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Í fókus
Í BLA ÐIN U

Matreiðslu meistarin n Úlfur Uggason segir algengt að
fólk ofmeti tímann sem þarf til
að elda fisk. Þegar við höldum
að nokkrar mínútur vanti upp á
eldun er fiskurinn yfirleitt tilbúinn nú þegar. Mat ar boð 30

MELKO RKA DAVÍÐSDÓ TT IR PIT T
SIT UR FYRIR SVÖRU M

Langar ´
hest fyrir
leikhúslaunin

Tónlistarkennarinn Björgvin Þ.
Valdimarsson safnaði sér sjálfur og
náði að kaupa sitt fyrsta píanó fimmtán ára gamall. Kennslubækur hans í
píanóleik hafa verið notaðar af ungum tónlistarnemendum hér á landi
írúman aldarfjórðung. Bækur 50

Á t t u m inningar um Lat abæ sem bar n?„J aÂ, og þær er u mjoÈg mar gar.
EÂg hlustaði mikið aÂLatabæ jaruÂtvar pið og lagið Megabæt sem Goggi Mega syngur
var Â
õmiklu uppaÂhaldi. EÂg saÂþo
Âaldr ei leikr itið aÂsviði en hor fði oftsinnis Â
a það Â
a spo
Âlu
og auðvitað þæ ttina lõ
Âka.“

Nýir púðar, fallegt teppi
eða öðruvísi ljós geta
gert mikið til að lífga
upp á svefn h erb ergið.
Mjúkir litir og
hlýleg efni skapa
réttu stemninguna fyrir þetta
aðalherbergi heimilisins. H önnun 24

H ver er m est a áskor unin við það að leika Sollu st ir ðu?
„Mann langar að standa undir væ ntingum allr a þeir ra sem er u aðdaÂendur Sollu
stir ðu og til að ger a það þar f maður að vera mjo
Èg vel upplagður fyr ir hver ja syÂningu, halda uppi reÂtta andanum og þessar i gleði sem er Â
õsyÂningunni. Svo er lõ
Âka
mjo
Èg er fitt að syngja og dansa Â
õeinu og það þol þar f að æ fa vel upp svo maður seÂ
ekki mo
Âður og maÂsandi. Æ tli eÂg fari ekki u
Ât að hlaupa eftir æfingar og r eyni þaÂað
syngja Â
õleiðinni!“

H efur ðu áhuga á að leggja leiklist ina fyr ir þig eða át t u m ör g
hugðar efni? „LeikhuÂsið er oÂtruÂlega spennandi og alltaf þegar eÂg er buÂin að
upplifa þessa Â
otr u
Âlega go
Âðu tilfinningu af þvõ
Âað standa aÂsviðinu hugsa Â
e g str ax að
mig langi að ger a þetta aftur . Su
Âtilfinning togar Â
õmig en það kemur einnig margt
annað til gr eina. MeÂr finnst gaman að skr ifa, dansa, hef Â
a huga Â
a ho
Ènnun og yÂmsu
listatengdu svo að kannski enda eÂg Â
õeinhver ju allt o
Èðr u. Svo elska eÂg að ver a Â
a hestbaki og ætla kannski að kaupa meÂr hest fyrir leikhuÂslaunin.“

Kristín Larsdóttir Dahl
nemi er orðin sérfræðingur í flóam örk u ðu m Kaupmannahafnar. Þar kaupir hún
vandaða fylgihluti og
flest sín uppáhaldsföt.
Tíska 34

H vaða íslensku leikar ar veit a þér innblást ur ?„EÂg gæti nefnt oÂtalmar ga
en þeir fyr stu fjo
Âr ir sem koma upp Â
õhugann er u Hilmir Snæ r Guðnason, Saga Gar ðar sdo
Âttir , Selma Bjo
Èr nsdo
Âttir og Kr istbjo
Èr g Kjeld.“
H ver er galdur inn á bak við það að far a í gegnum leiksýningu og
ger a það m eð glans? „Galdurinn er að far a inn aÂsviðið, hafa gaman og meina
það fr aÂhjartanu. Slõ
Âkt skilar seÂr til aÂhor fenda. E f maður ny
Âtur þess sjaÂlfur og er með
hjartað Â
õsy
Âningunni er það ekkert maÂl.“

Er t u sælgæt isgr ís eða gulr ót ar æt a?„I nnst inni er Â
e g algjo
Èr sælgætisgrõ
Âs
en dagsdaglega fær skynsemin að r aÂða enda skynsamlegr a vilji maður lifa lengur og
njo
Âta go
Âðrar heilsu. Þ etta liggur hins vegar Â
õgenunum og eÂg veit ekker t betr a en
suÂkkulaði.“

JÓNUM OG GUNNUM FÆKKAR

Á t t u lífsm ot t ó? „Að far a varlega en djar flega Âõlõ
Âfinu og lifa lõ
Âfinu til hins yÂtr asta.
Og eÂg vil lifa eftir þvõ
Âsem langamma mõ
Ân, E ster Benediktsdo
Âttir , segir gjar nan: AðgaÂt
skal ho
Èfð Â
õnæ rver u saÂlar.“

Hve margir heita algengustu nofnunum?
2005

Jon

5.538

2013

5.324

2005
2013

Melkorka Davíðsdóttir Pitt leikur Sollu stirðu í uppfærslu Þjóðleikhússins á Ævintýrum í Latabæ.
Melkorka fæddist árið 1997 og er á öðru ári á málabraut við Menntaskólann í Reykjavík. Melkorka lék tíu ára gömul í sinni fyrstu stóru leiksýningu, Kardimommubænum, og af öðrum stórum
leiksýningum sem hún hefur leikið í má nefna Ólíver, Galdrakarlinn í Oz og Fyrirheitna landið.

5.191

Guðr&n

4.920
Heimild:Hagstofan

Morgunblaðið/Styrmir Kari

SPURN IN G DAGSIN S ER STÓ RT ELDGOS FRA MUN DA N Á ÍSLA N DI?
Morgunblaðið/Styrmir Kari

Eiður Ben Eir ksson

Anna Dan elsdottir

Gylfi Guðmundsson

Þora O lafsdottir

„Mer finnst ol klegt að stort gos se vændum. Eg reyni að fylgjast ekki of mikið með
frettum af gosi en það er erfitt að komast hja
þv a Facebook.“

„Maður a erfitt með að atta sig a hvort það
var gos eða ekki. Það er dal tið v ð spurning
hvort það se stort gos vændum en eg held
n& ekki nanustu framt ð.“

„Eg svara eins og fræðingarnir og segi bara:
Eg hreinlega veit það ekki. En, j&, það gæti alveg eins verið. Manni finnst eins og hreinlega
allt geti gerst herna.“

„Nei, eg held n& ekki. Maður fylgist alltaf
með frettum af þessu annað slagið en ef eitthvað gerist vonar maður bara að það muni
ekki trufla flugumferð.“

Hadegismoum 2,

Út gáfufélag

110 Reykjav k.

Arvakur hf.,

Smi 5691100

Reykjav k.

Út gefandi O skar Magn&sson
Rit st jór ar Dav ð Oddsson, Haraldur Johannessen
A ðst oðar r it st jór i Karl Blondal

Um sjón

Pr ent un

Eyr&n Magn&sdottir,
eyrun@mbl.is

Landsprent ehf.
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B ksviðs

eð Sinfóníuhljó sve Ísl nds

Sigrún Eðvaldsdót t ir, 1. konsert meist ari, og systir hennar, Sigurlaug Eðvaldsdót t ir, eru hlut i af fi ðlusveit inni.

Si r ún: Auðvit að þyk ir ok k ur rosalega vænt um fiðluna
en þet t a er líka st undum svolít ið er fit t sam band.
H ljóðfær ið er o h ar ður húsbóndi . Si url u : Ein m it t ,
en samt er got t sam band við góða fiðlu ein s og gott
ástarsamband, það svarar allt svo vel.
Við vitum öll hvað það merkir að stilla
saman st rengi, en í st arfi Sinf óníuhljómsveit ar Íslands er orðt akið not að í
bókst afl egri merkingu og í raun er f át t
nauðsynlegra. Fagmennska er leiðarst ef
í öllu st arfi hljómsveit arinnar.

Sigrún Eðvaldsdót t ir er ást ríðuf ullur
tónlist armaður sem gef ur allt í
flut ninginn á milli þess sem hún leikur
angurvært á fi ðluna. Sigrún hef ur leikið
víða um lönd og náð góðum árangri í
alþjóðlegum fiðlukeppnum. Eldri systir
Sigrúnar, Sigurlaug Eðvaldsdót t ir, hef ur
kennt þeirri yngri allt sem hún kann.

Framhaldsnám í fiðluleik st unduðu þær
báðar f yrir vest an haf, Sigurlaug í New
York við Manhat t an School of Music en
Sigrún við hinn söguf ræga Curt ist ónlist arháskóla í Philadelphiu.
Fiðlan ber of t ar en ekki uppi laglínur
t ónbókmennt anna, get ur fengið hárin
t il að rísa og á hug þeirra syst ra allan.

ga mma er ð ls rkt r ðili Sinfóníuhljó sve r Ísl nds. Við eru stolt
f s st r fi okk r við hljó sve in o ánæ ð eð ð et tekið höndu
s
n eð ást r íðufullu f fólki u þe
ikilvæ st rf.
www.gamma.is
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Þjóðmál

*

Leikskóli telst grunnþjónusta en er þó ekki skyldunám l´kt
og grunnskóli. Fr´stundaheimili teljast ekki til grunnþjónustu og sveitarfélög hafa val um hvort þau veita þjónustuna.

EYRÚN MAGNÚSDÓTTIR
eyrun@mbl.is

Einstæðir foreldrar borga meira
fyrir fr´stund en leikskóla
FYRIR EINSTÆTT FORELDRI ER DÝRARA AÐ HAFA BARN Á FRÍSTUNDAHEIMILI Í REYKJAVÍK EN Á LEIKSKÓLA. FYRIR FORELDRA Í SAMBÚÐ LÆKKA GREIÐSLUR TIL BORGARINNAR HINS VEGAR UMTALSVERT VIÐ ÞAÐ AÐ BARN FARI ÚR LEIKSKÓLA YFIR Í VISTUN Á FRÍSTUNDAHEIMILI. SYSTKINAAFSLÁTTUR NÆR ENN SEM KOMIÐ ER EKKI ÞVERT Á SKÓLASTIG EN
TIL STENDUR AÐ ENDURSKOÐA AFSLÁTTARKERFI BORGARINNAR VEGNA ÞJÓNUSTU LEIKSKÓLA OG FRÍSTUNDAHEIMILA.
instæðir for eldr ar , naÂmsmenn
og oÈr yr kjar eiga r eÂtt aÂ afslætti af leiksko
ÂlagjoÈldum
hjaÂ Reykjavõ
Âkur bor g og nemur afslaÂttur inn tæ pum 60% af naÂmsgjaldi leikskoÂla. Þegar barn byr jar
Â
õ skoÂla og leikskoÂlanum sleppir faÂ
þessir soÈmu hoÂpar greiðenda, svokallaðir for gangshoÂpar , engan afslaÂtt af gjaldskr aÂ frÂ
õstundaheimila
bor gar innar . Afleiðing þessa er su
Â
að fyr ir einstæ tt for eldr i, naÂmsmenn eða oÈr yr kja hækka heildar gr eiðslur til bor garinnar vegna
samfellds skoÂladags.

E

AfslaÂtt ur er jafnan veit tur af gjaldi
leiksko
Âla hjaÂsveitar feÂloÈgum t il
ho
Âpa eins og einstæ ðr a for eldr a, oÈr yr kja og naÂmsmanna. Misjafnt er
hver su haÂr afslaÂt tur inn er . Â
I
Reykjavõ
Âkur bor g er einna hæ stur
afslaÂt tur veitt ur af leikskoÂlagjaldi
t il þessar a ho
Âpa, tæ p 60%, en afslaÂt tur inn er ekki tengdur t ekjum
heldur bundinn við þessa tilteknu
ho
Âpa sem er u naÂnar skilgr eindir Â
õ
r egluger ð bor gar innar .
E f gjaldskr Â
a r sveitar feÂlaga Â
a hoÈfuðbor gar svæ ðinu fyr ir vistun Â
a frÂ
õstundaheimilum er u skoðaðar seÂst
að for gangsho
Âpar , þ.e. þeir hoÂpar
sem almennt faÂafslaÂtt af leikskoÂlagjaldi, faÂengan afslaÂtt af gjaldskr Â
a
frÂ
õstundaheimilanna.

5.000 krónum m eira á m ánuði þegar barn fer ´ skóla
SeÂ tekið dæmi af 8,5 klukkustunda
leiksko
Âladegi þaÂ gr eiðir einstæ tt
for eldr i 17.045 kr oÂnur fyr ir bar n aÂ
leiksko
Âla (9.245 kr oÂnur Â
õ leiksko
Âlagjald og 7.800 Â
õ fæðisgjald) aÂ maÂnuði.
Þ egar bar nið fer upp um skoÂlastig, uÂr leikskoÂla Â
õ gr unnsko
Âla
styttist sjaÂlfur skoÂladagur inn og
þvõ
Âþurfa for eldr ar nir að r eiða sig
aÂ frõ
Âstundaheimili til að bar nið geti
aÂtt samfelldan dag Â
õÈ
or uggu umhver fi þann tõ
Âma sem for eldr ar er u
Â
õ vinnu. Þ ar sem aÂður nefndir forgangshoÂpar faÂ engan afslaÂtt af þvõ
Â
gjaldi sem bor gin innheimtir vegna
vistunar aÂ frÂ
õstundaheimilum
hæ kka þeir r a gr eiðslur upp Â
õ
21.990 kr Â
onur aÂ
maÂnuði við það að
bar nið fær ist upp
um skoÂlastig.
Hækkunin nemur
alls 29% eða tæ pum fimm þuÂsund
kr oÂnum aÂ maÂnuði.
SeÂ tekið samSk&li Helgason
bær ilegt dæ mi af
for eldr um Â
õ sambuÂð þaÂ lõ
Âtur dæ mið
oÈðr uvõ
Âsi uÂt, þvõ
Âgr eiðslur þeirr a
lækka. F or eldr ar nir gr eiddu 30.050
kr oÂnur fyr ir leikskoÂlavistun Â
õ 8,5
klst. en gr eiðslur aÂ maÂnuði læ kka
um aÂtta þuÂsund kroÂnur við það að
bar nið fær ist upp um skoÂlastig og
nyÂti frÂ
õstundaheimilin. L ækkunin
nemur um 26%.
Â
I baÂðum dæ mum er gjald vegna
matar reiknað inn Â
õ, en fullt fæ ði Â
õ
leiksko
Âla kostar 7.800 kroÂnur Â
a
maÂnuði (mor gunmatur , haÂdegismatur og sõ
Âðdegishr essing) en
fyr ir heita maÂltõ
Âð Â
õ grunnskoÂla og
sõ
Âðdegishr essingu Â
õ frÂ
õstundaheimili
er u samtals greiddar 10.050 kr oÂnur
aÂ maÂnuði. E kki er veittur afslaÂttur
af fæðisgjaldi, hvor ki aÂ leikskoÂlastigi neÂ gr unnskoÂlastigi.

Breytin ga að væ n ta á
afsláttarkerfu m
SkuÂli Helgason, for maður sko
Âlaog frÂ
õstundar aÂðs bor garinnar , segir
nuÂver andi meirihluta hafa sett það
aÂ dagskr aÂÂ
õ samstar fsyfir lyÂsingu

Sveitarfélög
ákveða afslátt sjálf

Lögin hind ra ekki ´ að veita
afslátt af fr ´stun daheim ilu m
Morgunblaðið/Kristinn

Leikskolaborn hafa sem betur fer litlar ahyggjur af gjoldum og afslattarkerfum. Það getur hins vegar munað toluverðu
fyrir pyngju einstæðs foreldris hvort það greiðir leikskolagjald með afslætti eða fullt gjald a fr stundaheimili.

Greiðslur foreldra til Reykjav kurborgar a manuði
Eitt barn
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0 kr.

Þar af greitt fyrir mat***

Frístundaheimili**

12.000
21.990 kr.

21.990 kr.

10.000
8.000

17.045 kr.

10.050 kr
7.800 kr.

6.000
4.000
2.000

Foreldrar
í sambúð

Tvo born
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0 kr.

Leikskóli*

30.050 kr.

0

Einstætt
foreldri

Foreldrar í sambúð

Leikskóli

Grunnskóli

Einstætt foreldri
52.040 kr.

43.413 kr.

39.035 kr.
27.156 kr.

2 born leikskola
(systkinaafslattur)

24.975 kr. 24.975 kr.

1 barn leikskola + 1 barn fr stundaheimili (enginn systkinaafslattur)

2 born a fr stundaheimili
(systkinaafslattur)

* Í öllum dæmum er miðað við 8,5 klst dvöl á leikskóla og fullt fæði (morgunmat,hádegismat og síðdegishressingu).
** Í öllum dæmum er miðað við að greitt sé fyrir dvöl á frístundaheimili 5 daga vikunnar.Gjöld vegna heitrar skólamáltíðar í hádeginu og síðdegishressingar er tekið inn í.
*** Aldrei er veittur afsláttur af gjaldi vegna matar,hvorki í leikskólum né grunnskólum/frístundaheimilum.

sinni að endur skoða afslaÂttarker fi
og gjaldskr aÂr, einkum vegna leiksko
Âla og frÂ
õstundaheimila.
„Við munum far a mjoÈg gaumgæfilega Â
õ gegnum þessar gjaldskr aÂr bor gar innar. F rÂ
õstundastyr kur inn mun hæ kka, við munum taka
upp aukinn systkinaafslaÂtt og saÂ
afslaÂttur mun halda seÂr milli skoÂlastiga. Við gerum r aÂð fyr ir þvõ
Âað
br eytingar nar komi inn aÂ næsta
aÂr i. Þ aÂ ver ður einnig far ið yfir alla
viðboÂtar afslætti til for gangsho
Âpa.
Við munum skoða seÂrstaklega
hvor t seÂ næ gilega gott samr æmi

milli einstakr a gjaldskr aÂa, ekki sõ
Âst
Â
a milli leiksko
Âla og frÂ
õstundaþjo
Ânustu,“ segir Sku
Âli.

Dýrara m eðan börn in eru
á sitth voru skólastigin u
SystkinaafslaÂttur er hæ r ri Â
õ
Reykjavõ
Âk en flestum È
oðrum sveitar feÂlo
Ègum, en hann gildir enn sem
komið er ekki aÂ milli sko
Âlastiga. SeÂ
tekið dæmi af for eldr um sem eiga
tvo
È bo
Èr n seÂst að samkvæmt nu
Âgildandi reglum um gjaldskraÂr bor gar innar er „hagstætt“ að það seÂ
ekki of langt aÂ milli bar na, þvõ
Â

systkinaafslaÂttur fellur niður meðan bo
Èrnin er u aÂ sitthvor u sko
Âlastigi. F or eldr ar sem eiga tvo
È bo
Èr n Â
õ
leiksko
Âla faÂ 75% afslaÂtt af È
oðru
gjaldinu en þegar eldr a bar nið fer Â
õ
sko
Âla er enginn systkinaafslaÂttur .
Þ aÂ er gr eitt fullt gjald fyr ir leiksko
Âlann og fullt fyrir frõ
Âstundaheimili.Gr eiðslur til bor gar innar
eru þvõ
Âhær r i meðan bo
Èr nin er u aÂ
sitthvor u sko
Âlastiginu. AfslaÂttur inn
kemur svo inn aftur þegar yngr a
bar nið kemur upp Â
õ gr unnsko
Âla, þaÂ
faÂ for eldr ar aftur systkinaafslaÂtt af
gjaldi aÂ frõ
Âstundaheimili.

Sveitar feÂlo
Ègum er Â
õsjaÂlfsvald sett
hver nig þau haga sinni gjaldskr Â
a og
afslaÂttar ker fum. Vilji sveitar feÂlag
veita for gangsho
Âpum eins og einstæðum for eldr um, naÂmsmoÈnnum
og o
Èr yrkjum afslaÂtt af gjaldskr Â
a frÂ
õstundaheimila geta þau ger t það lõ
Âkt
og þau ger a Â
a leiksko
Âlastigi. „Þ að er
ekker t Â
õlo
Ègum sem bannar sveitar feÂlagi að setja r eglur um afslætti til
tiltekinna ho
Âpa.
F rõ
Âstundaheimili er u valkvæ ð
þjo
Ânusta og sveitar feÂloÈg geta Â
õr aun
sett þaÂgjaldskr Â
a sem hentar og veitt
afslætti uÂt fr Â
a maÂlefnalegum sjoÂnar miðum og að þvõ
Âgefnu að jafnr æ ðissjo
Ânar miðs seÂgæ tt,“ segir GuðjoÂn
Br agason, lo
Ègfr æðingur hjaÂSambandi Â
õslenskr a sveitar feÂlaga. Hann
bendir þo
ÂaÂað verst stoÈddu for eldr ar nir ættu að geta so
Âtt um viðboÂtar styr k til feÂlagsþjo
Ânustu bor gar innar þannig að staða þeirr a ætti
ekki endilega að ver a ver r i eftir að
bar n þeir r a fær ist upp af leiksko
Âlastigi Â
a gr unnskoÂlastig þoÂtt afslaÂttur til einstæ ðr a for eldr a falli
niður þegar komið er Â
a frÂ
õstundaheimili.

