjalla lýsendur um 
þá og fara yfir kaupverð, frammistöðu 
og fleira skemmtilegt meðan á leik 

stendur. Undirritaður keypti Kolbein 
Sigþórsson í West Ham og að sjálf-
sögðu skoraði okkar maður tvö mörk 
í fyrsta leik, þar af eitt með skalla. Lýs-
endur fóru yfir frammistöðu Kolbeins 
meðan á leik stóð og þegar hann var 
tekinn út af undir lok leiks. Einstak-
lega raunverulegt og skemmtilegt.

Einnig hafa verið gerðar breytingar 
á leikmannshamnum, þar sem spil-
arar velja sér einn leikmann til þess 
að byggja upp og stjórna. Hægt er að 
æfa sig á milli leikja og þannig bæta 
leikmanninn. En þetta er auðvitað 
svolítið tímafrekt.

Einnig má nefna skemmtilega 
viðbót við FIFA Ultimate Team, þar 
sem spilarar geta tekið þátt í vali á 
leikmönnum og byggt upp lið með 
stjörnum í fyrstu fjóra leikina, sem er 
breyting frá því sem áður var þegar 

maður byrjaði með ansi slappt lið og 
þurfti að byggja það upp frá grunni.

Skemmtilegasta viðbótin er þó án 
efa kvennaliðin. Hægt er að velja um 
mörg af helstu kvennaliðum heims 
og er spilunin með þeim allt öðruvísi 
en karlamegin. Leikurinn er opnari 
og byggir meira á leikni en líkamlegri 
baráttu. Þó þurfa framleiðendur EA 
Sports að bæta lýsinguna á kvenna-
leikjum, en hún er svolítið karllæg. 
Væntanlega er það á listanum fyrir 
næsta leik.

FIFA 16 fer strax í flokk með áhuga-
verðustu útgáfum seríunnar. Undir-
ritaður spáir því að í sögulegu sam-
hengi verði FIFA 16 einn af merkilegri 
leikjum seríunnar. Hann er skyldu-
eign fyrir knattspyrnuáhugafólk og 
þá sem áður hafa spilað FIFA.
kjartanatli@frettabladid.is

Búið að bóna 
kaggann
FIFA 16 lofar góðu. Framleiðendur hjá EA Sports virðast enn  
einu sinni hafa náð að taka skref í rétta átt. Leikurinn er orðinn  
enn raunverulegri og búið að gjörbreyta spiluninni.

FIFa 16 Fer strax í 
Flokk með áhuga-

verðustu útgáFum serí-
unnar. undIrrItaður spáIr 
því að í sögulegu samhengI 
verðI FIFa 16 eInn aF merkI-
legrI leIkjum seríunnar. 
hann er skyldueIgn FyrIr 
knattspyrnuáhugaFólk 
og þá sem áður haFa spIlað 
FIFa.

★★★★★

Hér má sjá stjörnur Real Madrid ganga inn á völlinn. Lesendur þekkja eflaust nokkur andlit.

Nú er hægt að spila með sterkustu kvennalandsliðunum í FIFA 16. Viðbót sem fullkomlega „meikar sens“ og hefði í raun átt að 
vera komin fyrr.
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Ingveldur 
 Össurardóttir.  

17 ára
Bolur: Zara

Buxur: Gallerí 17 
Skór: Converse

Halldór Þórðarson. 
19 ára

Peysa: Zara
Bolur: Jack & Jones

Buxur: Zara
Skór: NikeNemendur Kvennaskólans í Reykjavík eru kannski frekar þekktir 

fyrir lærdóm heldur en tísku. Þeir sönnuðu það hins vegar að þeir 
eru auðveldlega að rúlla upp bæði náminu og dressunum enda var 
erfitt fyrir Fréttablaðið að velja úr vel klæddum nemendum.

Stefanía Ólafsdóttir.  
17 ára

Jakki: Topshop
Peysa: Topshop

Skór: Álnavörubúðin

Götutískan í Kvennó

Alex Elí Jakobsson.  
16 ára

Derhúfa: Stussy
Jakki: Jack & Jones

Peysa: H&M
Buxur: H&M

Skór: New Balance

Júlía Káradóttir.  
18 ára

Jakki: Gallerí 17
Bolur: H&M

Buxur: Topshop
Skór: Vagabond Sóley Kristín  

Guðbjartsdóttir.  
19 ára

Jakki: Zara
Peysa: H&M

Buxur: Volcano Design
Skór: Adidas
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Það er erfitt að klúðra lúkkinu þegar þú 
ert í hvítri skyrtu.