Systkin aafsláttu r n æ r
v´ða þ vert á skólastig
Â
I Ko
Âpavogi, Hafnarfir ði, Gar ðabæ
og Mosfellsbæ njo
Âta Â
a ður nefndir
for gangsho
Âpar einnig afslaÂttar og
getur hann numið fr Â
a 20% upp Â
õ
60%. Â
I sumum sveitar feÂloÈgum er afslaÂttur inn að einhver ju leyti tekjutengdur en saÂhaÂttur hefur ekki verið hafður aÂÂ
õReykjavõ
Âk.
SystkinaafslaÂttur þver t Â
a skoÂlastig hefur ver ið tekinn upp Â
õflestum
sveitarfeÂlo
Ègum Â
a ho
Èfuðbor gar svæðinu nema Reykjavõ
Âk. Þ annig skiptir
ekki maÂli til dæmis Â
õKoÂpavogi,
Gar ðabæ og Mosfellsbæ hvor t boÈrn
er u Â
õdaggæslu, leikskoÂla eða frÂ
õstundaheimili þvõ
ÂsystkinaafslaÂttur
er veittur o
ÂhaÂð þvõ
Âhvor t boÈr n með
sama lo
Ègheimili nyÂta þjoÂnustu Â
a oÂlõ
Âkum sko
Âlastigum.
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Draumaferð á hverjum degi
Mercedes-Benz B-Class 4MATIC
Ef þú vilt sparneytinn og rúmgóðan fjölskyldubíl sem kemur skemmtilega á óvart er óþarfi
að leita lengra. Allar ferðir verða að draumaferðum á Mercedes-Benz B-Class og með 4MATIC
aldrifskerfinu nálgast aksturseiginleikarnir fullkomnun.

Hjá Öskju á Krókhálsi 11 bíður þín glæsilegur B-Class til sýnis og reynsluaksturs.

Mercedes-Benz B-Class 220 BlueEFFICIENCY, 7G-DCT sjálfskipting, 4MATIC.
Verð frá 5.980.000 kr.
Mercedes-Benz B-Class 160 CDI, dísil, beinskiptur 6 gíra.
Verð frá 4.790.000 kr.

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“
á Facebook
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Alþjóðamál

*

KRISTJÁN JÓNSSON
kjon@mbl.is

Ábyrgð allra er ´ reynd ábyrgð einskis manns og hvað
snertir kynferðisbrotin … var ábyrgðin lykilatriði.
Úr skýr slu A lexis Jays.

Nauðgarar
fengu bara
viðvörun
YFIRVÖLD Í ROTHERHAM HAFA BRUGÐIST, HUNDSAÐ
SKÝRSLUR UM GRIMMDARVERK GEGN UNGUM STÚLKUM
AF HÁLFU UNGRA INNFLYTJENDA EÐA AFKOMENDA
ÞEIRRA. HRÆÐSLA VIÐ Á FÁ Á SIG RASISTASTIMPIL VIRÐIST
HAFA VERIÐ HEMILL Á VINNU SUMRA EMBÆTTISMANNA.
yÂsingar nar er u svo hroðalegar
að þær minna helst aÂ atbur ði
Âstrõ
õ Âðshr jaÂðum lo
Èndum
þriðja heimsins. Ungar stuÂlkur, alveg niður Â
õ 11 Â
a ra aldur, voru aÂ 16
aÂr a tõ
Âmabili sem rannsakað var,
notaðar kynfer ðislega af um 50
manna hoÂpi. Þ eim var nauðgað af
fjoÈlda manna, rænt, þær seldar
mansali til annar ra hluta landsins.
Og að sjaÂlfsoÈgðu voru þær lõ
Âka
barðar og sættu hoÂtunum.
Dæmi voru um að „hellt vær i
bensõ
Âni yfir boÈr n og hoÂtað að
kveikja Â
õ þeim, þeim hoÂtað með
byssum, þau þvinguð til að verða
vitni að mjoÈg groÂfum og ofbeldisfullum nauðgunum og sagt að þau
yrðu næst ef þau segðu einhver jum
fraÂ þessu,“ segir Â
õ nyÂrri skyÂrslu um
maÂlið.
E n staðurinn var Rotherham, lõ
Âtil
og friðsæl borg Â
õ norðanverðu E nglandi. MaÂlið skekur nuÂ Bretland, að
nokkru leyti vegna þess að það
kemur Â
õ kjo
Èlfar dæmalaust oÂgeðfelldra maÂla sem ljoÂstrað var upp
eftir andlaÂt sjo
ÂnvarpsstjoÈrnunnar
J immy Savile. Þ joÂðin var var la buÂin
að jafna sig aÂ þeim oÂskoÈpum. Og
aftur er það þoÈggunin sem veldur
reiði og sor g, þo
Èggun Â
õ gegnum
mo
Èrg aÂr af haÂlfu aÂbyrgra aðila sem
annaðhvor t vissu betur eða ho
Èfðu
a.m.k. kosti grun.

L

HEIMURINN

SIT JA SEM FA STA ST
Fram kemur að borgarstjorn
Rotherham hafi margsinnis
verið reynt að koma veg fyrir að uppl' singar um kynferðislegt ofbeldi yrðu birtar. Eftirlit með meðferð gagna var
hert til að skr&fa fyrir leka.
Aðeins orfair embættismenn hafa sagt af ser vegna
malsins. Mesta athygli hefur
vakið að yfirmaður logreglurannsokna a svæðinu,
Shaun Wright, hefur latið
nægja að segja sig &r Verkamannaflokknum sem st' rir
Rotherham. W right hefur
hafnað osk
raðamanna
flokksins og
innanr kisraðherrans um
að v kja &r
embætti.

Shaun
W right

um hafi ekki alltaf verið skyÂr Â
õ
þessum efnum. Margir þvõ
Âvalið þaÂ
leið að ger a sem minnst til að verja
bo
Èr nin, laÂta lõ
Âtið fyr ir seÂr fara.
PÂ
olitõ
Âsk reÂtthugsun og „tillitssemi“ við minnihlutaho
Âp, mu
Âslõ
Âma
fr aÂ Pakistan, virðist hafa Â
a tt þaÂtt Â
õ
að mannreÂttindi fjo
Èlda barna voru
fo
Âtum tr oðin. Þess maÂ geta að võ
Âða Â
õ
umfjo
Èllun yfir valda og sumra fjo
Èlmiðla er enn sagt að um seÂ að ræða
fo
Âlk af „asõ
Âskum“ uppruna. Notað
er o
Âljo
Âst veigrunaror ð sem getur
auðvitað þyÂtt fo
Âlk fr aÂ Kõ
Âna, F ilippseyjum eða Võ
Âetnam engu sõ
Âður en
P akistan, Indlandi eða Bangladess.

Sátu fyrir stú lkun um
við skólan a
Vitað er að stundum saÂtu ungu
mennirnir fyr ir stuÂlkum fyrir utan
sko
Âla og lokkuðu þær upp Â
õ bõ
Âl,
þannig to
Âkst þeim að naÂ tangarhaldi
aÂ þeim. E n Â
õ skyÂr slu J ay kemur
einnig fr am að lo
Ègreglan hafi syÂnt
ungum, viðkvæmum konum „fyr ir litningu“ og jafnvel sakað þær um
afbr ot en laÂtið ofsækjendur þeirr a
afskiptalausa. Võ
Âsbendingar eru um
að lo
Ègr eglumenn hafi stundum talið

að um eðlilega hegðun væri að ræða
hjaÂ fo
Âlki af pakisto
Ènskum uppr una.
Dæmi er um að lo
Ègr eglan hafi lyÂst
nauðgun 11 Â
a ra barns sem kynmo
Èkum „með samþykki beggja“. Nauðgar arnir fengu Â
õ mesta lagi viðvoÈrun.
Um 3% Â
õbuÂa Rotherham rekja
ættir sõ
Ânar til Pakistan eða Kasmõ
Âr .
Sumir heimildarmenn uÂr r oÈðum
þeirra segja að fr ammaÂmenn Â
õ samfeÂlagi þeirr a, klerkar og aðrir , hafi
aÂr um saman vitað um ofbeldið en
ekki kært það til lo
Ègreglu. Þingmaðurinn Ahmed laÂvar ður er fraÂ
borginni og hann segir að klerkar nir og leiðtogar samfeÂlags muÂslÂ
õma ver ði að ger a það sem þeir hafi
gert Â
õ moskunum þegar hann var
ungur: kenna ungu foÂlki goÂða siði
og vir ðingu fyr ir È
oðru foÂlki. ÞaÂ hafi
fo
Âlk skammast sõ
Ân ef loÈgr eglan hafi
þur ft að hafa afskipti af einhverjum
uÂr þeirr a r o
Èðum.
„Meir ihluti breskra Pakistana er
milli tveggja elda, annar s vegar
glæpamanna sem valda þessum
vandamaÂlum og hins vegar nokkurra hundraða manna sem tengjast
hr yðjuver kum og annarr i glæpastar fsemi,“ segir Ahmed laÂvarður.

Ú KRA ÍN A
t a r&ssn

d
pta þeirr
að se da bæði vopn og
g hermen
he
l að b
eskir
k blog
bl
r segja að reynt se að leyyna þv að r&ssneskir
For
Fors
sraðherra Ukranu, Arsen Jatse
enj&k,sagðist gær ætla að
ndirrb
g að umsokn um aðild að Atlantsshafsbandalaginu, NATO.

SÝ RL
LA N
d

E
Afr ku h
otta við &
stofnunin,
tor veldi flu
hafa orði

Fornarlomb nauðgaranna Rotherham voru flest kornungar st&lkur og born niður ellefu ara &r roðum innflytjenda og afkomenda þeirra. Glæpamennirnir eiga nær allir rætur að rekja til Pakistans eða Kasm r.

KÆN UGA RÐI
austurhluta Ukra
með aðskilnaðar
ermenn hafi fallið
ja þin

BA N DA RÍKIN
W H IT E H ILLS
Embæ
ættismenn
Arizzona segja
að ekkki verði
neinn
n sottur
til sakka vegna banaslys
n' leg
ga a skotæfingasvæ
Hills Moh
ara st ulka
þjalfara sin
Foreldrar h
atburðinum
skotinu he
þjalfaranum

Âður hoÈfðu þrisvar verið gerðar
A
skyÂrslur þar sem bent var aÂ að
pottur væri brotinn Â
õ bar navernd Â
õ
Rotherham. E n lo
Ègreglumenn og
liðsmenn CSC, barnaver ndareftir lits
Rotherham, to
Èldu að um yÂkjur vær i
að ræða Â
õ þeir ri fyr stu, ekkert að
marka toÈlurnar . Hinar tvær vor u
einfaldlega hundsaðar . Virtur pro
Âfessor uÂr ro
Èðum kvenna, Alexis J ay,
fo
Âr fyrir nefnd sem skilaði fyrir
sko
Èmmu nyÂr ri skyÂr slu um maÂlið að
beiðni bor garstjo
Ârnar . J ay segir að
það seÂ var færnislegt mat að fo
Ârnarlo
Èmbin aÂ tõ
Âmabilinu 1997-2013 seÂu
um 1.400, þau gætu ver ið mun
fleiri.
Â
I skyÂrslu J ay er hoÈrð gagnryÂni aÂ
stjo
Âr nker fi Rother ham. Lo
Ègreglan
og r Â
a ðamenn barnaver ndarmaÂla
hafi lagt ofur Â
a herslu aÂ að afsanna
fullyrðingar þeirr a sem kærðu
brotamennina en ekki skraÂð maÂlin
einfaldlega sem hugsanleg br ot er
þyr fti að rannsaka.
Nær allir glæpamennirnir eru af
pakisto
Ènskum uppr una eða r ekja
ættir sõ
Ânar til Kasmõ
Âr . Vakið hefur
athygli að sumir starfsmenn feÂlagsþjoÂnustu segjast hafa hikað við
að taka aÂ maÂlinu vegna þess að
um var að r æða þjoÂðar br ot og
þar að auki mu
Âslõ
Âma. Þeir hafi
Âttast að faÂ aÂ sig r asistastimpil.
o
Skilaboðin fraÂ æðstu yfir mo
Ènn-

lo
o
mVe
Ves
h verið
he
e
m
an
a &r b

DA A
Sam
gja
fir þr
S' r en
flot t
oðrum r kkjum
a tandi f i
ær helmingur
manna, þurft að fl
ormagna þegar þ
sn fl tamanna
m ef

n
he
L
a ve
haf

&
r
kið
rn
m
flotta
lla
.
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Sala áskriftar- og Regnbogakorta stendur yfir.
Dagskrá hljómsveitarinnar á nýju starfsári er fjölbreytt og forvitnileg.
Áskrift er góð leið til að tryggja sér öruggt sæti og ríflegan afslátt. Þú
getur valið á milli fjölbreyttra tónleikaraða eða sett saman þína eigin
tónleikaröð með Regnbogakortinu.
Kynntu þér dagskrána á sinfonia.is og tryggðu þér áskrift.

Gula r öðin

Rauða röðin

Græna röðin

Lit li t ónsprot inn

Almenn miðasala er hafin á sinfonia.is og harpa.is
Miðasala » www.sinfonia.is » www.harpa.is » Miðasala í anddyri Hörpu » Sími: 528 5050 » Opið 9-18 virka daga og 10 -18 um helgar
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Vettvangur
GA MLI T ÍMIN N VEIT IR IN N BLÁ ST U R

Tom Hanks með nýtt smáforrit
Leikaranum Tom Hanks er
unina við að skrifa texta Â
õ
margt til lista lagt að þvõ
Âer
spjaldtoÈlvu aÂnægjulega. SmaÂvirðist. NyÂjasta hlutver k hans
forr itið er vissulega innblaÂsið
er nefnilega ekki Â
õkvikmyndaaf gamla tõ
Âmanum en að sjaÂlfheiminum eins og við var helst
so
Ègðu er hægt að prenta uÂt
að buÂast heldur Â
õtækniheimskjo
Èl, senda þau Â
õto
ÈlvupoÂsti
inum. NyÂverið gaf leikarinn
og nyÂta þau eins og hefðfjoÈlhæfi uÂt skemmtilegt smaÂbundin toÈlvuskjoÈl. Hanx
for rit sem breytir ipadWriter er þvõ
Âskemmtileg
spjaldtoÈlvu Â
õgamaldags ritveÂl.
blanda af nyÂja og gamla tõ
ÂmSmaÂfor ritið kallast Hanx WriAFP anum.
Tom Hanks er fjolhæfur
ter og hefur naÂð miklum vinSmaÂforritið er Â
okeypis en
sældum Â
õvefverslun iTunes aÂ og hugmyndar kur.
notendum byÂðst einnig að
stuttum tõ
Âma.
borga aukagjald og faÂþaÂ
Hanks segir smaÂfor ritið ekki endilega
fleiri tegundir af ritveÂlum, svo sem Hanx
þjoÂna praktõ
Âskum tilgangi og hann mælir
707 og Hanx Golden Touch sem hafa nyÂja
ekki með þvõ
Âað foÂlk skrifi ritger ðir eða
og spennandi fõ
Âdusa.
Âstæða þess að Hanks hannaði og setti
lagaleg skjoÈl með smaÂforritinu en það seÂ
A
tilvalið fyrir t.d. dagbo
Âkar færslur eða aÂstr itveÂlarsmaÂforrit aÂmarkað ku vera suÂað
arbreÂf. Þ raÂtt fyrir að smaÂforritið þjo
Âni
hann nyÂtur þess að nota ritveÂl og kann vel
ekki mikilvægum tilgangi ger ir það upplif- að meta þaÂeiginleika sem huÂn hefur , svo

Ritvelarsmaforriti Tom Hanks fylgir
akveðin nostalg a.
sem hljo
Âðið, sem hann lõ
Âkir við to
Ânlist.
„Allt sem þu
Âskrifar með ritveÂl hljo
Âmar
glæsilega,“ var haft eftir Hanks Â
õThe
New York Times nyÂverið.
Hanx Writer-smaÂforritið þykir afar
vandað og vel heppnað enda fær það fjo
Âr ar og haÂlfa stjo
Èrnu af fimm aÂiTunes og jaÂkvæða do
Âma fraÂnotendum.

Nýjasta plata Sólstafa
komin ´ verslanir
Âtta, fimmta br eiðskõ
O
Âfa r okkhljo
Âmsveitar innar So
Âlstafa, er
Èll lo
komin u
Ât. O
Èg plo
Ètunnar ber a
nafn eyktanna sem vor u helstu
tõ
Âmaviðmiðanir Â
õdaglegu tali til
Âtta,
for na, það er LaÂgnæ tti, O
RismaÂl, DagmaÂl, Miðdegi, No
Ân,
Miðaftann og NaÂttmaÂl.
Âtta er fyrsta plata So
O
Âlstafa Â
õ
þr ju
Â aÂr en su
Â sõ
Âðasta, Svar tir
Umslag O ttu með Solstofum.
sandar , hlaut mikið lof og var
meðal annar s valin plata aÂrsins Â
õMor gunblaðinu.
Âttu eftir með to
So
Âlstafir munu fylgja O
Ânleikahaldi Â
õE vroÂpu Â
õ
haust en fyr sti viðkomustaður inn er Cor k Â
aÂ
I r landi, 28. oktoÂber .
F er ðalaginu lyÂkur fjo
Âr um vikum sõ
Âðar Â
õI nnsbr uck, Austur rÂ
õki.
Â
I slenskir aðdaÂendur sveitar innar geta bar ið hana augum Â
a toÂnleikahaÂtõ
Âðinni Rokkjo
Ètnum Â
õVodafone-ho
Èllinni laugar daginn
27. september næstkomandi.
Âttu er ljoÂsSvo sem sjaÂmaÂaÂmeðfylgjandi mynd af umslagi O
myndin eftir Ragnar Axelsson, ljo
Âsmyndar a Mor gunblaðsins.
Hu
Ân er af Guðjo
Âni heitnum Þ or steinssyni, bo
Ânda Â
õGar ðakoti.

A F N ET IN U

Sumt er ekki hægt að skálda
L
aganemar uppgoÈt va snemma Â
õ naÂminu að
þegar kemur að loÈgfr æ ðilegum aÂlitaefnum er r aunver uleikinn æ silegr i en
skaÂldskapur . Raunhæ f ver kefni sem lo
Ègð er u
fyr ir nemendur , þar sem lyÂst er undar legum
at hoÈfnum eða at hafnaleysi manna Â
õ faÂr aÂnlegust u aðst æ ðum þar sem hver t Â
a lit aefnið r ekst aÂ
annar s hor n, eiga seÂr yfir leit t st oð Â
õ r aunver uleikanum. DoÂmar og uÂr skur ðir hver s konar er u
oÂþr jo
Ât andi uppspr et t a lagalegr a sviðmynda.
SkaÂldskapur hefði litlu við að bæ t a.
L ekamaÂlið st efnir Â
õ að ver ða aÂgæ t is upplegg
Âfar
õ sakennt r aunhæ ft ver kefni Â
õ lagadeild.
Upphaf maÂlsins, leki aÂ vinnugoÈgnum innanrÂ
õkisr aÂðuneytisins og hagnyÂt ing fjoÈlmiðla aÂ þeim
goÈgnum, er uÂt af fyr ir sig lo
Ègfr æ ðilegt aÂlit aefni
þar sem r eynir aÂ yÂmis svið loÈgfr æ ðinnar . Hver
sem er væ r i fullsæ mdur af þvõ
Âað leysa það eitt
og seÂr aÂn þess að fleir a kæ mi t il. E n eins og Â
õ
goÂðu r aunhæ fu ver kefni Â
õ lo
Ègfr æ ði þaÂ er ein
baÂr an sjaldnast st È
ok. I nn Â
õ maÂlið fleÂt t ast meint
afskipt i r aÂðher r ans af r annsoÂkn lo
Ègr eglu aÂ lekanum, eins þeim er lyÂst Â
õ 23 blaðsõ
Âðna br eÂfi
umboðsmanns alþingis t il r aÂðher r a sem hann

UR O LIKUM ATTUM
Sigr ður Asthildur
Andersen

sigga@sigridurandersen.is

*

Hvar og hvenær hefst
vanhæfi stjórnvalda?

kaus að bir t a opinber lega degi sõ
Âðar . Tilfinningar lo
Ègr eglust jo
Âr a koma einnig við so
Ègu, neikvæ ð upplifun loÈgr eglust joÂr a aÂ samskipt um
sõ
Ânum við r Â
a ðher r a, með t illit i til boðvalds r aÂðher r a yfir loÈgr egluembæ t tinu. Spur ning vaknar
um hæ fi. Â
I br eÂfi sõ
Ânu fjallar umboðsmaður
vissulega Â
õtar lega um hæ fi r aÂðher r ans. E n
hvað með hæ fi lo
Ègr eglust jo
Âr ans?
Lo
Ègr eglust jo
Âr anum fannst hann ekki get a
t ekið upp við r Â
a ðuneyt ið maÂl er lutu að daglegum r ekst r i lo
Ègr eglunnar . E n aÂtt i r aÂðher r a
að võ
Âkja uÂr r aÂðuneyt inu aÂ meðan lo
Ègr eglur ann-

so
Âkn st Â
oð yfir ? Hefði lo
Ègr eglust jo
Âr anum ekki
eft ir sem Â
a ður liðið illa? Þ að var ju
Â r aÂðuneyt ið
allt sem var t il r annso
Âknar . Allir st ar fsmenn
þess. E r ekki eit thvað undar legt við það ef innanbuÂðar menn Â
õ r aÂðuneyt um hefðu það Â
õ hendi
seÂr að r aÂðher r a viki tÂ
õmabundið u
Âr st o
Âl sõ
Ânum?
Get ur ver ið að það hafi staðið lo
Ègr eglustjo
Âr anum næ r að lyÂsa yfir vanhæ fi sõ
Ânu str ax Â
õ
upphafi? Þ aÂ hefði ver ið skipaður einhver ut anaðkomandi t il þess að far a með þessa tilt eknu lo
Ègr eglur annso
Âkn. Su
Â skipun hefði eðli
maÂls samkvæ mt ver ið Â
õ ho
Èndum annar s r aÂðher r a en sit jandi innanrÂ
õkisr aÂðher r a. Ger t er
r aÂð fyr ir o
Èllu þessu Â
õ lo
Ègr eglulo
Ègum og r eglum
um hæ fi manna Â
õ st jo
Âr nsyÂslunni. Þ r aÂt t fyr ir
það hefur ekker t ver ið fjallað um þessar lo
Ègboðnu skyldur lo
Ègr eglust jo
Âr ans en þvõ
Âmun
meir i er geðshr æ r ingin yfir po
ÂlitÂ
õskr i aÂbyr gð
r aÂðher r ans.
E ins skemmt ilegt og hið for dæ malausa lekamaÂl kann að ver a Â
õ dæ gur þr asi st jo
Âr nmaÂlanna
ver ða menn að ver a æ r legir Â
õ umfjo
Èllun um
það. Þ aÂ hly
Ât ur fleir a að koma t il skoðunar en
po
ÂlitÂ
õsk staða r aÂðher r ans.

Eftir langa bið kom
l tið gos en St efán
Pálsson bjorbokarhofundur velti
hræringum samskiptum jarðv sindamanna fyrir ser a Facebook
vikunni: „Er eg sa eini sem fæþað a
tilfinninguna tengslum við þetta
Barðarbungumal allt saman að hinum og þessum jarðv sindamonnum
se meinilla við athyglina sem sumir
hinna þeirra hopi fa og að allskonar
flokkadrættir þeirra hopi seu n& að
koma upp a yfirborðið?“
Bergþór a
N jála Guðm undsdót t ir
uppl' singafulltr&i
umhverfis- og auðlindaraðuneytinu
atti annasama nott aðfaranott fostudags og skrifaði a Facebook: „Komin heim af gosvaktinni eftir fjoruga
nott Skogarhl ð. T mi til að l&ra.“
A ndr i Snær
Magnason rithofundur spaði l ka
spilin: „Þeir bræður Mar og Magn&s
Tumi Guðmundssynir sitja með sna
dularfullu mæla og halda þjoðinni
helgreipum, Mar stillir hagkerfið a
gula viðvorun og kreppir hnefa um
hoftin svo hn&arnir hv tna en Magn&s hlær kuldahlatri þegar hann s' nir
okkur gloandi orm sem skr ður
undir landið norðuratt. Hann r' mir fjorðung landsins og hotar að
stoðva allt flug um vesturhvel jarðar.
Ef ekki kemur hagvoxtur og gos innan viku verður einhver að taka
taumana, þeir hljota að vera bak við
tjald eins og galdrakarlinn OZ,
þetta gengur ekki lengur …“

Heilsudrottningin Ebba Guðný
Guðm undsdót t ir skrifaði um
skemmtileg samskipti við dottur
sna a Facebook. „Eg: „Hanna m n,
sorr , eg steingleymdi eplinu græna
dj&snum, hann er daldið vondur
þess vegna.“ Hanna: „Það er allt
lagi mamma, mer finnst hann alltaf
mjog vondur“.“
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Landið og miðin
SIGURÐUR BOGI SÆVARSSON
sbs@mbl.is

*

Honum Jesúsi Jósefssyni var úthýst úr Rás 1.
Og nú hefur Kristni R. Ólafssyni verið úthýst
af Rás2. Hvar endar það sem hefur svona byrjun …?
Sigur ður Sigur ðar son fer ðagar pur á bloggi sínu.

GRA FA RH O LT

Íbúar ráði
´ hverfinu
VIRK ÍBÚASAMTÖK ERU Í ÚTHVERFINU Í GRAFARHOLTI.
UPPBYGGING Á MÖRGU ÞOKAST HÆGT EN ÍBÚARNIR
KUNNA ÞÓ SANNARLEGA AÐ GERA SÉR GLAÐAN DAG.
buÂasamto
Èk almennt þur fa að eflast. Þ aÂ vær i æskilegt að vægi
þeir r a myndi aukast, seÂr staklega þegar aÂkvarðanir um næ rumhver fi þeir r a er u teknar,“ segir
Þ oÂr ir J oÂhannsson formaður Â
I buÂasamtaka Gr afar holts Â
õ Reykjavõ
Âk,
sem er u sjaÂlfstæ ð samtoÈk sem
star fa þar Â
õ hverfinu.
Â doÈgunum
A
sto
Âðu Â
õbuÂasamtoÈkin að haÂtõ
Âðinni Í holtinu
heima, þar sem
foÂlk Â
õ hver finu
kom saman til
Þorir Johannsson
fjoÈlskylduskemmtunar Â
õ svonefndum L eir dal, uÂtivistarsvæði innst Â
õ Gr afar holtinu. Dagskr aÂin var fjo
Èlbr eytt og stoÂð fr Â
a
morgni til kvoÈlds. „Við erum mjo
Èg
aÂnægð með mætinguna. HaÂtõ
Âðargestir skiptu sjaÂlfsagt þuÂsundum
þegar allt er talið. Svona samkomur er u tilvalinn vettvangur fyr ir hverfi eins og Gr afar holt að buÂa
til hver fisbr ag þar sem naÂgr annar
koma saman, kynnast og skemmta
seÂr aÂ heimavelli.“
Â
I dag buÂa um 5.400 manns Â
õ
Gr afar holti, en uppbygging þar

Í

hoÂfst Â
õ kr ingum aÂr ið 2000. Gr afar holtið er nuÂ fullbyggt að telja.
Â
U lfar saÂrdalur , þar sem um 600
manns bu
Âa og telst ver a hluti af
Gr afar holti, er haÂlfbyggður miðað
við Â
a ætlanir . Hu
Âsum og Â
õbu
Âðum fer
þar hr att fjo
Èlgandi, en uppr unaÂ
legar aÂæ tlanir um U lfar saÂr dal
ger ðu r aÂð fyr ir mun stæ rr a hver fi.
F r aÂ þvõ
Âvar hor fið eftir hr un.

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Horft yfir austurhluta byggðarinnar Grafarholti. Reynisvatn er lengst til vinstri og fjær sjast V filsfell og Blafjallaklasinn.

Stöðu n a m á styrkja

Betri sam gön gu r
´ h verfin u
Âlfar sGer t er r aÂð fyr ir þvõ
Âað Â
õU
aÂr dalnum sjaÂlfum, sem er aÂ milli
Âlfar saÂr dalsGr afar holts- og U
hver fis, ver ði byggð upp þjo
ÂnustumiðstoÈð fyr ir allt hver fið með
Â
õþr oÂttaaðsto
Èðu fyr ir F r am aÂsamt
sundlaug, bo
Âkasafni, toÂmstundaaðsto
Èðu og fleir u. Gr unnur að þessar i
aðstoÈðu er til staðar og hefur
F r am ny
Âtt seÂr hana til æfinga.
„Bæta þar f samgo
Èngur , seÂrstaklega aÂ milli hver fanna, til að
þessi aðstaða nyÂtist sem best. E ins
og staðan er nuÂna er to
Èluver t maÂl
fyrir þaÂ sem bu
Âa Gr afar holtsmegin
að komast til æ finga aÂ svæðinu.“
ÞoÂr ir gagnr y
Ânir seinagang við
fr amkvæmdir Â
õ hver finu og flutning
F r am Â
õ Gr afar holt. Sem faðir

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Katur hopur a hat ðinni I holtinu heima sem haldin var fyrir skemmstu.
tveggja dr engja sem æfa með
F r am þekki hann o
Âhagr æðið Â
õ þvõ
Â
fyr ir komulagi sem nuÂ er fylgi, það
er bæ ði fyrir for eldr a og F r am.
„Það er dy
Âr t að r eka Â
õþr Â
ottafeÂlag.
Aðstaðan er auk þess byÂsna fr umÂ
stæ ð. E g gagnryÂni ekki endilega
flutning F r am u
Âr SafamyÂr inni Â
õ
Âkvar ðanir landnaÂm
Gr afarholt. A

F r am heÂr Â
õ efr i byggðum vor u
teknar við allt aðr ar aðstæður en
nu
Â er u. Þ að er þvõ
Âekki sanngjar nt
að ver a með sleggjudo
Âma, en við
ver ðum að takast aÂ við ver uleikann
eins og hann blasir við okkur. HeÂr
þar f vir kilega að spyÂta Â
õ lo
Âfana og
koma upp þeim þjo
Ânustueiningum
sem hver finu ber að faÂ.“

UM ALLT LAND

Sem for maður Â
õbu
Âasamtakanna
hyggst Þo
Âr ir beita seÂr Â
õ yÂmsum
maÂlum, svo sem að hver fin tvo
È
ver ði heildstæð og að vel ver ði buÂið
að Â
õþr o
ÂttafeÂlaginu. Hann segist þoÂ
enn ver a að koma seÂr inn Â
õ maÂl og
mo
Âta seÂr seÂr skoðanir Â
a þeim ver kefnum sem fyr ir liggja. Star fsemi
Â
õbu
Âasamtakana segir hann þokkalega vir ka og Â
a þeir r a vettvangi
megi þoka go
Âðum maÂlum Â
a leiðis.
Samto
Èkin eigi fulltr u
Âa Â
õ hverfisr Â
a ði
bor garinnar , en hlutverk þess seÂ
að gæta hagsmuna þegar bor gar yfir vo
Èld taka Â
a kvar ðanir er var ða
svæ ðið.
„Sto
Èðu Â
õbu
Âanna og hver fisr Â
a ðanna þarf að styr kja. Þau mega
so
Èmuleiðis hafa meir a um maÂl að
segja og hugsanlega eitthver t
aÂkvo
Èr ðunar vald, svo sem Â
õ sko
Âlaog skipulagsmaÂlum og einnig hvað
var ðar umhir ðu opinna svæða til að
nefna nokkur atr iði,“ segir ÞoÂr ir .

H ÉRA Ð
O anægja er
meðal b&a

ÓLA FSVÍK
I sumar var landað
325 tonnum
O lafsv k af fiski &r
st randveiðibatum.
I oðru sæti varð
Arnarstapi með 804
Grindav k
með 732 tonn og Rif
695 tonn Þa
hafa karlar a smabatum gert það gott
makr lnum að undanfornu

Hun
hrepp
að m
setja
upp gam og
fjarskiptamastur
fjarskipt
mastur a Hveravollum
llum.Mastrið
Mastrið
a að setja upp norðan
orð við staðinn
samvinnu við Vodafone og Neyðarl nuna
til að þetta or yggisnetið a svæðinu
ðinu.

uppl' s

KÓPAVOGU R
4.500 born setjast
a skolabekk
grunnskolum
Kopavogs sem settir
voru sl. viku. Þar af
eru um 490 fyrsta bekk.
fleiri grunnskolaborn en
munar að nemendum Ho
Korahverfi fjolgar um tæp

SELFOSS
A Selfossi eru ' msir a forum.. Sera
Oskar Ha
Hafst einn Oskarsson hefur
verið valinn prestur Hruna, O lafur
ve
Helgi
gi Kjart
K rtansson s' slumaðu
verðu
ver
r ður lo
ogr
greglustjori a Su
og O skar R
Reykdalsson
mkvæmdastjori
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Árborg

Skagafjörður

Ferðum stræto Arborg, sem fara milli Selfoss, Eyrarbakka og Stokkseyrar, var fjolgað vikunni. Var m.a. bætt
við tveimur ferðum s ðdegis, svona að koma til mots við
t.d. krakka a strondinni sem æfa þrottir a Selfossi.

O anægja er með þa ætlun heilbrigðisraðherra að
heilbrigðisstofnanir norðanlands sameinist eina. Það
segir byggðarað Skagafjarðar gegn vilja Skagfirðinga
og vill yfirtaka rekstur sj&krah&ssins a Kroknum.

GRU N DA RFJÖ ÐUR

H O RN A FJÖ RÐU R

Prjónar eftir pöntunum
PRJÓNAKONAN FÓR Á
BIFRÖST. OPNAÐI SVO
VEFSÍÐU TIL AÐ KYNNA SIG
OG SITT. ÞAR MÁ LEGGJA
INN ÓSKIR UM VÖRUR.
eimilisiðnaður inn byÂður
upp aÂ mar ga moÈguleika.
EÂg vona að þegar fr am
lõ
Âða stundir geti þetta kannski
or ðið eitthvað meir a,“ segir Aðalheiður L aÂr a GuðmundsdoÂttir Â
õ
Gr undar fir ði. HuÂn opnaði aÂ doÈgunum aÂ feÂlagsmiðlinum F acebook
sõ
Âðuna Kafla-prjoÂnavo
Èr ur þar sem
huÂn kynnir handavinnu sõ
Âna.
Þar na getur foÂlk sem aÂhuga hefur kynnt seÂr það sem Aðalheiður
pr joÂnar – og lagt inn pantanir .

H

Lögregla sé í kjördæmi
Bæjarr aÂð Hor nafjarðar er o
ÂsaÂtt við
þaÂ æ tlan að sveitar feÂlagið, sem
nær fraÂ Hvalnesskr iðum aÂ Skeiðar Â
a r sand, eigi að tilheyr a embætti
lo
Ègreglustjo
Âr ans aÂ Austur landi,
skv. breyttr i skipan Â
õ lo
ÈgregluÂður hafa Samto
maÂlum. A
Èk sunnlenskr a sveitar feÂlaga laÂtið sama Â
õ
ljo
Âs. Segir að mikilvæ gt seÂ að þeir
sem hagsmuna eigi að gæta eigi
kost aÂ þvõ
Âað leita til þingmanna
kjo
Èr dæ misins með maÂl sem sner ta
maÂlefni umdæma syÂslumanna og
lo
Ègreglustjo
Âr a. Hornafjo
Èrður er nu
Â
Â
õ Suður kjo
Èr dæmi en tilheyr ði for ðum gamla Austur landskjo
Èr dæminu.
Hornfirðingar vilja r aunar að
sjaÂlfstæ ður lo
Ègr eglustjo
Âr i seÂ aÂfr am
aÂ svæ ðinu, ella lo
Èglæ rður yfir lo
Èg-

r egluþjo
Ânn. Þ aÂ ver ði að tr yggja að
aÂ Ho
Èfn verði aÂfr am tveir var ðstjo
Âr ar og aðr ir tveir o
Âbr eyttir .

PAT REKSFJÖ RÐUR

Baldursrúta af stað

Læ rði kú n stin a u n g
Aðalheiður segir að pr joÂnaskapur
og È
oll handavinna hafi alltaf ver ið
sto
Âr þaÂttur Â
õ lõ
Âfi sõ
Ânu. „EÂg var
bara stelpa þegar eÂg læ r ði þessa
kuÂnst og fannst str ax gaman.
Sõ
Âðan hefur þetta bar a undið upp
aÂ sig. EÂg fylgi bæ ði uppskr iftum
og hef fikr að mig aÂfr am með
yÂmislegt nyÂtt,“ segir Aðalheiður ,
sem sõ
Âðasta vetur soÂtti naÂmskeið
við HaÂskoÂlann Â
a Bifr È
ost sem bar
yfir skr iftina MaÂttur kvenna. Þ að
var ætlað konum sem vilja hefja
atvinnur ekstur eða standa aÂ tõ
ÂmamoÂtum Â
õ lõ
Âfinu og vilja r oÂa aÂ nyÂ
mið eins og að afla seÂr fr ekar i
menntunar .
E n aftur að pr joÂnaskapnum.
Sõ
Âðasta haust bar Aðalheiður
LaÂr a, sem er fædd og uppalin Â
õ
Br eiðuvõ
Âk aÂ sunnanver ðu Snæ -

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Bæjaryfirvold a Hornafirði vilja koma
logreglumalunum orugga hofn.

Morgunblaðið/ Skapti

Aðalheiður Lara snoturlega hannaðri peysu sem h&n prjonaði. H&n sest
her halda a p&ða þar sem Kirkjufellið er fyrirmynd. Fjallið sjalft baks' n.
fellsnesi, sigur uÂr byÂtum Â
õ samkeppni L andssamtaka sauðfjaÂr bænda og Â
I stex. Þ ar var keppt
um bestu Â
õslensku Â
oveður speysuna og Kafla, sem var hennar
uppskr ift, þoÂtti best. Gr æ nn,
svar tur , hvõ
Âtur og blaÂr er u litir nir Â
õ peysunni, sem er hneppt,
og toÈlurnar unnar uÂr klaufbeinum
kinda.
„E inhver ju sinni þegar eÂg var
Â
a vakt Â
õ sauðbur ði að no
Âttu saÂ

eÂg gr ænan mosann, do
Èkkt hr aunið og himinblaÂmann. Þ etta gr eip
mig og eÂg aÂkvað að pr jo
Âna u
Ât
fr aÂ þessu. Â
I pr jo
Ânaskapnum
finnst meÂr alltaf gaman að ger a
eitthvað oÈðr uvõ
Âsi, eitthvað sem
sker sig uÂr fjo
Èldanum,“ segir Aðalheiður sem aÂ vefsõ
Âðu sinni
kynnir huÂfur , peysur, vettlinga,
puÂða, pottaleppa og annað slõ
Âkt.
Allt pr jo
Ânað og ger t af meistar ahoÈndum.

Â
I vikunni ho
Âfust skipulagðar r u
Âtufer ðir aÂleiðinni milli Patr eksfjar ðar ,
BrjaÂnslækjar aÂBar ðastro
Ènd og Â
I safjar ðar . F er ðaþjo
Ânusta Vestfjar ða
ehf. samdi við F jo
Âr ðungssamband
Vestfir ðinga um þetta ver kefni og
sinnir þvõ
Âmeð Vestfjar ðaleið ehf. og
Sæfer ðum hf.
F er ðir milli P atr eksfjarðar og
BrjaÂnslækjar ver ða daglega allt aÂr ið
Â
õtengslum við ferjusiglingar Baldur s yfir Br eiðafjo
Èrð. Með þessu
skapast fo
Âlki Â
a fer ðinni tækifær i aÂað
tengjast fer ðum Baldurs og þar með
kerfi Str æto
Âu
Âr Stykkisho
Âlmi til
Reykjavõ
Âkur þaðan sem leiðir nar
liggja aÂfr am um allt land.
F er ðir milli Â
I safjar ðar og Br jaÂnslækjar verða þr isvar Â
õviku til 15.
september næ stkomandi, aÂmaÂnu-

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Fra Patreksfirði er n& greið leið með
stræto til Brjanslækjar skip þar.
do
Ègum, miðvikudo
Ègum og fo
ÈstudoÈgum. Ger t er r Â
a ð fyr ir að þær hefjist
að nyÂju 15. maõ
ÂaÂnæsta Â
a r i – eða um
leið og Dynjandis- og Hr afnseyrarheiðar er u or ðnar fæ r ar en þær
er u snjo
Âþungar enda yfir haÂfjoÈll að
far a.

ÞJÓ RSÁ

Gla› l eg ar

b ók ast o› i r
Ljosmynd/Bjorgvin G. Sigurðsson

Lionsmenn &r Hreppum við fossinn fagra. Fremstur er Sigurður Pall Asolfsson
leiðsogumaður sem þekkir sjalfsagt flestum betur til a þessu svæði.

Skoðuðu Dynkinn
F eÂlagar Â
õLionskluÂbbnum Dynk Â
õ
Skeiða- og GnuÂpver jahr eppi fo
Âr u um
sl. helgi Â
õhaÂlendisleiðangur inn með
Þjo
Âr saÂ. Ger ðu seÂr erindi að skoða
hinn fr æga og fallega foss Â
õÞjoÂr saÂ
sem kluÂbbur inn er nefndur eftir.
Segja maÂað far ið hafi ver ið far ið
bakdyr amegin Â
õmaÂlið, þ.e. að ekið
var að fossinum austanmegin fr aÂ;
það er nor ður eftir BuÂðar haÂlsi aÂ
Â Suður landi
Holtamannaafr eÂtti. A
gildir að Holtamenn tala um GljuÂfur leitar foss en GnuÂpver jar segja
Dynkur . Bæði noÈfnin er u þvõ
Âr eÂtt.
LeiðsoÈgumaður Â
õferðinni var SigÂsoÂlfsson Â
ÂsoÂlfsstoÈðum.
ur ður P Â
a ll A
aA

11 af 56

„H ann gjoÈr þekkir svæðið eftir aÂr atugastoÈrf við vatnamæ lingar aÂhaÂlendinu. E r jafnfr amt goÂður so
Ègumaður ,“ sagði Bjo
Èr gvin G.
Â
Sigur ðsson, sveitar stjo
Âr i Â
õAsahr eppi
og nu
Â raÂðher r a. Hann er einn liðsmanna Dynks, en star fssvæ ði
kluÂbbsins er heimasveit hans.
F ossinn Dynkur er 38 metra haÂr .
F ellur fr am af mo
Èr gum stoÈllum Â
õ
smaÂfossum sem mynda einstaklega
fallegt, formfagur t og heildstætt
fossaker fi, sem er hliðstæðufaÂtt aÂÂ
I slandi. Vatn Â
õfossinum er minna en
Â
a ður, vegna miðlunar fyr ir vir kjanir
Â
a svæ ðinu.