Lauren Conrad Altzurra

Vera Wang

Trend
Hvítar 
Skyrtur
Það má þakka guði fyrir að 
hvíta skyrtan er móðins enda 
er hægt að nota hana við allt. 
Hún getur bæði gert dressið 
fínna eða meira „casual“. Hægt 
er að klæðast henni við buxur, 
pils, stuttbuxur eða vera í stórri 
skyrtu sem þarfnast einskis 
undir.
Helstu tískuhúsin 
sýndu haustlínur 
sínar í mars á 
þessu ári en þar 
var hvíta 
skyrtan 
áberandi 
þrátt fyrir 
að hún hafi 
alltaf verið í 
tísku.

Micheal Kors
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Opið alla daga 
kl. 10–19

„Þetta var æðislegt. Náttúrulega 
ótrúlega gaman að spila með svona 
góðum hópi gegn jafn sterku liði og 
KR,“ segir Högni Egilsson tónlistar-
maður sem lék með meistaraflokks-
liði Vals gegn KR í körfuknattleik á 
þriðjudagskvöld. „Mér fannst æðis-
legt að fá að dekka þessar landsliðs-
hetjur. Það er líka gefandi að vera 
partur af liðsheild, eitthvað sem er 
rosalega verðmætt í sjálfu sér,“ bætir 
hann við.

Lokatölurnar voru 103–78 fyrir KR, 
en Högni náði samt þeim áfanga að 
skora þriggja stiga körfu á þeim rúmu 
sex mínútum sem hann spilaði. „Þetta 
andartak, þegar þristurinn fór ofan í, 
var algjört konfekt. Maður fór allur á 
svif. Ég hugsaði: „Vá, fyrstu stigin mín í 
endurkomunni eru þriggja stiga karfa 
gegn KR.“ Þetta var alveg ótrúlega 
gaman,“ útskýrir hann.

Högni var sprækur spilari á árum 
áður og var meðal annars valinn í 
landsliðsúrtak drengjalandsliðsins 
ár upp fyrir sig. Hann lék með yngri 
flokkum Vals, meðal annars lengi 
undir stjórn Ágústs Björgvinssonar 
sem er nú þjálfari meistaraflokks Vals. 
Högni segir gaman að fá að spila fyrir 
jafn færan þjálfara og Gústa.

Högni hefur aðeins verið að rifja 
upp gömlu körfuboltataktana að 
undanförnu og upp frá því spratt 
hugmyndin að endurkomunni. „Ég er 
búinn að vera að spila mikinn körfu-
bolta í hádeginu og var hvattur til 
þess að mæta á meistaraflokksæfingu. 
Ég ákvað bara að slá til. Ég hef verið 
að mæta svolítið upp á síðkastið og 

var valinn í liðið gegn KR, sem mér 
þótti frábært. Að fá að koma inn á var 
svo algjör rúsína í pylsuendanum.“ 
Hann hyggur á frekari afrek á körfu-
boltavellinum. „Já, planið er að halda 
áfram. Ég er staðráðinn í að standa 
mig vel. Nú er bara að æfa auka-
lega, fara í þrekæfingar og komast í 
betra form. Þá get ég farið að keppa 
almennilega við þessa spræku stráka 
sem eru í Valsliðinu.“

Högni hélt tónleika um síðustu 
helgi í Bæjarbíói í Hafnarfirði við 
góðan orðstír. Eins og hann sagði í 
samtali við Fréttablaðið um helgina, 
vinnur hann nú að sólóplötu og mun 
halda fleiri tónleika einn síns liðs, 
sem hann hefur ekki gert áður. „Tón-
leikarnir í Hafnarfirðinum gengu vel. 
Maður er svolítið berskjaldaður svona 
einn og svolítið titrandi kannski. Ég 
held að ég hafi náð að anda rólega og 
koma öllu mínu til skila,“ segir hann 
hógvær. Næstu tónleikar Högna 
verða í Petersen svítunni, fyrir ofan 
Gamla bíó, þann 17. október.

Þegar Högni er spurður hvort hann 
finni líkindi milli þess að leika á tón-
leikum og stíga inn á parketið í körfu-
boltaleik hugsar hann sig aðeins um. 
„Það eru alltaf líkindi milli þess þegar 
maður er settur í brennidepilinn og 
mikið er undir. Maður vill sýna sig 
og sanna, bæði fyrir sjálfum sér og 
öðrum. Það er auðvitað ákveðið stress 
sem fylgir hvoru tveggja. Þetta er „per-
formance“, þetta snýst um að koma 
fram. Þetta er að mörgu leyti svipað 
og ég nýt þess að gera hvort tveggja.“
kjartanatli@frettabladid.is

á móti

Hér er Högni að dekka Brynjar Þór Björnsson, sem var í fjórtán manna landsliðshópi fyrir Evrópukeppnina. Brynjar hefur verið 
einn af bestu leikmönnum landsins í nokkur ár. Mynd/Bjartmar

Hér er töfrastundin, þegar Högni setti 
niður þriggja stiga körfuna. Þetta var 
eina tilraun Högna fyrir aftan línuna, 
100 prósent nýting! Mynd/Bjartmar

Skoraði
þriggja stiga körfu

meisturunum

Þetta andartak, 
Þegar Þristurinn 

fór ofan í, var algjört 
konfekt. Maður fór allur á 
svif. Ég hugsaði: vá, fyrstu 
stigin Mín í endurkoMunni 
eru Þriggja stiga karfa 
gegn kr.
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MIÐASALA FER FRAM Á TIX.IS OG Í SÍMA 551-3800.