Ugla eða Kisa
Kr. 3.600 set t ið (2 st k.)

Gjafavöruverslun með ´slenska & erlenda hönnun

skólavörðust´g 12

s´mi 578 6090

ww w. minja.is facebook: minja

8.9.2014 11:10

untitled - I2014-08-30.pdf

12 af 56

http://blad/mblpdf//2014/2014-08-30/I2014-08-30.pdf

12

MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 31.8. 2014

Svipmynd

„Ég var
bara eins
og hor“
ÁGÚSTA EVA ERLENDSDÓTTIR VERÐUR LÍNA LANGSOKKUR Á NÝJU LEIKÁRI BORGARLEIKHÚSSINS.
HÚN SEGIR AÐ LÍNA SÉ GÓÐ FYRIRMYND FYRIR
ALLA ÞVÍ HÚN ER ÓHRÆDD VIÐ AÐ VERA
HÚN SJÁLF. ÁGÚSTA EVA ÆTLAÐI SÉR ALDREI
AÐ VERÐA LEIKKONA ENDA HUGSAR HÚN EKKI
UM FRAMTÍÐINA HELDUR LIFIR Í NÚINU.
Gunnþorunn Jonsdottir gunnthorunn@mbl.is

goÈngu minni Â
õ aÂtt fr Â
a
bõ
Âlnum að Bor garleikhuÂsinu seÂ eÂg ljo
Âsmyndar a Mor gunÂguÂstu
blaðsins og A
E vu E r lendsdoÂttur við það að hefja
Â
myndato
Èku. AguÂstu E vu þoÂtti lõ
Âtið
maÂl að setja sig Â
õ stellingar fyr ir
myndato
Èkuna enda lætur huÂn seÂr
faÂtt fyr ir br joÂsti br enna og fr jaÂlslegt fas hennar skein Â
õ gegn fyr ir
framan myndaveÂlina. Skemmtilegur og uppaÂtækjasamur karakter
heÂr aÂ fer ð, eins og flestum er
kunnugt.
ÂguÂsta E va br egður seÂr Â
A
õ ger vi
LÂ
õnu langsokks eftir Astr id Lindgr en Â
õ Bor garleikhuÂsinu Â
õ leikstjoÂrn
ÂguÂstu SkuÂlado
A
Âttur og þyÂðingu
Þ oÂr ar ins E ldjaÂr ns. L eikr itið ver ður
frumsyÂnt um miðjan september .
E ftir myndatoÈkuna br egðum við
okkur Â
õ matsalinn Â
õ Bor gar leikhuÂsinu. L eikkonan knaÂa hefur ekki
fengið seÂr munnbita sõ
Âðan aÂr la
Âður en við
morguns og er svoÈng. A
hefjum spjall fær huÂn seÂr uÂr hlaðbor ði Bor garleikhuÂssins, sem er til
ÂguÂsta E va
fyr ir myndar , og segir A
að þar seÂ einnig aÂvallt eitthvað fyrir gr ænmetisætur .

Á

Eiga m argt sam eigin legt
Spur ð uÂt Â
õ bar næsku sõ
Âna segir
ÂguÂsta E va að þær Lõ
A
Âna eigi
mar gt sameiginlegt en viður kennir
þoÂ að hafa lõ
Âtið sem ekker t vitað
um tilvist LÂ
õnu aÂ yngr i aÂr um. „EÂg
fo
Âr lõ
Âtið Â
õ leikhuÂs og las ekki mikið
af boÂkum heldur var eÂg meir a að
leika meÂr og sulla Â
õ dr ullupollunum. EÂg þekkti Lõ
Ânu þvõ
ÂmjoÈg lõ
Âtið og kannski ein af faÂum boÈr num
sem þekktu hana lõ
Âtið,“ segir
ÂguÂsta E va, sem aÂttaði sig aÂ þvõ
A
Â
þegar huÂn las um Lõ
Ânu langsokk
fyr ir hlutver k sitt hver su lõ
Âkar þæ r
væ r u Â
õ r aun og ver u. „Þ að kom
vir kilega aÂ oÂvar t hvað huÂn minnir
mig mikið aÂ sjaÂlfa mig. Til dæ mis
var eÂg Â
õ Mjo
Èlni tveimur doÈgum aÂður en eÂg las handr itið. MeÂr fannst
goÂlfið þar eitthvað svo r ykugt og

ætlaði meÂr aðeins að sku
Âr a það.
EÂg fann ekki moppu og fo
Âr þvõ
Â
bara Â
a fjoÂr a fætur með tuskur að
vopni. Þ að er nokkuð sem LÂ
õna
Âgu
myndi ger a,“ segir A
Âsta og hlær .
„E n eÂg feÂkk lõ
Âka fr emur fr jaÂlslegt
uppeldi eins og LÂ
õna feÂkk. Pabbi
hennar LÂ
õnu var ekki að snõ
Âða
henni þr oÈngan stakk heldur o
Âl
hana þannig upp að huÂn ætti að
vita að huÂn gæti allt. Þ að er mjoÈg
mikilvægt að vita að maður getur
ger t allt sem maður vill með r eÂttu
hugar far i. SjaÂlf er eÂg lõ
Âka komin af
foÂlki sem tekur lõ
Âfið ekker t r osalega haÂtõ
Âðlega og er ekki að skilgr eina sig neitt. MeÂr finnst slõ
Âkar
mer kingar svo leiðinlegar : E r tu
hlynnt/ur þessum isma eða hinum?
E r tu með þessu eða aÂ mo
Âti hinu?
E r tu bu
Âin/n að lesa þetta eða hitt?
F oÂlk aÂ bar a að faÂ að ver a einhver n
veginn, alveg eins og það vill ver a.“
E r L ína góð fyr ir mynd?
„Lõ
Âna er go
Âð fyr ir mynd fyr ir
alla. Hu
Ân finnur hver t einasta
tækifæ ri til að ger a lõ
Âfið skemmtilegr a fyrir sig og aðr a. LÂ
õna r eynir
að breyta o
Èllum neikvæðum og
leiðinlegum aðstæðum Â
õ skemmtilegar og jaÂkvæðar aðstæ ður . HuÂn
lifir ekki fyr ir sjaÂlfa sig heldur fyr ir aðr a. So
Ènn hamingja felst meðal
annar s Â
õ þvõ
Âað lifa fyr ir aðr a. Gott
dæmi um hvað LÂ
õna ger ir allt fyr ir
foÂlkið sem henni þykir væ nt um er
til dæ mis Â
õ enda leikr itsins þegar
Lõ
Âna er um það bil að faÂ að hitta
foÈður sinn, sjoÂræ ningjann, sem huÂn
hefur lengi beðið eftir að sjaÂ. Vinir
hennar Anna og Tommi er u afar
leið aÂ þeim tõ
Âmapunkti svo huÂn
aÂkveður að bõ
Âða með að hitta
pabba sinn og ver ður um kyr r t hjaÂ
vinum sõ
Ânum.“

Am m an ´ Grjótaþ orp in u
Âhætt er að segja að Lõ
O
Âna langsokkur hafi lagt aÂkveðinn gr unn
fyrir aðr ar ster kar kvenper soÂnur Â
õ
barnaso
Ègum Â
a sõ
Ânum tõ
Âma. Þ r aÂtt
fyrir það er u ekki moÈr g leikr it sem
hafa kvenhetjur Â
õ aðalhlutverki.

„Lõ
Âna langsokkur er aÂkveðinn
br autr yðjandi. Þ að er u ekki mo
Èr g
leikr it með kvenkyns fyr ir myndir
fyr ir stelpur að elta. E n stelpur
þur fa ekki aðallega kvenkyns fyr ir myndir . Við eigum o
Èll að taka
okkur fyr ir myndir alls staðar að u
Âr
lõ
Âfinu. Helsta fyr ir myndin mõ
Ân Â
õ lõ
Âfinu er br o
Âðir minn, F innbogi Þ o
Âr .
Hann er einu aÂr i yngr i en eÂg og
við ho
Èfum alla tõ
Âð ver ið mjo
Èg naÂin
Âlumst upp bara
og go
Âðir vinir . O
svolõ
Âtið eins og tvõ
Âbur ar ,“ segir
ÂguÂsta E va sem aÂ fleir i fyr ir A
myndir uÂr fjo
Èlskyldunni. „Amma
mõ
Ân var Â
õ Kvennalistanum aÂ sõ
Ânum
tõ
Âma, L aufey J akobsdo
Âttir . Hu
Ân
kom fr am Â
õ sjo
Ânvar pinu og sagði
allt sem henni datt Â
õ hug. Hu
Ân var
kjaftfor og mikið ho
Èr kuto
Âl.“ L aufey
var fr æ g bar aÂttukona, gjar nan
ko
Èlluð bjargvættur inn Laufey eða

amman Â
õ Gr jo
Âtaþorpinu. „Hu
Ân var
ofboðslega go
Âð kona. Þ egar vandinn með Hallær isplanið var heÂr na aÂ
sjo
Èunda, aÂttunda og nõ
Âunda aÂratugnum voru unglingar þar aÂ fyllerõ
Âi og mar gir dr aÂpust aÂfengisdauða eða vor u beittir ofbeldi.
Þ etta var Â
õ kr ingum 1980 og huÂn
bjo
ÂÂ
õ Gr jo
Âtaþorpinu Â
õ Reykjavõ
Âk.
Amma fo
Âr þangað aÂ no
Âttunni, so
Âtti
unglinga sem laÂgu eins og hr aÂviði
um go
Èturnar og to
Âk með seÂr heim.
HuÂn leyfði þeim að sofa u
Âr seÂr og
gaf þeim suÂpu. Hu
Ân var ko
Èlluð
amman Â
õ Gr jo
Âtaþorpinu. EÂg hugsa
að amma hafi þar na ver ið að stõ
Âga
uÂt u
Âr nor minu.“

H u gsaði ald rei
u m fram t´ðin a
Aðspur ð hvor t leiklistin hafi alltaf
Âgu
legið fyr ir svar ar A
Âsta E va þvõ
Â

neitandi. „EÂg æ tlaði aldr ei að
ver ða neitt seÂrstakt. EÂg hugsaði
aldr ei um fr amtõ
Âðina þegar Â
e g var
bar n eða hvað Â
e g ætlaði að ver ða.
Â
E g hef alltaf lifað Â
õ nuÂinu og ger t
það sem mig langar þaÂ stundina.
Þ að getur ver ið kostur og það getur lõ
Âka ver ið o
Âkostur. E n Â
e g held
samt að það seÂ mjo
Èg gott að lifa Â
õ
Â
nu
Âinu. Ottaleysið tel eÂg ver a það
sem fleytir manni lengst Â
õ lõ
Âfinu.
E inkennismer ki Lõ
Ânu er meðal
annar s það að hu
Ân er aldr ei hr ædd,
enda er ekker t að Â
ottast. E nginn Â
a
að ver a hr æddur við að tjaÂ sig eða
koma til dyr anna eins og hann er
klæddur . E kki ver a að hengja sig Â
a
hitt og þetta og halda að hamingjan felist Â
õ að verða eitthvað
aÂkveðið eða að ver ða einhver sem
maður er buÂinn að Â
a kveða fyr ir fr am. Við þur fum að finna uÂt
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er hann lõ
Âka feiminn, hugr akkur ,
þrjo
Âskur , sterkur og lju
Âfur . Mjo
Èg
go
Âð blanda.“

Mjöln ir góðu r staðu r
Âgu
A
Âsta E va og J o
Ân Viðar ho
Èfðu
ver ið vinir Â
õ tvo
È aÂr aÂður en þau
toÂku saman en hann er for maður
bar dagaklu
Âbbsins Mjo
Èlnis og fyr r Âgu
ver andi lo
Ègr eglumaður . A
Âsta
E va er dugleg að mæ ta Â
õ Mjo
Èlni
þegar tõ
Âmi gefst og segir gott að faÂ
uÂtr aÂs þar . „Þ etta er skemmtilegt
aÂhugamaÂl og maður fær mikla
or ku. E n eÂg var algjo
Èr aumingi aÂður en eÂg byr jaði Â
õ Mjo
Èlni. Þegar eÂg
var yngri var eÂg laÂtin far a Â
õ lõ
Âkamsr ækt og var þar bar a eins og
hor . F oÂlk heÂlt eÂg væ r i að grÂ
õnast!
EÂg gat ekki ver ið lengur en tvæ r
mõ
ÂnuÂtur aÂ hlaupabr etti aÂn þess að
ver ða lafmoÂð og eÂg gat var la ger t
eina ar mbeygju. E n það er ekki
Âgu
þannig Â
õ dag,“ segir A
Âsta skælbrosandi. „Þ að er svo go
Âður andi
þar na og þetta er engin kvo
Èð, þvõ
Â
þetta er svo skemmtilegt. Þ ar na
eru allir vingjar nlegir og enginn er
fuÂll ef hann tapar Â
õ bar do
Ègum.
Maður kemst ekker t aÂfram ef ego
Âið tekur voÈldin. Það þyÂðir heldur
ekker t að miða sig við aðr a. E f
maður fer að keppa við annan en
sjaÂlfan sig þaÂ er maður kominn Â
õ

*

Amma fór
þangað á nóttunni, sótti unglinga
sem lágu eins og
hráviði um göturnar
og tók með sér heim.
Hún leyfði þeim að
sofa úr sér og gaf
þeim súpu. Hún var
kölluð amman ´
Grjótaþorpinu.

ogo
Â
Èngur . EÂg ver ð sjaldan jafn gloÈð
og þegar eÂg næ að toppa sjaÂlfa
mig.“

Mikilvæ gt að bu lla
ÂguÂstu E vu þykir langskemmtiA
legast að pr akkar ast Â
õ lõ
Âfinu og
segir mikilvæ gt að taka það ekki
of alvar lega. Þ að seÂ mikilvæ gt að
bulla af og til. „Þ að maÂ ekki
gleyma þvõ
Âað bulla þo
Âtt aldur inn
fæ r ist yfir . Þ að ver ða allir að
muna að ger a pr akkar ast ik og
strÂ
õða til að halda seÂr ungum,“
segir hu
Ân og setur upp pr akkar alegt glott . „Þ að kom br eskur
grÂ
õnist i hingað til lands um daginn
og r æ ddi við okkur leikar ana.
Hann sagði að lykillinn að go
Âðum
leikar a væ r i að halda alltaf Â
õ leikinn sjaÂlfan og ver a alltaf að leika
seÂr . H ann sagði að hann vær i
sjaÂlfur alltaf að grÂ
õnast eit thvað
með konunni sinni hvar svo sem
þau væ r u st È
odd. Þ annig heldur
fo
Âlk Â
õ gleðina og heldur lõ
Âfinu
Â meðal
Âvænt u og skemmtilegu. A
o
leikar a sem er u að vinna saman Â
õ
syÂningu skapast go
Âð st emning ef
allir er u að strÂ
õða hver o
Èðr um.
Þ að ver ður allt annað andr u
Âmsloft. E n það maÂ einnig grÂ
õnast
bar a og st rÂ
õða hvar sem er , Â
õ matar boðum jafnt sem aÂ sviðinu.“

Söngskólinn í Reykjavík

SÖNGNÁMSKEIÐ
Fyrsta 7 vikna námskeið vetrarinshefst 8. september

Ag&sta Eva Erlendsdottir
segir það mikilvægt að allir
fai að vera eins og þeir vilja
vera en þannig er einmitt
L na langsokkur.
Morgunblaðið/Eggert

hvað okkur langar vir kilega til að
ger a, finnst gaman að ger a og
elska það, njoÂta þess og ræ kta það.
Sama hvað það er þaÂ finnur maður
ÂguÂsta E va
stað Â
õ lõ
Âfinu,“ segir A
sem saÂ sjaÂlfa sig aldr ei fyrir seÂr
sem leikkonu eða soÈngkonu. „MeÂr
finnst Â
õ r auninni mjoÈg skrÂ
õtið að
hafa dottið Â
õ leiklistar heiminn. E n
eÂg elska star fið mitt og elska að
ger a það sem eÂg ger i. E lska ekki
allir að leika seÂr ?“

Dásam legu r þ riggja
ára d ren gu r
ÂguÂst a E va t oÂkst aÂ við nyÂt t
A
hlut ver k fyr ir um þr emur aÂr um,
moÂður hlut ver kið, þegar huÂn eignÂðin sem
aðist son sinn, Þ or leif O
allt af er kallaður Bombi, með
kæ r ast anum sõ
Ânum J oÂni Viðar i
Ar nþoÂr ssyni. H uÂn segir moÂð-
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ur hlut ver kið ver a alls konar og
allt þar Â
a milli. „Að ver a mo
Âðir er
bæ ði leÂt t ar a en eÂg heÂlt að það
yr ði en lõ
Âka er fiðar a en eÂg heÂlt ,
bar a eins og lõ
Âfið er . Gleði og
sor g. E n þet t a er mjo
Èg skemmt ilegt . LÂ
õf mit t hefur br eyst mikið
undanfar ið en eÂg er mjoÈg saÂt t við
það eins og það er . EÂg er samt
ekki Â
õ neinum È
oðr uvõ
Âsi st ellingum
en eÂg hef ver ið, eÂg hef bar a gaman af þessu.“
Heldurðu að sonur þinn fái jafnfr jálslegt uppeldi og þú segist hafa
fengið?
„J aÂ, eÂg vona það, að hættumo
Èr kÂgu
um,“ segir A
Âsta E va og hlær .
„Bombi er lõ
Âka bar a svo skemmtilegur, alveg eins og pabbi hans. Og
ær slabelgur eins og mamma hans.
Hann er hugulsamur og alltaf að
passa upp aÂ for eldr a sõ
Âna, en svo

•
•
•
•

Fyrir fólk á öllum aldri:
Sem undirbúningur fyrir frekara söngnám
eða tómstundagaman fyrir söngáhugafólk

Kennslutímar:
Morguntímar / Síðdegistímar / Kvöldtímar

Söngtækni:
Raddbeiting / Túlkun / Einsöngur / Raddaður söngur

Tónmennt:
Tónfræði / Tónheyrnarþjálfun / Nótnalestur

Allir getafundiðeitthvaðfræðandi ogskemmtilegt viðsitt hæfi!
Hvert námskeiðstendur í 7vikur / 14vikumlýkur meðprófumsögnogtónleikum.

•w w w.songskol i nn.i s

Allar nánari upplýsingar eru veittar
á skrifstofu skólans að Snorrabraut 54,
sími 552-7366 kl. 10-16 alla virka daga
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Hið eina sanna markmið menntunar
er að gera manninn hæfan til að halda
endalaust áfram að spyrja spurninga.
Mandell Cr eight on, sagnfr æðingur og biskup

A UKIN KRA FA U M FAGMEN N SKU O G GÆÐI

Kennsla metin að verðleikum
ALÞJÓÐASAMFÉLAGIÐ
ER ÓÐUM AÐ ÁTTA SIG
Á MIKILVÆGI KENNSLU
SEM ENDURSPEGLAST
Í MEIRI KRÖFUM TIL
KENNARA OG VONANDI
BETRI LAUNUM. ÞETTA
SEGIR DR. ANDY HARGREAVES, PRÓFESSOR
Í KENNSLUFRÆÐUM
Í BOSTON, SEM VAR
STADDUR HÉR Á LANDI
Á DÖGUNUM.
Orri Pall Ormarsson orri@mbl.is
ennarar hafa võ
Âða aÂtt
undir hoÈgg að sækja,
maÂ þar nefna loÈnd
eins og Bandarõ
Âkin,
E ngland og Svõ
Âþjo
Âð.
Starfið hefur verið illa borgað og
kroÈfur til menntunar kennara ekki
verið nægilega miklar. Kennarar
hafa komið uÂr neðsta en ekki efsta
lagi haÂsko
Âlans. NuÂna eru þjoÂðir aÂ
hinn boÂginn loksins orðnar sammaÂla
um að kennarar seÂu mikilvæg steÂtt.
Krafist er aukinnar fagmennsku og
gæða og skilningur hefur aukist aÂ
þvõ
Âað foÂlk vilji gera kennslu að ævistarfi sõ
Ânu.“
Þetta segir dr. Andy Hargreaves,
proÂfessor Â
õ kennslufræðum við Boston College Â
õ BandarÂ
õkjunum, en
hann var einn af aðalfyrirlesurunum
aÂ alþjo
Âðlegri r Â
a ðstefnu um kennslumaÂl Â
õ Reykjavõ
Âk aÂ do
Ègunum. Hargreaves heldur þvõ
Âfram Â
õ nyÂrri bo
Âk,
Professional Capital, að kennsla seÂ
aÂ Â
a kveðnum krossgoÈtum Â
a heimsvõ
Âsu.
Â
I huga Hargreaves snyÂst maÂlið
um fjaÂrfestingu. Vilji menn byggja
upp oÈflugt kennslukerfi þurfi að
setja peninga Â
õ það. E ins og með
annað Â
õ þessu lõ
Âfi. „Lykilatriðið Â
õ
þessu sambandi er að tjalda ekki til
einnar nætur, foÂr na ekki stoÂrum
hagsmunum fyr ir skjoÂtfenginn
groÂða. Það getur komið vel uÂt til
skemmr i tõ
Âma að skipta kennurum
uÂt fyrir tækni og spar a þannig
launakostnað. Dæmin sanna hins
vegar að til lengri tõ
Âma litið bitnar
þetta Â
a gæðum kennslunnar og
skoÂlarnir skila þar af leiðandi lakari
nemendum uÂt Â
õ þjoÂðfeÂlagið. Hver
hagnast aÂ þvõ
Â?“

K

Grettistak Finna
Hann segir F inna hafa lyft grettistaki Â
õ sõ
Ânum kennslumaÂlum undanfarna tvo aÂratugi með þvõ
Âað
horfa til lengri tõ
Âma. „F innar gera
seÂr gr ein fyrir þvõ
Âað fr amtõ
Âð samfeÂlagsins veltur aÂ oÈflugri kennslu.
Þess vegna gera þeir vel við sõ
Âna
kennara. Þeir er u vel menntaðir ,
njoÂta virðingar og þiggja goÂð laun
fyrir sõ
Ân stoÈrf. Þ að er engin tilviljun
að rannso
Âknir syÂni að star fsaÂnægja
kennara er oÂvõ
Âða meiri en Â
õ F innlandi.“
Samvinna er lõ
Âka mikilvægur

Morgunblaðið/Eggert

Hargreaves l' kur lofsorði a Biophiliu-verkefni Langholtsskola enda se samvinna milli ol kra greina afar mikilvæg.

*

Lykilatriðið ´
þessu sambandi
er að tjalda ekki til
einnar nætur, fórna
ekki stórum hagsmunum fyrir skjótfenginn gróða.
laust er eitthvað til Â
õ þvõ
Â. Við lifum Â
a
tæknio
Èld og það er margt sem glepur hugann, nægir þar að nefna
to
Èlvuleiki og netið. SkoÂlar þurfa að
laga sig að þessu og finna leiðir til
að laÂta tæknina vinna með boÈrnunum en ekki Â
a mo
Âti þeim.“

Laun verða að vera boðleg
Morgunblaðið/Arni Sæberg

Dr. Andy Hargreaves segir þjoðir heims geta lært margt af Finnum kennslumalum. Þeir kunni að forgangsraða.
þaÂttur Â
õ kennslu, að soÈgn Hargr eaves. Þess vegna gladdist hann Â
õ
heimso
Âkn sinni Â
õ Langholtssko
Âla,
þar sem hann feÂkk að kynnast Biophiliu-verkefninu. „Það verkefni
gerir raÂð fyrir bæði to
Ânlistar- og
raungreinakennar a. Hvorugur getur
kennt það einn sõ
Âns liðs, þeir verða
að gera það saman. Þetta snyÂst ekki
bar a um samvinnuna sem slõ
Âka,
heldur djuÂpa samvinnu. F leiri en
einn kennar i þurfa að koma að
skipulagningu og kennslunni sjaÂlfri
sem gefur þeim tækifæri til að
gægjast hvor inn Â
õ heim annars.
Þannig þroskast þeir og eflast, hvor
aÂ sinn haÂtt. Â
I samvinnunni er Â
õ senn
foÂlgin aÂskorun, spenna og hvatning.
Það aÂ ekki bara við um kennarana,
heldur nemendurna lõ
Âka. Það er svo
mikilvægt að võ
Âkka sjo
Ândeildarhring
bar nanna okkar og o
Èrva sko
Èp-

unargaÂfu þeir ra. Biophiliu-verkefnið
er mjo
Èg vel til þess fallið og meÂr
skilst að það seÂ farið að vekja athygli u
Ât fyrir landsteinana.“

Ekkert að ´slenska fiskinum
Hargreaves er E nglendingur en
undanfar in þrjaÂtõ
Âu aÂr hefur hann
starfað Â
õ Kanada og BandarÂ
õkjunum.
Spurður hvort hann þekki til
sto
Èðu kennslumaÂla heÂr aÂ landi kinkar Hargreaves kolli. „EÂg hef sett
mig aðeins inn Â
õ þau maÂl og það
vekur athygli mõ
Âna að aÂrangur Â
õslenskra nemenda aÂ Pisa-pr Â
ofunum
hefur dalað fraÂ efnahagshruninu.
EÂg veit að Â
õslenska sko
Âlakerfið hefur seÂrstakar aÂhyggjur af lestrarkunnaÂttu drengja. Þær aÂhyggjur
eiga eflaust reÂtt aÂ seÂr en Â
a mo
Âti
kemur að Â
I sland byÂr að mo
Èrgum

kostum. F aÂar þjo
Âðir hafa betri aðgang að netinu og Â
I sland er Â
õ ho
Âpi
þeir ra landa Â
õ heiminum, þar sem
velmegun er mest. ÞaÂ er eÂg að tala
um geðheilsu, samskipti fjo
Èlskyldna
og annað slõ
Âkt. Við megum heldur
ekki gleyma þvõ
Âað o
Èll bo
Èrn Â
aÂ
I slandi eiga svo að segja jafna mo
Èguleika aÂ að mennta sig. Það er alls
ekki sjaÂlfgefið.“
Hargreaves tekur fram að minnkandi lestr araÂhugi drengja og barna
almennt seÂ ekki seÂrõ
Âslenskt fyr irbæri, flest lo
Ènd glõ
Âmi við þann
vanda. „Þ að amar ekkert að Â
õslenska fiskinum,“ segir hann sposkur. „Þetta er alþjo
Âðlegt vandamaÂl.
Þ að eru yÂmsar kenningar Â
õ gangi en
engum hefur tekist að finna skyÂringuna. Sumir segja að við þurfum
að hugsa kennsluskraÂna upp aÂ nyÂtt
uÂt fraÂ aÂhugamaÂlum drengja og ef-

LaÂg laun eru võ
Âða vandamaÂl Â
õ
kennslu og Hargreaves er ljoÂst að
það aÂ við heÂr Â
a landi. „Laun verða
að vera boðleg og samkeppnishæf ef
ekki aÂ að missa hæft foÂlk uÂr steÂttinni. MeÂr skilst að vonir Â
õslenskra
kennara standi til þess að launakjoÈr
þeirr a batni Â
a næstu þr emur Â
a rum
en það er mikilvægt að sofna ekki Â
a
verðinum.“
Hann segir lykilatriðið ekki að
hafa launin go
Âð, heldur að hafa þau
ekki slæm. Þannig seÂ F innland bara
Âmiðjum
õ
ho
Âpi OE CD-rõ
Âkjanna þegar kemur að kennar alaunum.
„Kennar ar mega ekki faÂ Â
a tilfinninguna að aðrar sambærilegar steÂttir hafi það betr a en þeir og hækki
hraðar Â
õ launum. ÞaÂ verða þeir vonsviknir. Â
I Singapu
Âr þiggja nyÂuÂtskrifaðir kennarar so
Èmu laun og verkfræðingar. Þar sny
Âst val Â
a
starfsgrein ekki um laun, heldur
aÂstrõ
Âðu. Þannig Â
a það auðvitað að
vera.“
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Matarmarkaður ´ Hörpu

Ég horfi aldrei til baka, elskan.
Það truflar mig frá núinu.

Lj&fmetisverslunin B&rið b' ður folk velkomið a
sumarmatarmarkað B&rsins helgina 30. og 31. ag&st
Horpu. Opið verður fra 11-17 baða dagana.
Markaðurinn er haldinn a jarðhæð h&ssins.

Edna Mode úr T he Incr edibles

H VA Ð MEGA BÖ RN GERA ?

FÖ N DRA Ð H EIMA

Taumurinn að styttast
FRJÁLS LEIKUR ÁN AFSKIPTA
FULLORÐINNA VIRÐIST
VERA Á UNDANHALDI OG
BÖRN GANGA SÍÐUR EIN Í
SKÓLANN FRAMAN AF
ALDRI, SAMKVÆMT BANDA-

Það er auðvelt að gera slongur af
Fyrirmyndin er &r b o- Maluð eldflaug
' msu tagi &r klosettpapp rsr&llum. myndinni Aulinn eg.
með alpapp r.

RÍSKRI KÖNNUN.
Inga R&n Sigurðardottir
ingarun@mbl.is

Fjölhæf klósettrúlla

vað mega boÈrn? Allt bendir
til þess að boÈr n Â
õ dag
megi ger a minna en eldr i
kynsloÂðir og ekki er võ
Âst að það seÂ
endilega til goÂðs. Debr a Har r ell,
var handtekin Â
õ Suður -Kar oÂlõ
Ânu Â
õ
juÂlõ
Âsõ
Âðastliðnum fyr ir að leyfa nõ
Âu
aÂr a do
Âttur sinni að leika seÂr einni Â
õ
almenningsgar ði. Mar gir hneyksluðust Â
a þessu og varð atbur ðurinn
til þess að Slate ger ði koÈnnun Â
a þvõ
Â
meðal lesenda sinna um hvað þeir
maÂttu ger a sem boÈr n og hvað þeir
leyfðu bo
Èr num sõ
Ânum að ger a. Sex
þuÂsund manns svoÈruðu ko
Ènnuninni
og gefur huÂn einhver ja mynd af
þr oÂuninni Â
õ BandarÂ
õkjunum. Tõ
Âmar itið segir að svoÈrin gefi skyÂr a
mynd af þvõ
Âað taumur bandarÂ
õska
barna hafi styst sõ
Âðustu aÂr atugi.
F ær r i ganga Â
õ sko
Âlann en aÂður .
Âr ið 1971 gengu 80% nemenda Â
A
õ
þr iðja bekk ein Â
õ skoÂlann en aÂr ið
1990 var þessi tala 9%. Þ etta syÂnir
stær ri ko
Ènnun og hjaÂ Slate er þr Â
ounin staðfest. E in spur ningin
þeir r a var hvenæ r lesendur nir
maÂttu fyr st ganga einn og haÂlfan
til aÂtta kõ
ÂloÂmetr a að heiman. Meir ihluti þeir r a sem fæddur er aÂ
fimmta aÂr atugnum maÂtti það Â
õ oÈðr um eða þr iðja bekk. E n þegar
komið er að foÂlki fæddu aÂ nõ
Âunda
aÂr atugnum br eytist þetta ver ulega

H

Morgunblaðið/O lafur K. Magn&sson

Fjolbreytileg farartæki Soleyjargotu fyrir einhverjum aratugum.
og er þaÂ fimmti bekkur venjan.
FÂ
olk fætt aÂ tõ
Âunda aÂr atugnum
maÂtti hinsvegar ekki fara þessa
vegalengd að heiman fyr r en aÂ
aldr inum 10-14 aÂr a. Þ r oÂunin var
sambæ rileg var ðandi fleir a, eins og
að far a aÂ leikvo
Èll einn og það hvor t
bar nið þyr fti að laÂta foreldra vita
reglulega af seÂr ef það væ r i uÂti Â
õ
einhverjar klukkustundir.

Hræðsluáróður á
Reagan-t´mabilinu
Mesta br eytingin Â
õ koÈnnun Slate
ver ður sumseÂ hjaÂ þeim sem er u
bo
Èr n aÂ nõ
Âunda og tõ
Âunda aÂr atugnum. SkyÂr ingin er so
Ègð ver a suÂ að aÂ
Reagan-tõ
Âmabilinu hafi mikið verið
ræ tt um hæ ttur þess að ver a barn.
Borgar alegir þryÂstihoÂpar spr uttu
upp um þetta maÂlefni, ekki sõ
Âst um
hættuna sem fælist Â
õ leikvo
Èllum og
voru mo
Èr g leiktæ ki sem voru
dæmd hættuleg, fjar læ gð aÂ þessum
tõ
Âma.
Nokkur barnsraÂn fo
Âr u haÂtt Â
õ fjoÈlmiðlum Â
a sama tõ
Âma. Ronald Reagan bjoÂ til „Dag tyÂndu bar nanna“ og

far ið var að auglyÂsa eftir ty
Ândum
bo
Èr num aÂ mjo
Âlkurfer num. Þ etta
hr æddi for eldr a, þr aÂtt fyrir að það
seÂ ekki lõ
Âklegr a að bar ni ver ði r ænt
nuÂna en aÂ Â
a ttunda aÂr atugnum, að
soÈgn Davids F inkelhor s, fr amkvæmdastjo
Âr a samtaka sem laÂta
sig var ða glæpi gegn bo
Èr num.
F lestir leyfa bo
Èr num sõ
Ânum að
ger a minna en þeir maÂttu sjaÂlfir :
„Þ võ
Âmiður hugsa eÂg uppeldið u
Ât
fr aÂ dagblo
Èðum. E f eÂg tæki ranga
aÂkvo
Èr ðun og eitthvað slæ mt myndi
ger ast, hver nig hljo
Âmaði það Â
õ
fr eÂttum? Tilhugsunin ger ir mig
Â
õhaldssamar i og bo
Èr nin mõ
Ân missa
af tækifæ r inu sem eÂg hafði til að
leika seÂr sjaÂlfstætt Â
õ fr jaÂlsum leik,“
skr ifaði kona fædd 1972.
Bandarõ
Âkin er u ekki Â
I sland og
þvõ
Âer ekki hæ gt að yfir fær a allt en
þro
Âunin vir ðist ver a su
Â sama heÂr lendis. Þ að aÂ auðvitað ekki að
stefna bo
Èr num Â
õ hæ ttu en for eldr ar
þurfa að aÂtta sig aÂ þvõ
Âað partur af
uppeldinu er að leyfa bo
Èr nunum að
spr eyta sig sjaÂlf og uppgo
Ètva hluti
upp aÂ eigin spyÂtur.

N& þegar fer að hausta verður
fleiri stundum eytt innandyra og þa
er tilvalið að koma ser aftur
fondurgrinn eftir sumarið.
Það ma nota klosettr&llur otr&legustu hluti og fondurglaðar fjolskyldur ættu endilega að safna
þeim frekar en að setja endurvinnslu. Vopnaður klosettr&llu, litum, l mi og ' msu sem til er ma til
dæmis b&a til k ki, kolkrabba,
stimpil, kastala, m&m u og uglu. Efa-

semdafolk um fjolhæfi hinnar l tillatu klosettr&llu getur flett upp
„tp roll crafts“ a Pinterest. Niðurstoðurnar eru slaandi.
Hlutirnir a meðfylgjandi myndum
eru allir fondraðir af fimm ara
barni. Aðalmalið er að hafa gaman
af og leyfa bornunum að hafa sinn
hattinn a en ekki st' ra þeim of mikið. Miðað við Pinterest er allavega
hægt að ganga aðeins of langt fullkomnuninni. ingarun@mbl.is

EFT IRLÆT I FJÖLSKYLDU N N A R

Sund og sænskur eðalmatur
E r na Hr und HermannsdoÂttir er foÈr ðunarfræðingur , fo
Èrðunarbloggari og samfeÂlagsmiðlaraÂðgjafi hjaÂauglyÂsingastofunni
J oÂnsson & Lemacks. Maðurinn hennar
heitir Aðalsteinn Kjartansson og er verkefnastjoÂri nyÂmiðladeildar hjaÂDV. Þau eiga
soninn Tinna Snæ, tuttugu maÂnaða.
Þát t ur inn sem allir get a hor ft á?Við leyfum þeim yngsta að r Â
a ða fer ðinni ef við er um þrjuÂsaman. ÞaÂer það helst hann Daniel
Tiger sem er Â
õuppaÂhaldi sem við erum með
Âgegnum
õ
Netflix. Þ etta eru daÂsamlegir
teiknimyndaþættir sem eÂg hvet Â
õslenskar
sjoÂnvarpssto
Èðvar til að kynna seÂr, allavega
er Danõ
Âel Â
õmiklu uppaÂhaldi hjaÂTinna og
fyr sta nafnið sem hann lær ði að segja er
einmitt Danõ
Âel.
Mat ur inn sem er í uppáhaldi hjá öllum ?Mexõ
ÂkoÂsk kjuÂklingasuÂpa. Þ að er
eina maÂltõ
Âðin sem eÂg kann að elda fraÂ
gr unni og huÂn er klassõ
Âsk. Við foreldr arnir haÂmum hana Â
õokkur og Tinni Snær
er rosalega duglegur að borða hana. Annars eigum við það til að kõ
Âkja Â
õIKE A og
splæsa Â
õkjoÈtbollur með bruÂnni so
Âsu og
kar toÈflum, sænskur eðalmatur sem er Â
õmiklu uppaÂhaldi
hjaÂokkur mæðginunum.
Skem m t ilegast að ger a sam an?Sund er Â
õuppaÂhaldi.
Tinna Snæ finnst svo gaman að faÂað busla um Â
õsundlaug-
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um og fær að far a Â
õrennibrautina með pabba
sõ
Ânum og við foreldrarnir njo
Âtum okkar best
þegar við sjaÂum hvað hann er hamingjusamur.
Bor ðið þið m or gunm at sam an?Nei, við erum svakalega leÂleg að setjast niður og gefa
okkur tõ
Âma til að bor ða mor gunmat. Við notum
yfirleitt allar mõ
ÂnuÂtur nar sem við getum bætt
Erna
við með snooze-takkanum Â
õað kuÂra aðeins
Hrund
lengur uppi Â
õru
Âmi og drÂ
õfum okkur svo uÂt.
HermannsTinni Snær fær morgunmat hjaÂdagdottir
moÈmmunum og foreldrar nir lifa
aÂkaffi fyrir haÂdegi. E n um
helgar erum við seÂrstaklega
dugleg að byrja daginn snemma
með heimso
Âkn aÂeinn af uppaÂhalds brunch-sto
Èðunum okkar .
Hvað ger ið þið sam an heim a
ykkur t il dægrast yt t ingar ?
Þessa dagana er mikið sungið.
Tinni Snær elskar að hlusta aÂuppaÂhaldslo
Ègin
sõ
Ân aÂYouTube og syngur haÂsto
Èfum með „Let
it Go“ og „E lmo’s Song“. Hann hefur ekki
enn verið til Â
õað syngja Â
õslenskar per lur eins
og „Gulur, rauður, grænn og blaÂr“ heldur vill
hann helst syngja lo
Èg með vini sõ
Ânum E lmo. Við tju
Âttum oÂspart við lo
Ègin enda ekki annað hægt þegar maður er
Âsambu
õ
Âð með fyrrverandi atvinnudansara og aÂson sem
hefur ver ið með mjaðmahr eyfingarnar aÂhreinu fraÂþvõ
ÂaÂður en hann byrjaði að labba.
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Ferðalög
ogflakk

Aukin umferð um Leifsstöð

*

Samkvæmt talningum Ferðamalastofu hefur utanlandsferðum Islendinga fjolgað toluvert fra
sðasta ari. Um 39 þ&sund Islendingar foru utan
j&l sðastliðnum, um 6.200 fleiri en j&l fyrra.
Það er ohætt að segja að umferð um Leifsstoð
hafi aukist toluvert a þessu eina ari þv um
144.500 erlendir ferðamenn foru fra landinu
j&l sðastliðnum samkvæmt talningum Ferðamalastofu eða um 21.000 fleiri en j&l fyrra.

FJÖ LBREYT ILEIKIN N Á BERA N DI

Grænasta borg
Englands
ÞEGAR FÖRINNI ER HEITIÐ TIL ENGLANDS VERÐUR
LONDON EÐA MANCHESTER GJARNAN FYRIR VALINU
HJÁ ÍSLENDINGUM. ÞÆR BORGIR ERU AFAR SKEMMTILEGAR
OG LÍFLEGAR EN SHEFFIELD, ÞRIÐJA FJÖLMENNASTA

Raðh&sið miðbæSheffield er einstaklega glæsilegt. Byggingin var reist seint a n tjandu old.

BORG ENGLANDS, ER ALLS EKKI SÍÐRI.
Guðn' Hronn gudnyhronn@mbl.is

Í

AFP

Sheffield er gjarnan kolluð grænasta borg Englands þar
sem groður og falleg tre eru aberandi þar.

PÓ ST KO RT

Keppendur Tour de France-hjolreiðakeppninnar hjoluðu
gegnum Sheffield j&l .