NÁNAR Á SENA.IS/RUNAR

EYÞÓR INGI · MAGNI · VALDIMAR · SALKA SÓL

HÁSKÓLABÍÓ
31. OKTÓBER

MIÐASALA FER FRAM Á TIX.IS OG Í SÍMA 551-3800.

EYÞÓR INGI · MAGNI · VALDIMAR · SALKA SÓL

HÁSKÓLABÍÓ
31. OKTÓBER

Í REYKJAVÍK VEGNA FJÖLDA ÁSKORANNA!

MIÐASALA
HEFST  Í DAG KL. 10

Á TIX!

SÉRSTAKIR GESTIR

GUNNAR ÞÓRÐARSON
ÞÓRIR BALDURSSON

BARNABÖRN RÚNARS

sögumaður BALDUR ÞÓRIR GUÐMUNDSSON   trommur JÚLÍUS FREYR GUÐMUNDSSON
bassi INGI BJÖRN INGASON   gítarar TRYGGVI HUBNER · BIRKIR RAFN GÍSLASON · BJÖRGVIN ÍVAR BALDURSSON

bakrödd LILJA BJÖRK RUNÓLFSDÓTTIR   myndskreytingar DAVÍÐ ÖRN ÓSKARSSON   
orgel og hljómsveitarstjórn JÓN ÓLAFSSON



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Frosti  
Logason

Bakþankar

Ég er pólitískur bastarður 
sem hefur aldrei stutt einn 
stjórnmálaflokk umfram 
annan. Ég geng óbundinn 
til kosninga og hef oft tekið 

ákvörðun um hvern ég kýs þegar ég 
stend í kjörklefanum. Það eru hvort 
sem er engar hugsjónir í pólitík, engin 
prinsipp, bara viðbjóður eins og 
einhver snillingurinn sagði um árið. 
Þrátt fyrir þetta get ég haft gaman af 
því að fylgjast með flokksgæðingum 
hægri og vinstri aflanna ata hvern 
annan aur í hinu eilífa kapphlaupi 
um völdin í þjóðfélaginu. Stóra snið-
göngumálið í borgarstjórn kemur mér 
einmitt þannig fyrir sjónir. 
Nú er borgarstjórinn krafinn afsagnar 
vegna máls sem andstæðingar 
hans telja um margt mjög svipað 
máli innan ríkisráðherrans sem 
hrökklaðist með skömm úr núver-
andi ríkisstjórn. Borgarstjórn gerði 
sig vissulega seka um samstöðu við 
réttindabaráttu Palestínumanna og 
andóf gagnvart mannréttindabrotum 
af hálfu Ísraelsríkis með vanhugsaðri 
tillögu um sniðgöngu á ísraelskum 
vörum í innkaupum borgarinnar. 
Og innanríkisráðuneytið var á sínum 
tíma í mjög svipuðum erindagjörðum 
þegar það vísvitandi sverti mannorð 
undirmálsmanns, hælisleitanda frá 
Nígeríu, sem var þá trúnaðarskjól-
stæðingur ráðuneytisins og stóð 
algerlega varnarlaus gagnvart því 
ofríki sem hann var beittur. Málin eru 
greinilega alveg keimlík. 
Borgarstjórinn steig strax fram og 
viðurkenndi mistök. Hann baðst 
afsökunar og tilkynnti að málið 
skyldi dregið til baka. Þáverandi 
innanríkisráðherra keypti auglýsta 
færslu á Facebook til þess að tilkynna 
kjósendum að níu ára dóttir hennar 
hefði bent á að þetta væri jú bara 
ómerkileg pólitík. Er það ekki eigin-
lega fullgild afsökunarbeiðni? Sumir 
sjá það þannig. Þetta minnir auðvitað 
á máltækið um hvernig leiðin til 
heljar sé oft og iðulega vörðuð góðum 
áformum. Í báðum umræddum 
málum var ásetningurinn augljóslega 
góður. Er það ekki örugglega alveg 
borðleggjandi? Ég bara spyr.

Leiðin til heljar

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Allt sem þú þarft ...

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur á 
tölublað 12–80 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, jan.– mar. 2015 
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