Sheffield bu
Âa um 551.800 manns en þr aÂtt fyr ir mikinn foÂlksfjoÈlda er
bor gin talin ein o
Èr uggasta bor g E nglands. Bor gin er ein suÂ alla gr ænasta Â
õ E vro
Âpu en hu
Ân inniheldur um 170 sko
Âglendi, 78 almenningsgar ða og o
Âtal tr eÂ, eða um r uÂma tvo milljar ða. Sheffield er meðal annar s þekkt fyr ir að ver a við Peak Distr ict-þjo
Âðgar ðinn, sem þykir
einstaklega fallegur , og þvõ
Âer naÂttu
Âran aÂvallt skammt undan.
E kki er no
Âg með að borgin seÂ stu
Âtfull af fallegr i naÂttu
Âr u heldur hefur
hu
Ân að geyma fjo
Èr ugt nætur lõ
Âf og gott u
Ârval ver slana. Þ eir sem er u tilbu
Ânir að eyða daÂgo
Âðr i summu Â
õ ver slunum þegar þeir fer ðast er lendis
æ ttu að leggja leið sõ
Âna Â
õ Meadowhall-verslunar miðsto
Èðina en huÂn er nõ
Âunda stær sta verslunar miðsto
Èð Br etlands og iðar aÂvallt af lõ
Âfi. Miðbæ r
Sheffield er einnig fjo
Èr legur og fallegur og setur r Â
a ðhu
Âsið glæsilegan svip
aÂ bæinn.
F er ðamenn sem heimsækja Sheffield hafa þvõ
Âu
Âr mo
Èr gu að velja, hvor t
sem þeir hafa Â
a huga aÂ u
Âtivist, slo
Èkun, skemmtanalõ
Âfi, to
Ânlist eða ar kitektuÂr svo eitthvað seÂ nefnt. Og þeir sem vilja stunda hreyfingu meðan Â
a
heimso
Âkninni til Sheffield stendur þur fa ekki að leita langt yfir skammt
þvõ
ÂSheffield er kunn fyr ir að ver a afar hæðo
Âtt og þvõ
Âfylgir þvõ
Âað roÈlta
um borgina aÂkveðin lõ
Âkamsr æ kt.
Manchester -flugvo
Èllur er tilvalið fyr sta stopp fyr ir þaÂ Â
I slendinga sem
hyggjast heimsæ kja Sheffield en lestin gengur þar Â
a milli og tekur fer ðin
r uÂma klukkustund.

O RG
FRÁ ED IN B

2.500 punda hláturinn

Í ágúst er Edinborg undirlögð sviðslistahát´ðinni The Fringe, og mannmergðin á
götunum minnir á einhvers konar mánaðarlanga menningarnótt. Kabarett, dansog leiksýningar og það sem ég er spenntastur fyrir – uppistand. Flest uppistandið
sem ég fór á ´ byrjun var frekar óspennandi, þreyttir karlrembu- og kúkabrandarar
voru ekki alveg það sem ég var að leita eftir. Það var ekki fyrr en ég fór á nemendakeppni ´ uppistandi að ég sá eitthvað ferskt. Eini gallinn var að mér finnst

Grillað Meadows, besta almenningsgarðinum.

skoski hreimurinn svo erfiður að um leið og ég fattaði brandarann og byrjaði að
hlæja að honum var restin af salnum löngu búin með sinn hlátur. Þetta var orðið
svo slæmt að einu sinni kom kynnirinn fram, benti út ´ sal og spurði hver það væri
sem væri að horfa á þetta á plúsnum. Hann var að sjálfsögðu að benda beint á mig.
Þegar næsti keppandi steig á svið var salurinn svo meðvitaður um þetta að ´ hvert
skipti sem ég hló á eftir öllum hlógu allir aftur. Sá keppandi fékk þv´ tvöfaldan hlátur og endaði auðvitað á þv´ að vinna keppnina og fékk 2.500 punda verðlaun.

Kveðja, JónBen. Við Tota við kastalann.

Her er eg n' kominn a Royal Mile.
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Ferðalögogflakk
FIMM BORGIR ÞA R SEM ÍBÚ A R N JÓ TA MIKILLA LÍFSGÆÐA

Höfuðborgir
heilsunnar
STÓRBORGIR ERU EKKI FYRSTU STAÐIRNIR SEM KOMA UPP Í HUGANN ÞEGAR HUGSAÐ ER UM HEILNÆMT LOFT OG LYKILINN AÐ
LÖNGU LÍFI. BORGARYFIRVÖLD VÍÐA UM HEIM LEGGJA ÞÓ RÍKA
ÁHERSLU Á HEILBRIGÐI ÍBÚA OG HÉR ER AÐ FINNA FIMM BORGIR
SEM ÞEKKTAR ERU FYRIR LÍFVÆNLEGT UMHVERFI.
Halldor A. Asgeirsson haa@mbl.is

H

vaða bor gir heims er u best
til þess fallnar að stuðla að
almennu heilbr igði Â
õbuÂa
sinna? Til er u yÂmsir listar
yfir slõ
Âkar bor gir Â
aÂ
olõ
Âkum miðlum
netsins. E n hvað ger ir bor g heilsuÂmsir þæ ttir koma til skoðsamlega? Y
unar aÂ bor ð við gæði heilbr igðisþjo
Ânustu, umfang og skipulag almenningssamganga og aðgengi að gr ænum
svæ ðum innan bor garmar ka. HeÂr er
að finna fimm bor gir sem eiga það
sameiginlegt að bir tast iðulega aÂ listum yfir heilnæmustu bor gir nar enda
hafa yfirvoÈld þar lagt aÂher slu aÂ að
r eka bor girnar með það fyr ir augum
að tryggja heilbr igði Â
õbuÂanna.

*

Gæði heilbrigðisþjónustu,
menntakerfi og umfang og skipulag almenningssamganga
hafa áhrif á mat á
l´fsgæðum ´búa borga.

Morgunblaðið/Styrmir Kari

Græn svæði innan borgarmarka veita folki tækifæri til
að fl' ja ærandi havaða og steypu storborga.

Jafnvægi ´ kolefnisútblæstri 2025
Borgir Vestur-Evropu eru iðulega ofarlega a
listum yfir l fsgæði b&a heims og hafa þar
trekað betur en borgir Norður- og SuðurAmer ku. I Skandinav u er hins vegar að finna
mestu l fsgæði Evropu hvað heilbrigði varðar
og þv þarf ekki að koma a ovart að sja Kaupmannahofn v ða a listum. Hofuðborg Danmerkur er afar vinsæll afangastaður Islendinga og tronir a toppi margra lista yfir
heilbrigði borga. Rk hjolreiðamenning borgarinnar hefur þar mikil ahrif auk þess sem
Danir hafa minnkað &tstreymi groðurh&salofttegunda umtalsvert undanfarinn aratug.
Utstreymið hefur dregist saman um 20%fra
arinu 2005 og er það hluti af markmiði borgaryfirvalda um að verða fyrsta borg heims

sem nær jafnvægi kolefnis&tblæstri, það er
að segja skilur ekki eftir sig nein kolefnisfotspor umhverfinu. Ætlunin er að na
þessu markmiði fyrir arið 2025. Um helmingur b&a Kaupmannahafnar hjolar vinnuna
dag hvern og um 400 k lometrar af
hjolast gum liggja um borgina. Hjolreiðast gurinn um
Dronning Louise-br&
sem tengir Nør-rebro við miðbæinn
er fjolfarnasta hjolaleið heimi og þar
fara um 36.000 hjolreiðamenn a hverjum
einasta degi.

Langl´fir milljónamæringar
Furstadæmið a fronsku Riv erunni er aðeins tveir ferk lometrar að stærð og er
þettb' lasta r ki heims. Hvergi a hnettinum mælist langl fi jafnmikið eða rett tæplega 90 ar. Þess ber þo að geta að b&ar Monako eru aðeins rett tæplega 40 þ&sund og &rtakið þv ollu smærra en stærri samfelogum. Þar eru jafnframt flestir milljona- og milljarðamæringar heims miðað við hofðatolu. Þau miklu auðæfi sem b&ar Monako b&a yfir gera
þeim kleift að eiga fyrir heilbrigðisþjonustu a heimsmælikvarða. Heilbrigðiskerfi Monako er þrettanda sæti
Alþjoðaheilbrigðisstofnunarinnar. Þar hefur jafnframt verið gripið til margv slegra &rræða þagu umhverfisins,
meðal annars er stefnt að þv lagmarka &tstreymi
groðurh&salofttegunda a raðstefnum sem haldnar eru
Monako storum st l. Þa keyra opinberir starfsmenn
auknum mæli um a rafmagnsb lum og græn svæði
eru v ða.
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Reiðhjólum fjölgaði
um 450%
A vesturstrond Astral u er að finna borg sem iðulega
kemst a lista yfir þær borgir heims sem best er að
b&a . Perth er jafnframt ein af bestu borgum heims
fyrir konur. Fylgirit t maritsins the Economist, Intelligent Life, valdi Perth sem eina af 10 l fvænlegustu
borgum heims arið 2013. Intelligent Life mældi fimm
þætti mati snu; stoðugleika, heilbrigðiskerfi, menntun, borgarskipulag, menningu og umhverfi. A t mabilinu milli 1998 og 2009 jokst fjoldi hjolreiðamanna
Perth um 450%og reiðhjolagrindum hefur verið
komið upp v ða um borgina svo mogulegt se að læsa
hjolum kirfilega. Hl' tt loftslagið við Indlandshaf gerir
jafnframt að verkum að b&ar Perth geta skellt ser a
strondina og stundað &tivist og þrottir af margv slegu tagi allan arsins hring. Tæplega tvær milljonir
manna b&a þar og Perth er þv fjorða stærsta borg
Astral u hvað mannfjolda varðar. H&snæðismarkaður þar hefur verið að nalgast stoðugleika a n' eftir
mikinn uppgang a undanfornum arum namuiðnaði.

Japanskur agi ´ samgöngumálum
Losun groðurh&salofttegunda Tok' o er
með þv minnsta sem t ðkast Asu enda
er þar að finna eitt skilvirkasta almenningssamgongukerfi heimi. Borgaryfirvold
hafa jafnframt haldið þv fram að kjarnorkuslysið Fukushima og floðbylgjan arið 2011 hafi ekki haft ahrif a mengunarstig borgarinnar. Dagblaðið The Guardian Bretlandi valdi Tok' o annað sæti
yfir heilnæmustu borgir heims arið 2012
enda er langl fi b&a borgarinnar vel þekkt
og er dag rett tæplega 85 ar að meðaltali. Japanir verja miklum opinberum
fjarmunum heilbrigðiskerfi almennings,
leggja r ka aherslu a hreinlæti og að rækta
sterk fjolskyldutengsl. Þa samanstendur
mataræði Japana að storum hluta af hr sgrjonum, grænmeti og ferskum fiski. H&snæðisverð Tok' o tok að hækka talsvert
arið 2013 kjolfar breyttra aherslna n' s
forsætisraðherra, Sinzo Abe, efnahagsmalum. Þa hafði jafnframt ahrif að Tok' o
var valin til að h' sa sumarolymp uleikana
arið 2020.
Morgunblaðið/Heiddi

SPUNI
Hönnuður Erla Sólveig Óskarsdóttir

Íslensk hönnun
& handverk

Bannað að hrækja
I Singap&r er t ðni ungbarnadauða
afar lag a sama t ma og b&ar
borgr kisins b&a við mikið langl fi
eða 84,38 ar að meðaltali samkvæmt uppl' singum sem er að
finna staðreyndasafni bandar sku
leyniþjonustunnar (e. CIA World
Factbook). Aðeins b&ar Monako,
Macau og Japans geta b&ist við að
lifa lengur en b&ar Singap&r. Heilbrigðiskerfið þar þykir meðal
þeirra skilvirkustu og bestu
heimi. Um 80% b&anna nota opinbera heilbrigðisþjonustu þar
sem nokkrir verðflokkar eru
gildi. Þa er Singap&r meðal hreinustu borga heims enda er þar
gildi strong loggjof sem leggur
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bann við þv að hrækja a gotum
&ti og dreifa rusli. Hinu opinbera
þar hefur jafnframt tekist að takmarka b laumferð toluvert fra hapunkti hennar a attunda aratugnum með ' msum gjoldum og
vegaþrengingum og oðrum &rræðum. Almenningssamgongukerfið flytur r&mlega tvær milljonir farþega milli staða a degi
hverjum. Þa er Singap&r stundum
kolluð „borg garðanna“ ljosi
þess að þar er fjoldi almenningsgarða og gonguleiða kringum
eyjuna. Hjolreiðamenn og hlauparar geta stuðst við serstakt
leiðakerfi til að ferðast a milli
garða og annarra grænna svæða.

Veldu þinn lit úr rúmlega 50 litum sem í boði
eru og við bólstrum stólinn eftir þínum óskum.

STOFNAÐ 1956

Bæjarlind 8-10
201 Kópavogur

s: 510 7300
www.ag.is

8.9.2014 11:10

untitled - I2014-08-30.pdf

20 af 56

http://blad/mblpdf//2014/2014-08-30/I2014-08-30.pdf

Heilsaog
hreyfing

Afleiðingar sjónvarpsgláps

*

Margt folk n&til dags eyðir miklum t ma fyrir framan tolvuog sjonvarpsskjai hvern dag en fair velta þv fyrir ser hvaða
afleiðingar þetta glap getur haft. Heilinn er gerður til að sja
og bregðast við hlutum umhverfinu og það að einbl na a
eitthvað eitt langan t ma kennir honum að &tiloka umhverfið og þrengir sjonsviðið smatt og smatt. Til að sporna
gegn þessari þroun er mælt með að gera augnæfingar
reglulega, svo sem að ranghvolfa augunum nokkrum sinnum eða l ta fra skjanum með reglulegu millibili.

BA RÁT TA N GEGN Ó H O LLUST U

„F´kn er
frekar
sterkt orð“
MARGIR KANNAST VIÐ ÞAÐ AÐ FÁ STERKA LÖNGUN
Í EINHVERJA ÓHOLLUSTU HVORT SEM ÞAÐ ER GOSÞað getur reynst þrautin
þyngri að standast freistingar þegar sælgæti er a
boðstolum.

DRYKKUR, SÆLGÆTI EÐA FITURÍKUR MATUR. ÞESSA
LÖNGUN GETUR VERIÐ ERFITT AÐ LOSA SIG VIÐ.
NÆRINGARFRÆÐINGURINN HRUND VALGEIRSDÓTTIR SEGIR SÁLFRÆÐILEGAR ÁSTÆÐUR OFT
VALDA STERKRI LÖNGUN Í ÓHOLLUSTU.

*

Ástæðurnar að
baki ofáti og
sterkri löngun ´
ákveðin matvæli
eru ekki alveg ljósar
en eru taldar vera
af bæði l´feðlisfræðilegum og sálfræðilegum toga.

Guðn' Hronn gudnyhronn@mbl.is

Á

stæður nar bak við ofaÂt
og ster ka loÈngun Â
õ
aÂkveðin matvæ li sem
er fitt er að r aÂða við er u
ekki alveg ljoÂsar en er u taldar
ver a af bæði lõ
Âfeðlisfr æðilegum og
saÂlfræ ðilegum toga. Oft er þetta
að stoÂr um hluta tilfinningalegt og
tengist gjar nan einmanaleika,
þunglyndi, kvõ
Âða eða str eitu. J afnvel smaÂskammtur af aÂkveðinni
matar tegund getur þaÂ yÂtt undir
ofaÂtið. Hugsunin hjaÂ fo
Âlki er oft
mjoÈg svar thvõ
Ât. Þ að telur mat annaðhvort slæman og oÂhollan eða
goÂðan og hollan en Â
õ r aunver uleikanum er þetta ekki alveg þannig,“
uÂtskyÂr ir Hr und og nefnir suÂkkulaði, ko
Èkur , kex, Â
õs, kar toÈfluflo
Ègur ,
popp og skyndibita sem dæmi yfir
þau matvæli sem foÂlk finnur
gjar nar fyr ir ster kri loÈngun Â
õ.
„Sumir eiga það lõ
Âka til að borða
of mikið af kartoÈflum, br auði og
pasta.“
Hr und segir sykur oft valda
fo
Âlki er fiðleikum Â
õ bar aÂttunni gegn
oÂhollu matar æði. „Þ að hefur ver ið
syÂnt fr am Â
aÂ
õ rottum að matur
sem inniheldur mikinn sykur eykur losun aÂ utanfr umu-doÂpamõ
Âni aÂ
vissum stoÈðum Â
õ heilanum. Þ etta
er u hlutir sem aÂ enn eftir að
skoða betur hjaÂ mannfoÂlkinu og

þess vegna er ekki alveg tõ
Âmabær t
að tala um þessar langanir sem
fõ
Âkn. FÂ
õkn er fr ekar sterkt or ð og
er yfir leitt notað yfir ster ka lo
Èngun Â
õÂ
a fengi og eitur lyf en ekki
matvæli. E n fo
Âlk getur aftur aÂ
moÂti fengið mjoÈg ster ka loÈngun Â
õ
vissan mat þannig að þvõ
Â finnst
það ekki geta stjo
Âr nað þessum
loÈngunum og neytir matar ins oft Â
õ
miklu magni, og þaÂ er Â
õ sumum
tilfellum um að r æða ofaÂt sem er
viss tegund af Â
a tr oÈskun,“ segir
Hr und.

Hlustað á l´kamann
Hr und mælir með þvõ
Â að þeir sem
eiga við ofaÂt að strÂ
õða leiti til fagaðila sem hjaÂlpar þeim að finna uÂt
hvaða tilfinningar bu
Âa að baki
ofaÂtinu. „Þ aÂ læ r ir fo
Âlk aðferðir til
að takast aÂ við tilfinningar nar aÂ
annan haÂtt en með þvõ
Â að bor ða of
mikið. E n ef lo
Èngunin er aðeins
væ gar i getur r eynst vel að bor ða
r eglulega hollan mat og passa upp
aÂ að hlusta aÂ lõ
Âkamann. Svo er
nauðsynlegt að bor ða þegar hungur ger ir var t við sig þvõ
Â laÂgur
blo
Âðsykur getur yÂtt undir þessar
langanir . Svo hjaÂlpar hr eyfing oft
til lõ
Âka,“ u
ÂtskyÂr ir Hr und og segir
að þaÂ seÂ einnig mikilvægt að finna
uÂt aÂ hvaða tõ
Âma loÈngunin gerir

Morgunblaðið/Þorður

Næringarfræðingurinn Hrund Valgeirsdottir heldur &ti vefs ðunni www.naering.com, þar deilir h&n ' msum gagnlegum froðleik um mataræði og næringu.

helst var t við sig. „Þ annig getur
fo
Âlk ver ið tilbu
Âið með snar l sem
slær aÂ lo
Èngunina Â
õ oÂhollan mat.
F yr ir suma gæti það til dæmis
ver ið lu
Âka af hreinum hnetum eða
aÂvo
Èxtur ,“ segir H rund sem ver ður
oft vo
Èr við að fo
Âlk eigi er fitt með
að minnka eða hæ tta að dr ekka
gosdr ykki hvort sem þeir innihalda sykur eða ger visæ tu. „Þ að
er mjo
Èg lõ
Âklegt að það seÂ vegna
koffõ
Ânsins sem gosdr ykkir innihalda gjar nan,“ segir Hr und að
lokum.

N O KKUR GÓÐ RÁ Ð

Yfirst´gðu
löngunina

AFP

Bor ðaðu r eglulega hollan m at í lit lum
sköm m t um : Við viljum halda bloðsykrinum
jafnvægi þv það kemur veg fyrir að við latum
undan longun ohollustu.
Ekki ver ða of svöng/svangur : Þegar við erum orðin mjog svong þa erum við l klegri til að
missa okkur ohollustunni.
H r eyfingin hjálpar : Margir borða sætindi
þegar þeim leiðist og þa er gott að dreifa huganum með l kamsrækt.
H afðu snar l við höndina: Finndu &t a hvaða
t ma longunin gerir vart við sig og gr ptu þa
hollt snarl, til dæmis hnetur og avexti.
Fáðu viðeigandi hjálp: Leitaðu til fagaðila
sem kennir þer að takast a við tilfinningar a
annan hatt en með ofati ef það er það sem þ&
ert að str ða við.
H r einsaðu skápana: Ef engin ohollusta er til
a heimilinu er l klegra að þer takist ætlunarverk þitt.
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Vertu
með

Púlsmælir og
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Ö ugri
myndavél

Vatns- og
rykvarinn
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Heilsaoghreyfing

Skaðsamt rotvarnarefni
Paraben er rotvarnarefni sem gjarnan er notað snyrtivorur. A seinni arum hefur umræðan um skaðsemi parabens verið mikil en það er talið geta valdið brjostakrabbameini. Þeir sem vilja forðast paraben
ættu þa að lesa vandlega utan a umb&ðir a snyrti- og hreinlætisvorum. Innihaldsl' singarnar geta stundum
verið villandi og ætti folk að vera vakandi fyrir orðum sem innihalda orðið paraben, t.d. methylparaben.

I fyrra hlupu þatttakendur
Reykjanesmaraþonsins
bl ðskaparveðri.

SJÖ GÓÐ RÁ Ð FYRIR H LAUPIÐ

H LAU PIÐ UM GÖ T U R REYKJA N ESBÆJA R

Reykjanesmaraþonið er sannkölluð fjölskylduskemmtun
MIÐVIKUDAGINN NÆSTKOMANDI, HINN ÞRIÐJA SEPTEMBER, FER REYKJANESMARAÞONIÐ FRAM. REYKJANESMARAÞONIÐ ER ÁRLEGUR VIÐBURÐUR
SEM FER FRAM Í TENGSLUM VIÐ LJÓSANÓTT Í REYKJANESBÆ OG ER BOÐ-

AFP

IÐ UPP Á AÐ HLAUPA ÞRJÁR MISMUNANDI VEGALENGDIR. Í ÁR RENNA

1. N æringin er m ikilvæg. Borðaðu
hollan og orkur kan mat fyrir hlaupið
sem fer vel magann. Til dæmis er tilvalið að fa ser gr ska jog&rt með m&sl
og avoxtum fyrir atokin.

500 KRÓNUR AF HVERJU ÞÁTTTÖKUGJALDI TIL BARNASPÍTALA HRINGSINS.
Guðn' Hronn gudnyhronn@mbl.is

V

ið erum með þrjaÂ, sjoÈ og tõ
Âu kõ
Âlo
Âmetra þannig að við teljum að allir
ættu að geta fundið eitthvað við sitt
hæfi. Þetta er auðvitað svo stuttu
eftir Reykjavõ
Âkurmaraþonið að þeir sem vilja
hlaupa lengri vegalengdir eru o
Èrugglega bu
Ânir
að faÂ Â
utraÂs. Þ essar vegalengdir ættu að henta
þessari tyÂpõ
Âsku fjo
Èlskyldu,“ segir Vikar Sigur joÂnsson sem hefur haft umsjo
Ân með
Reykjanesmar aþoninu sõ
Âðastliðin tõ
Âu aÂr . „Það
er toÈluverður fjoÈldi barna sem tekur þaÂtt Â
õ
hlaupinu, seÂrstaklega Â
õ þremur kõ
Âlo
Âmetr um,
og sjoÈ kõ
Âlo
Âmetrar henta unglingum vel,“ u
ÂrskyÂrir Vikar sem telur Reykjanesmaraþonið
sannkallaða fjo
Èlskylduskemmtun.
Â
I aÂr verður Reykjanesmaraþonið aÂ miðvikudegi lõ
Âkt og Â
õ fyr ra en ekki aÂ LjoÂsano
Âtt sjaÂlfri.
„Við vorum alltaf með Reykjanesmaraþonið aÂ
laugardeginum Â
õ tengslum við Ljo
Âsano
Âtt en nuÂ
er LjoÂsanoÂtt orðin svo stoÂr viðbur ður að aÂ
seinasta aÂr i aÂkvaÂðum við að færa hlaupið yfir
aÂ miðvikudaginn, við to
Èldum það skynsamlegast, og það kom svakalega vel uÂt. Þess vegna
verður hlaupið einnig Â
a miðvikudegi Â
õ aÂr,“ segir Vikar og bendir aÂ að 500 kroÂnur af hverju
þaÂtttoÈkugjaldi renni til Barnaspõ
Âtala Hringsins. „500 kr Â
onur af hver ri skraÂningu renna til
Barnaspõ
Âtala Hringsins til minnigar um lõ
Âtinn
dreng sem leÂst fyrir aÂri, hann Bjo
Èrgvin Arnar
Atlason. Við viljum laÂta gott af okkur leiða,“
segir Vikar.
Vikar mun ekki hlaupa Â
õ sjaÂlfu Reykjanes-

maraþoninu en hann situr ekki auðum ho
Èndum
meðan aÂ hlaupinu stendur. „EÂg hleyp o
Èrugglega sjoÈ eða tõ
Âu kõ
Âlo
Âmetra aÂ miðvikudaginn,
bæði Â
õ undirbu
Âningnum og meðan aÂ hlaupinu
stendur,“ segir Vikar sem mun sjaÂ til þess að
allt gangi vel fyrir sig aÂ hlaupadeginum aÂsamt
fleira goÂðu fo
Âlki.

2. Skórnir skipt a m áli. Mikilvægt er
að skob&naðurinn se þægilegur og goður. Faðu hjalp þrottavoruverslun við
að velja sko sem henta fotunum a þer.
Þa er sniðugt að vera með plastur vasanum hlaupinu ef ske kynni að hælsæri
gerði vart við sig.

Mesti sigurinn að mæta og vera með
Â
I lok dags ver ða svo veitt vegleg verðlaun fyrir meðal annar s besta aÂrangurinn. „Svo er um
við einnig með slatta af u
ÂtdraÂttarver ðlaunum,
bæði peningaverðlaun og annað. Mesti sigurinn er bara að mæta og hlaupa, maður þarf
ekki endilega að vera bestur til að faÂ verðlaun,“ segir Vikar sem lumar aÂ nokkrum go
Âðum raÂðum fyr ir þaÂ sem hyggjast hlaupa aÂ miðvikudaginn. „Mitt helsta raÂð til hlaupar a er
auðvitað að borða næringarrÂ
õka fæðu aÂður en
haldið er af stað. Svo langar mig að benda
fo
Âlki Â
a að taka það bara roÂlega og fara ekki að
str essa sig aÂ einhverjum oÂþarfa reÂtt fyr ir
hlaup. ÞaÂ er auðvitað mikilvægt að ver a vel
sko
Âaður og vel klæddur.“
Âhugasamir geta skr aÂð sig til leiks til klukkA
an 22:00 Â
a þriðjudaginn aÂ www.hlaup.is eða Â
õ
lõ
Âkamsræktarsto
Èðinni Lõ
Âfsstõ
Âl en þaÂtttakendur
er u hvattir til að kynna seÂr hlaupaleiðir nar aÂður en haldið er af stað. RaÂsmark og endamark
verður við lõ
Âkamsræktarsto
Èðina Lõ
Âfsstõ
Âl/Ho
Âtel
Keflavõ
Âk og ræst ver ður Â
õ allar vegalengdir
klukkan 18:00.

3. Slökun gerir gæfum un. Ekki eyða
orkunni að kreppa hnefa og spenna
axlir a meðan þ& hleypur, slakaðu a oxlunum og hristu handleggina reglulega til
að halda slokun.
4. Ekki gleym a upphit uninni. Profaðu að skokka a staðnum og teygja vel a
l kamanum til að koma veg fyrir meiðsl.

Vikar Sigurjonsson er herna við rasmark
Reykjanesmaraþons asamt dottur sinni,
Snæd si Gloð sem mun hlaupa a miðvikudaginn.

*

500 krónur af hverri
skráningu renna til
Barnasp´tala Hringsins til
minningar um l´tinn
dreng sem lést fyrir ári.

5. Hafðu vat n við höndina. I flestum
hlaupum eru svo þar til gerðar vatnsstoðvar þar sem hlauparar geta slegið a
þorstann, n' ttu þer þær.
6. Skem m t u þér fyr st og fr em st .
Hlaupið verður auðveldara þegar þ&
skemmtir þer vel. B&ðu til hressandi
lagalista fyrir hlaupið og komdu þer grinn.
7. Teygjur er u óm issandi. Teygðu vel
lok hlaups og komdu þannig veg fyrir
harðsperrur og eymsl.
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Flestir fóru t´u k´lómetra

Í hvert sinn sem þú borðar
ertu annaðhvort að næra
sjúkdóm eða vinna gegn honum.

Þatttakendum Reykjav kurmaraþonsins hefur stoðugt farið fjolgandi
fra arinu 1984 en þa skraðu aðeins 214 manns sig til leiks. I ar var
þatttokumetið slegið þv 15.654 manns toku þatt hlaupinu, meirihluti
þatttakenda hljop t u k lometra vegalengd eða 7.005 einstaklingar.

Heat her Mor gan

KEMPA VIKUN N A R SIGU RBJÖ RN H REIÐA RSSO N

Umgengst l´kama sinn sem musteri

S

igurbjoÈr n Hr eiðar sson er einn þekktasti knattspyr numaður
landsins en hann oÂlst upp aÂ Dalvõ
Âk og var ð fyr sti landsliðsmaður inn fr aÂ þvõ
Âsvæði. H ann byr jaði ungur að spila meðal
þeir ra bestu en hann var einungis 15 aÂr a þegar hann feÂkk að
spr eyta sig fyrst Â
õ meistar aflokki. Knattspyrnufer ill hans er langur
og glæsilegur enda leikjahæsti leikmaður Vals fr aÂ upphafi og var
fyr irliði sem bæ ði Â
I slands- og bikarmeistar i. Spilaði einnig Â
õ Svõ
Âþjo
Âð
upp uÂr aldamoÂtum með Tr ellebor g Â
õ allsvenska. F yrir þr emur Â
a r um
toÂk hann að seÂr þjaÂlfun hjaÂ Haukum, fyr st sem aðstoðar þjaÂlfar i og
nuÂ sem aðalþjaÂlfar i liðsins. Sigur bjo
Èr n aÂ konu og tvæ r dæ tur og er
þvõ
ÂfjoÈlskyldufaðir . Hann klaÂr aði stuÂdentspr oÂf fr aÂ F B og Â
õþr o
Âttafr æði
fr aÂ L augavatni. ÞaÂ hefur stafað sem kennar i Â
õ 13 Â
a r , fyrst Â
õ L indaskoÂla Â
õ KoÂpavogi og nuÂÂ
õ I ðnskoÂlanum Â
õ Hafnar fir ði.
Gælunafn: BjoÈssi.
Íþr ót t agr ein: Knattspyr na.
Hver su oft æfir þú á viku? F imm eða sex sinnum Â
õ viku.
Hver er lykillinn að góðum ár angr i? SkyÂr og r aunhæf mar kmið og
vinna oÂtr auður að þeim. P assa upp aÂ allt sem viðkemur ; s.s. æ fingar,
matar æði, hvõ
Âld og hugar þjaÂlfun. E kki gefa afslaÂtt af neinu og taka
aÂbyr gð aÂ sjaÂlfum seÂr . Ver a jaÂkvæður gagnvar t È
ollu og meðvitaður
Âr angur er bar a vinna og kemur
um að það koma þungir dagar lõ
Âka. A
alls ekki af sjaÂlfu seÂr .
Hver nig er best að kom a sér af st að? Velja seÂr eitthvað sem
manni þykir skemmtilegt að gera. E kki fara eftir þvõ
Âendilega
hvað aðr ir er u að ger a heldur finna sitt aÂhugasvið. Þ Â
a er hægt
að byr ja og gleyma seÂr Â
õ hr eyfingunni. Það albesta er þegar
maður er buÂinn að hr eyfa sig eða ger a bar a eitthvað Â
õÂ
a kveðinn tõ
Âma og gleymir seÂr bar a
alveg Â
õ þvõ
Â, lendir
eiginlega Â
õ tõ
Âmaleysu og
hlakkar til næsta
skiptis. MjoÈg gott að finna
seÂr feÂlaga að æfa með, einn
eða fleir i, sem drÂ
õfa mann
aÂfr am þegar aÂ þar f að
halda.
Hvað r áðleggur ðu fólki
sem vill hr eyfa sig
m eir a? H afa hr eyfinguna
fjoÈlbreytta og lõ
Âflega. EÂg
skipti t.d. do
Ègunum niður og hef
nokkur atr iði Â
õ hver r i viku. EÂg
t.d. hleyp, lyfti, syndi, geng og er
Â
õ foÂtbolta Â
õ hver ri viku. Lyfti oft
bara heima hjaÂ meÂr . Set upp
þr ekhr ing þar sem eÂg einblõ
Âni Â
a eigin lõ
Âkmasþyngd. E kki laÂta stoppa sig
að komast ekki Â
õ r æktina þennan
dag. Mar gir aðrir hr eyfikostir Â
õ
sto
Èðunni.
Hver nig heldur ðu þér í for m i þegar
þú fer ð í fr í? EÂg passa mig aÂ þvõ
Âað ver a
aldr ei haÂður einhver r i einni lõ
Âkamsr æktar sto
Èð
eða einni tegund af hr eyfingu. Hver maður er sitt
muster i eins og einhver sagði og eÂg nyÂti meÂr alltaf
umhver fið sem eÂg er Â
õ hver ju sinni. Þ að er alltaf
hægt að hlaupa, ganga, vinna með eigin lõ
Âkams-
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þyngd og mjo
Èg võ
Âða hægt að fara Â
õ sund. Maður er með bolta Â
õ skottinu og jafnvel fr isbõ
Âdisk eða badmintonspaða. Bar a spur ning um að
hr eyfa sig.
Er t u alm ennt m eðvit aður um m at ar æðið? J aÂ, en ekki fanatõ
Âskur .
Borða allt en fylli diskinn ekki alltaf. EÂg passa að bor ða mikinn
mor gunmat og er alveg meðvitaður um, ef eÂg hef ver ið Â
õ einhver ju
misgo
Âðu að bor ða, að passa upp aÂ næstu maÂltõ
Âðir.
Hvað bor ðar ðu t il að halda þér í for m i? Alla flo
Âr una. P assa alltaf
að hlaða vel eftir æ fingar og dæli þaÂÂ
õ mig sykri sem er ein af faÂum
stundum sem eÂg bor ða sykur með go
Âðr i samvisku. F æ meÂr alltaf
lyÂsi og võ
Âtamõ
Ân extr a aÂ morgnana og dr ekk mikið vatn. Reyni bar a
að passa jafnvægið milli hleðslu og eyðslu.
Hvaða óhollust a fr eist ar þín? EÂg bor ða alveg inn Â
a milli o
Âhollt en
reyni að hafa jafnvæ gi Â
õ þessu. EÂg fæ meÂr t.d. mjo
Èg reglulega r oyalbu
Âðing og no
Âakr opp.
Hvað r áðleggur ðu fólki sem vill bæt a m at ar æðið? Kynna seÂr maÂlin og borða fjo
Èlbr eytt. Reyna að finna jafnvægi Â
õ þvõ
Âað innbyr ða
jafnmikið af kalorÂ
õum og þu
Â eyðir . Bor ða alltaf kjar ngo
Âðan mor gunmat sem heldur manni so
Èddum langt fr am eftir . Ver a ekki alltaf
að nar ta og drekka mikið vatn.
Hvaða gildi hefur hr eyfing fyr ir þig? Hr eyfing er þannig fyr ir mig
að ef eÂg er ekki bu
Âinn að hr eyfa mig Â
õ tvo daga þaÂ er eÂg
gjo
Èrsamlega viðþolslaus, ver ð að komast Â
õ hr eyfingu.
F r aÂhvar fseinkenni mikil. Þ etta er lõ
Âfsstõ
Âll hjaÂ meÂr.
EÂg veit að hr eyfingin hefur grÂ
õðar leg aÂhr if aÂ lõ
Âkamlega og andlega heilsu eins og r annso
Âknir sy
Âna
og lõ
Âðanin ver ður È
oll o
Ènnur eftir hr eyfingu. Þ võ
Â
segi eÂg að heilsuhraustur maður aÂ seÂr o
Âtal
dr auma en saÂ heilsulausi aðeins einn.
H vað er u algeng m ist ök hjá fólki við æfingar ?
Það fer of geyst af stað og fer oft eftir ster Â
õo
Âty
Âpum sem það r eynir að lõ
Âkjast af þvõ
Âeitthvað
er Â
õ tõ
Âsku aÂ þeim tõ
Âma. Byr jar aÂ fullum kr afti Â
õ
einhver ju sem er ekki Â
õ gr unninn þeir r a
aÂhugi eða alltof geyst og er þvõ
Âhæ tt
eftir nokkr ar vikur , hefur hvor ki
uÂthald neÂ aÂhuga. F o
Âlk aÂ að
hr eyfa sig fyr ir sjaÂlft sig, viðhalda eða bæta heilsuna og
lõ
Âða vel andlega og lõ
Âkamlega. Alls ekki gera eitthvað bar a af þvõ
Âað það er Â
õ
tõ
Âsku. Þ egar fo
Âlk fer og fær
r aÂð um hreyfingu er mikilvæ gt
að faÂ r o
Èkstuðning aÂ o
Èllu sem
ver ið er að setja fyr ir .
Hver jar er u fyr ir myndir þínar ?
Â yngr i aÂr um hinir og þessir fo
A
Âtboltamenn. Â
I dag er það meir a að
eÂg lõ
Ât aÂ aÂkveðna mannkosti sem
fyr ir mynd. Það er að far a jaÂkvæ ður
inn Â
õ daginn og halda þvõ
Ânokkuð
fer sku sama aÂ hver ju gengur , huga að
heilsunni, gefa af seÂr og taka aÂbyr gð aÂ
Morgunblaðið/Eggert
eigin gjo
Èr ðum.

Þeir sem þjast af beinhimnubolgu ættu að kæla
auma svæðið með koldum bakstri.

Þjáist þú af beinhimnubólgu?
Margt folk sem stundar þrottir reglulega þjaist
af beinhimnubolgu. Beinhimnubolga orsakast af
of miklu eða rongu alagi sem veldur bolgum
skoflungunum. Beinhimnubolga l' sir ser þannig
að sa sem þjaist af henni finnur fyrir verk a innanverðum og/eða neðanverðum skoflunginum,
verkurinn agerist þa við aukið alag. Hlauparar
sem hlaupa a horðu undirlagi fa gjarnan beinhimnubolgu og þeir sem nota rangan skob&nað
l kamsrækt. Þess vegna er nauðsynlegt að
nota rettan skob&nað og jafnvel fara gongugreiningu til að finna &t hvað hentar manni
best. Þegar beinhimnubolga gerir vart við sig
er nauðsynlegt að bregðast rett við og draga
&r alagi þv langvarandi beinhimnubolga getur
orsakað alagsbrot. Þeir sem finna fyrir beinhimnubolgu ættu að kæla skoflunginn með
koldum bakstri og gera styrkaræfingar fyrir
fætur, bolgueyðandi lyf geta einnig hjalpað til.
Þeir sem eru gjarnir a að fa beinhimnubolgu
ættu að gæta þess að verða ekki kalt a æfingum
þv kuldi getur ' tt undir beinhimnubolgu, þa er
einnig mælt með að nota upphaa hlaupasokka
sem halda hita a fætinum og auka bloðflæði.

D-v´tam´n
mikilvægt
D-v tam nskortur er algengur hja þeim sem ekki
njota nægilega mikillar solar. Mannsl kaminn þarf a
D-v tam ni að halda til að
viðhalda goðri heilsu og
D-v tam n er hægt að
þv ættu þeir sem sja l tið
taka inn tofluformi.
af sol að hafa d-v tam n
huga. D-v tam nskortur getur haft slæm ahrif a
m.a. sjon, frammistoðu þrottum og frjosemi.
A vetrarmanuðunum er sniðugt að taka dv tam n inn sem fæðubotarefni og borða dv tam nr ka fæðu, svo sem fitumikinn fisk.

VIÐEIGUMSÓFANNHANDAÞÉRMIKIÐÚRVALÁKLÆÐAOGLEÐURS

Sy r u sso n Hö n n u n ar h ú s
Síðumúla 33
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Heimili
oghönnun

Yfirfærir handteikningar á tölvuskjá

*

Moleskine hefur hafið framleiðslu a n' jum skissubokum
samstarfi við Livescribe-snjallpenna þar sem handskissur
eru yfirfærðar a tolvuskja með snjallpennanum. Snjallpenninn, sem er einnig upptokutæki, gerir folki kleift að
vista teikningarnar s nar
tolvunni og vinna þær afram þar,
vista þær beint a skjainn eða flokka
skissurnar eftir eigin hofði.

Epal
19.800 kr
Grair p&ðar fra Muuto.
Geysir
16.800 kr.
Teppi &r 100% slenskri ull. Hannað
&t fra gomlu slensku munstri.

Insula
55.000 kr.
Spegill fra Further
North.

Epal
15.500 kr.
Skemmtilegur snagi fra Normann Copenhagen.
Epal
39.900 kr.
Dasamlegt r&mteppi fra Ferm Living.

Fallegt ´
svefnherbergið
FALLEGIR SMÁHLUTIR OG MILDIR LITIR GEFA SVEFNHERBERGINU FALLEGT YFIRBRAGÐ.

SVEFNHERBERGIÐ Á AÐ VERA NOTALEGT OG LAUST VIÐ ÁREITI OG ÞVÍ NAUSYNLEGT AÐ VELJA
VEL HLUTI INN Í HERBERGIÐ. KOPAR, GRÁR, BRÚNN OG DAUFIR LITIR HENTA MEÐAL ANNARS
ÁKAFLEGA VEL INN Í SVEFNHERBERGIÐ.
Sigurborg Selma Karlsdottir sigurborg@mbl.is

Ilva
39.995 kr.
Flottur spegill fra
Ilvu.

Hjarn.is
3.490 kr.
Skemmtilegt kerti. Kemur nokkrum litum.

Artform
15.800 kr.
Koparljosakrona fra Vitra. Kemur tveimur
stærðum.

IKEA
1.690 kr.
Borðlampi sem gefur milda birtu.
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HEILSURÚM | HEILSUDÝNUR | SÓFAR | SVEFNSÓFAR | HÆGINDASTÓLAR | KODD AR | SÆNGUR | RÚMFÖT O.FL.

HEILSUDÝNUDAGAR
Nature’s Rest
Stærð cm.
80x200
90x200
100x200
120x200
140x200
160x200
180x200

Verð D ýnudagar
62.900,53.465,68.900,58.565,72.900,61.965,79.900,67.915,92.900,78.965,99.900,84.915,117.900,100.215,-

Nature’s Comfort
Pillowtop
Stærð cm.
100x200
120x200
140x200
160x200
180x200

Ver ð D ýnudagar
99.900,84.915,119.900,101.915,138.900,118.065,149.900,127.415,164.900,140.165,-

Nature’s Luxury
Pillowtop
Stærð cm. Verð D ýnudagar
120x200 129.900,110.415,140x200 155.900,132.515,160x200 169.900,144.415,180x200 189.900,161.415,-

SHAPE
BY NATURE’ S BEDDING

Shape heilsudýna
með botni
Stillanlegur botn
með Shape heilsudýnu
Stærð cm.
2x80x200
2x90x200
2x90x210
2x100x200

Verð D ýnudagar
442.300,375.955,466.800,396.780,487.300,414.205,487.300,414.205,-

Stærð cm.
80x200
90x200
100x200
120x200
140x200
160x200
180x200

Verð D ýnudagar
92.900,78.965,98.900,84.065,104.900,89.165,125.900,107.015,149.900,127.415,167.900,142.715,184.900,157.165,-

D O RMA H oltagörðum, Reykjavík 512 6800 • O PIÐ : Virka daga frá kl. 10.00-18.00 og Laugardaga frá kl. 11.00-16.00
D alsbraut 1, Akureyri 558 1100 • H úsgagnahöllinni, Reykjavík 558 1100 • Skeiði 1, Ísa rði 456 4566
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Heimili oghönnun

Kristjan O rn Kjartansson
og Kristjan Eggertsson hja
arkitektastofunni KRADS.
Ljosmynd/Okui Lala

Morgunblaðið/Kristinn

N ÝTA LEGO -KU BBA VIÐ KEN N SLU OG ÞRÓ U N VERKEFN A

Umhverfis hnöttinn
með Lego
NAFNARNIR KRISTJÁN EGGERTSSON OG KRISTJÁN ÖRN KJARTANSSON
HJÁ KRADS ARKITEKTUM HAFA UNDANFARIN FJÖGUR ÁR NÝTT SÉR
LEGO-KUBBA VIÐ KENNSLU Í ARKITEKTÚR OG ÞRÓUN VERKEFNA Í
LISTAHÁSKÓLUM VÍÐSVEGAR UM HEIMINN. Í KJÖLFARIÐ HÓFU ÞEIR SAMSTARF VIÐ LEGO OG ÞRÓUÐU MEÐ ÞEIM VÖRU SEM ER TIL ÞESS GERÐ
AÐ AUKA SKILNING OG ÁHUGA FÓLKS Á ARKITEKTÚR ALMENNT.

K

Èr n
r istjaÂn E ggertsson og KristjaÂn O
Kjar tansson hjaÂÂ
õslensk-do
Ènsku
ar kitektastofunni KRADS, hafa sõ
Âðan Â
a r ið 2010 nyÂtt seÂr Lego-kubba
við kennslu og þr Â
oun verkefna Â
õ listahaÂsko
Âlum võ
Âðsvegar um heiminn. Â
I byr jun aÂguÂst
kom aÂ mar kað var a fr Â
a L ego, Lego Ar chitectur e Studio, Â
õ E vr oÂpu sem byggist aÂ hugmyndafr æði vinnustofu KRADS um að vekja
aÂhuga, vir kja skoÈpunar gaÂfuna og dyÂpka
skilning foÂlks Â
a ar kitektuÂr almennt. P akkinn
inniheldur 1.200 hvõ
Âta Lego-kubba og er ,
oÂlõ
Âkt oÈðr um vo
Èr um fr aÂ Lego, Â
a n leiðbeininga.
KRADS vann með Lego að þr oÂun voÈr unnar
og er teiknistofan hugmyndafr æðilegur r itstjoÂr i veglegr ar bo
Âkar sem fylgir kubbunum
og er hugsuð til þess að veita innblaÂstur og
innsyÂn Â
õ hoÈnnunar fer li ar kitekta.
„Þ að hefur ver ið aÂkveðin tilhneiging hjaÂ
arkitektanemum sõ
Âðustu aÂr að ger a minna af

Ljosmynd/Okui Lala

Nemendur George Town Penang þar sem Kristjan og Kristjan O rn st' rðu tveggja daga vinnustofu.

Sigurborg Selma Karlsdottir sigurborg@mbl.is
„fyÂsõ
Âskum“ lõ
ÂkoÈnum og styðjast fr ekar við
toÈlvuger ð þrõ
Âvõ
Âddar mo
Âdel Â
õ ho
Ènnunar fer linu.
„F yÂsõ
Âska“ lõ
Âkanið er þo
Â afar mikilvægt verkfæ ri og okkur langaði að setja saman vinnustofu fyrir ar kitektanema þar sem eingo
Èngu
væ ri unnið með slõ
Âk lõ
Âko
Èn. Við aÂkvaÂðum að
nyÂta okkur Lego-kubbinn Â
õ vinnustofunum
þar sem hann er mjoÈg demoÂkr atõ
Âskur sem
byggingar efni, þ.e.a.s. það geta allir byggt
Âr Lego, og fo
u
Âkusinn er þvõ
Â frekar aÂ hugmyndir nar að baki lõ
Âko
Ènunum en hver su vel
þau er u sett saman,“ uÂtsky
Âr ir Kr istjaÂn. Hugmyndin að vinnustofunni var að taka burt
þessi hefðbundnu ver kfær i sem arkitektanemendur notast yfir leitt við, to
Èlvuna, pennann og svo fr amvegis, og leyfa þeim eingoÈngu að vinna Â
õ lõ
ÂkoÈn.
„Það sem gerist með þvõ
Â er að það ver ður
meir a samtal milli nemendanna og kubbarnir yÂta sjaÂlfkr afa undir leik Â
õ hoÈnnuninni, sem

er mjo
Èg mikilvægur þaÂttur Â
õ fer linu sjaÂlfu,“
Èr n en þeir Kr istjaÂn fo
Âtsky
u
Âr ir Kr istjaÂn O
Âr u
af stað með aÂhugaver ðar vinnustofur fyr ir
Â
ar kitektanema Â
õ ListahaÂsko
Âla I slands aÂr ið
2010. Upphaflega var vinnustofan aðallega
hugsuð fyr ir fyr sta aÂrs nemendur , til þess
að koma þeim fljo
Âtt Â
õ gang og kynna þeim
gr unnhugto
Èk Â
õ faginu og yÂta undir samtal
nemenda.
„Vinnustofur nar eru oftast með mjo
Èg
hr att tempo
Â sem er að þvõ
Â leyti gott að samtal nemendanna ver ður að ganga upp, það
er var la tõ
Âmi til þess að
ver a annað en sammaÂla. Að vissu leyti er u
vinnustofur nar þjaÂlfun Â
õ skipulagðri samvinnu og su
Â æ fing er mjo
Èg go
Âð fyr ir nemÈr n.
endur ,“ segir KristjaÂn O
Âr ið 2012 to
A
Âk KRADS þaÂtt Â
õ Ho
ÈnnunarMars og Â
õ stað þess að sy
Âna eitthver t af
hefðbundnum verkefnum ar kitektastofunnar

a kvaÂðu nafnar nir að syÂna vinnustofuna sem
Â
ver kefni.
„Við vor um með innsetningu Â
õ Hafnar huÂsinu. Þ ar komum við fyr ir sto
Âr um stoÈpli Â
õ
miðju r yÂmisins með fullt af Lego-kubbum og
Èllum sem so
o
Âttu sy
Âninguna gafst kostur Â
a að
spr eyta sig aÂ byggingu,“ u
ÂtskyÂrir Kr istjaÂn
È
Or n og þaÂ bæ tir Kr istjaÂn við að með syÂningunni hafi þeir uppgo
Ètvað hver su go
Âður miðill
L ego-kubburinn seÂ til þess að tengja foÂlk og
r æða ar kitektu
Âr . „L ego-kubbarnir eru eitthvað sem allir skilja og allir geta nyÂtt seÂr.
Þo
Â svo að fo
Âlk seÂ stundum, eins og Â
a syÂningunni, bara að leika seÂr þaÂ hefur þetta jaÂkvæð aÂhr if aÂ skilning og umr æ ðuna um ar kitektu
Âr almennt,“ segir Kr istjaÂn.
Hollenski arkitektinn Winy Maas, sem
heÂlt fyr ir lestur aÂ Ho
Ènnuar Mar s sama Â
ar ,
var ð hr ifinn af syÂningunni og stakk Â
õ kjo
Èlfar ið upp aÂ þvõ
Â að KRADS kæmi með vinnu-
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3.000
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á

0

R
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R!

PIANA
Svart, brúnt og
hvítt PU áklæði.
TILBOÐSVERÐ:
9.990 KR.
Fullt verð 12.990

á
R

ASAMA
PU-svart og hvítt.
Krómfætur.
TILBOÐSVERÐ:
11.990 KR.
Fullt verð 15.990

H Ú SGAGN AH Ö LLI N

R

5.000

ANDREW
Svart, hvítt
og brúnt leður.
TILBOÐSVERÐ:
14.990 KR.
Fullt verð 19.990

• Bí l d s h ö f ð a 2 0 • Re y k j a v í k •

R!

ATHENA
Ljóst og steingrátt
áklæði. Viðarfætur.
TILBOÐSVERÐ:
24.990 KR.
Fullt verð 29.990

O PI Ð

SALA
Svart ekta leður
Burstað stál í fótum.
TILBOÐSVERÐ:
29.990 KR.
Fullt verð 34.990

ALEXA
Brúnt og svart ekta leður.
Burstað stál í fótum.
TILBOÐSVERÐ:
29.990 KR.
Fullt verð 34.990

Vir k a d a g a 10 - 18 , l a u g a r d . 11- 17 o g s u n n u d . 13 - 17
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700 turnar a skalanum
einn a moti 1.000 voru
s' ndir a Feneyjatv æringnum.

Ljosmynd/Frans Parthesius

Ljosmynd/ Frans Parthesius

stofuna til Delft Â
õ H ollandi þar sem hann
styÂr ir stuÂdõ
ÂoÂi innan ar kitektuÂr deildar
tæknihaÂskoÂlans TU-Delft.
„Hann stakk upp aÂ þvõ
Âað við vær um með
haÂlfs aÂrs naÂmskeið þar sem eingoÈngu væ r i
byggt uÂr L ego.“
Â fyr r i helmingi naÂmskeiðsins unnu nemA
endurnir alls 700 lõ
ÂkoÈn af skyÂjakljuÂfum Â
õ skalanum einn aÂ mo
Âti 1.000, með þeir ri hugsjoÂn
að leiðar ljoÂsi að opna skyÂjakljuÂfinn og ger a
hann meir i hluta af sõ
Ânu naÂnasta bor gar umhver fi. „Þ aÂ vor u valdir 16 skyÂjakljuÂfar
og þeir stæ kkaðir upp Â
õ skalann einn aÂ mo
Âti
100 og uÂr þvõ
Â ur ðu þr iggja metr a haÂ Legolõ
ÂkoÈn. Þ essir 16 tur nar foÂr u sõ
Âðan aÂ syÂningu Â
õ
Hong Kong og litlu tur narnir 700, Â
õ skalanum
1Â
a mo
Âti 1.000 voru syÂndir aÂ F eneyjatvõ
Âær Èr n og bætir Kr istingnum,“ segir Kr istjaÂn O
jaÂn við að vinnan með meistar anemum hafi
fæ rt ver kefnið aÂ hær r a plan.

Bæta borgarmenningu með Lego
Sõ
Âðan ver kefnið fo
Âr af stað hafa nafnar nir
fer ðast võ
Âða með vinnustofur nar, til að
mynda til Danmer kur , Hollands og F innlands, og vakið Â
õ leiðinni athygli hjaÂ alþjoÂðlegum fjoÈlmiðlum með skemmtilegr i naÂlgun
sinni aÂ ar kitektuÂr .
„Um miðjan aÂgu
Âst Â
a þessu aÂr i var okkur
boðið að koma til Geor getown Â
õ P enang Â
õ
Malasõ
Âu. Þ ar er u star fandi samto
Èk sem ber a
heitið # Better Cities. Þ au hafa ver ið að
fer ðast um Malasõ
Âu og stuðla að kynningu aÂ
nyÂjum hugmyndum um bor gar umhver fi og
bættr i bor gar menningu Â
õ Suðaustur -Asõ
Âu,“
segir Kr istjaÂn.
SamtoÈkin ho
Èfðu kynnt seÂr vinnustofur
KRADS sem syÂnir hve È
ofluglega hugmyndafræ ði verkefnisins hefur br eiðst uÂt um
heiminn.
„Þ eir buðu okkur þvõ
Â að koma og styÂr a

Ljosmynd/Frans Parthesius

tveggja daga vinnustofu með ar kitektum og
master class-nemendum Â
õ George Town Â
õ
P enang Â
õ tengslum við aÂrlega bor gar menningar haÂtõ
Âð,“ u
ÂtskyÂr ir KristjaÂn og bæ ta þeir
við að
þessi litli Lego-ku
Âr s sem byrjaði Â
õ listahaÂsko
Âlanum aÂ Â
I slandi hafi heldur betur gefið af
seÂr .
„Hugmyndin var upphaflega að bu
Âa til
vinnustofu fyrir ar kitektanema sem við gætum fer ðast með um heiminn. Þ að var aðeins
minna að ger a hjaÂ okkur Â
a stofunni aÂr ið
2009, eins og võ
Âða annar s staðar þaÂÂ
õ byggingar geir anum, og þvõ
Â upplagður tõ
Âmi til að
skapa seÂr sõ
Ân eigin ver kefni og lær a eitthvað
ny
Âtt um leið. Við bjuggumst þo
Â ekki við að
naÂ alla leið aÂ hina hlið hnattar ins með kubbana og að faÂ að taka þaÂtt Â
õ að þr Â
oa nyÂja
vo
Èr u fyr ir L ego,“ bætir Kr istjaÂn við að
lokum.

Morgunblaðið/Kristinn

Lego Architecture Studio, Kristjan O rn og
Kristjan unnu með Lego að þroun vorunnar.
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Matur
ogdrykkir

Borðað og lakkað á neglur

*

Grænkal komst t sku fyrir nokkrum misserum og hafa vinsældir þess aldrei verið
meiri. Það er notað s&pur, salot, snakk og
' msar &tgafur af grænum drykkjum. N&na
lætur folk ser ekki lengur nægja að borða
það heldur er komið a markað naglalakk b&ið til &r grænkali. Fyrirtækið NailKale fra
London framleiðir þessi naglalokk og eiga
þau að vera serstaklega goð fyrir neglurnar.

N EW YORK SOUR
45 m l bour bon
15 m l hunangssír óp (80% hunang og 20% soðið
vat n)
30 m l fer skur sít r ónusafi
eggjahvít a
Allt er sett hristara og hrist fyrst saman an klaka til að
brjota eggjahv tuna sundur. Sðan hrist með klaka og s að kokkteilglas. Asgeir s ar gegnum tvo sigti.
Loks er rauðv ni hellt yfir (10-15 ml), gott að hafa
tann nr kt v n, en v ninu er hellt yfir ofuga skeið til að
hægja a rennslinu.

Asgeir Mar s' nir fagmannlega
takta við barinn. Rauðv ninu
er hellt yfir ofuga skeið til að
hægja a rennslinu.
Morgunblaðið/Styrmir Kari

FRÍSKA N DI VISKÍKO KKT EILA R FA LLA VEL Í KRA MIÐ

Eins og kalt eldhús
KOKKTEILMENNINGIN HEFUR EFLST MJÖG HÉRLENDIS Á SÍÐUSTU ÁRUM AÐ SÖGN
ÁSGEIRS MÁS BJÖRNSSONAR YFIRBARÞJÓNS Á SLIPPBARNUM, SEM LEGGUR ÁHERSLU Á
ÚRVALSHRÁEFNI OG ÖRUGG VINNUBRÖGÐ.
Inga R&n Sigurðardottir ingarun@mbl.is

Á

sgeir MaÂr BjoÈrnsson er buÂinn að ver a aÂ Slippbar num
fr Â
a þvõ
ÂskoÈmmu eftir opnun. „Sem yfir bar þjo
Ânn ber
eÂg aÂbyr gð aÂ þessu kokkteilstuÂssi og er listr ænn
stjoÂrnandi og viðburðastjoÂr i samkvæmt raÂðningar samningi,“ segir hann Â
õ leÂttum duÂr aðspurður hver nig eigi að
titla hann.
Slippbar inn hefur vakið athygli fyr ir mar kvissa kokkteilseðla.
Â hamingjustund er aÂvallt eitthver t þema en nuÂna er u viskõ
A
Âkokkteilar nir allsraÂðandi.
E n hver nig kom hugmyndin að þvõ
Âað bjo
Âða upp aÂ uÂr val
viskõ
Âkokkteila?
Â
„I r auninni var kokkteilsenan ekki Â
õ gangi þegar við byr juðum heÂrna. Menn vor u hr æddir við vissar tegundir af aÂfengi.
Â „happy hour “ r eyndum við að hafa þetta sem einfaldast. Við
A
byr juðum aÂ vodka, foÂr um svo Â
ut Â
õ gin og svo var bar a kominn
tõ
Âmi aÂ næsta skr ef,“ segir hann en það var viskõ
Âið. „Við fylgjum
gestunum okkar ,“ uÂtskyÂr ir hann og bætir við að kokkteilmenningin hafi eflst mjoÈg aÂ þessum tõ
Âma.
Hann segir stefnuna hjaÂ seÂr að bjoÂða upp aÂ „meir i gæði og
leita uppi nyÂjungar “ og að yfir leitt seÂ unnið u
Ât fr aÂ þema.
Âher slan er ennfr emur aÂ gott hr Â
A
a efni.
Âsgeir var yfir þjo
A
Ânn aÂ HoÂtel Bu
Âðum og heillaðist af ster kar i
võ
Ânum. Hann byggði upp oÈflugan bar aÂ Bu
Âðum aÂrið 2007 en þaÂ

var kokkteilmenningin var la til. „F Â
olk var bar a Â
õ leÂttvõ
Âni og svo
kaffi og konõ
Âaki eftir matinn.“

Vinnubrögðin ´ Kaupmannhöfn
Âsgeir segist hafa ver ið buÂinn að lær a bakvinnuna en hafi ekki
A
verið kominn með vinnubr o
Ègðin og flutti til Kaupmannahafnar
þar sem hann saÂ um daglegan r ekstur aÂ tveimur bo
Èr um.
„Þ ar er kokkteilsenan komin miklu lengr a aÂ veg og eÂg lærði
allt sem eÂg veit um framkvæmdina. Þar kynntist eÂg fo
Âlki sem
var að vinna að þessu sama mar kmiði, að lyfta upp þjo
Ânustustiginu og far a að gera þetta fyrir framan gestina. Það að vera með
oÈrugg vinnubr o
Ègð og þjaÂlfaðar hr eyfingar er sy
Âning Â
õ sjaÂlfu seÂr.“
Hann segist ekki hafa haft truÂ aÂ þvõ
ÂÂ
õ fyr stu að það vær i
hæ gt að koma upp sambæ r ilegr i kokkteilmenningu heÂr aÂ landi.
„Þ að er Â
otr uÂlega gaman að sjaÂ hvað fo
Âlk tekur þessu vel. Þ etta
var ekki auðvelt til að byr ja með þvõ
Âvið vor um að þjaÂlfa o
Âvant
star fsfoÂlk aÂ sama tõ
Âma og það var br jaÂlað að ger a. NuÂna naÂum
við að gera þetta vir kilega vel.“
Hann segir mikla vinnu far a Â
õ undir buÂning fyr ir helgar nar .
„Bakvinnan er 80% af þessu. F yrir helgi er um við byr juð
klukkan to
Âlf að bu
Âa til safa, við þur fum lõ
Âka að ger a aÂtta til tõ
Âu
sõ
Âr o
Âp fr aÂ grunni. Við ger um allt fr aÂ gr unni og þvõ
ÂmaÂ eiginlega
lõ
Âkja þessu við kalt eldhu
Âs.“

FROZEN SOU R
45 m l bour bon
25 m l fer skur sít r ónusafi
25 m l sykur sír óp (hlut föllin er u 1½ sykur á m ót i
1 af vat ni)
bar skeið (7 m l) Mar aschino
A ngust ur a bit t er
Allt hraefnið er sett blandara með klaka og blandað þar
til drykkurinn er þykkfljotandi. Hellt glas og Angustura
bitter fer a toppinn. Efst er s ðan kirsuber sem marinerað hefur verið lakkr s og sykri.
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Matur ogdrykkir
Ulfur a langan feril að baki
sem matreiðslumeistari.

Ú LFU R UGGA SON MEÐ MATA RBO Ð

Náttúruboð
fjölskyldunnar
ÚLFUR UGGASON OG BAUÐ FORELDRUM, SYSTKINUM,
MÖKUM ÞEIRRA OG ÖMMU UPP Á LJÚFFENGT FISKMETI,
HEIMAREYKT KJÖT OG GIRNILEGAN EFTIRRÉTT.
J&l a Margret Alexandersdottir julia@mbl.is

Ú

lfur Uggason bauð naÂnustu fjo
Èlskyldu, for eldr um, systkinum
og mo
Èkum, Â
õ dyÂr indis þr iggja r eÂtta kvo
Èldverð þar sem Â
õslenskt hraÂefni var Â
õ haÂvegum haft. Boðið var haldið aÂ heimÂlfs, þeir r a Ugga Þ Â
ili for eldr a U
or ðs Agnar ssonar læknis og
Mar gr Â
e tar GuðnadoÂttur listakonu, enda er heimili þeirr a hjar ta fjoÈlskyldunnar .
Âlfur langan fer il að baki sem matr eiðslumaður en hann
SjaÂlfur Â
a U
hefur starfað sem kokkur Â
õ F r akklandi, Nor egi og heÂr heima, ver ið
yfir kokkur Â
õ nokkur aÂr aÂ Põ
Âsa meðal annars en Â
õ dag er hann yfir kokkur Â
a Center Hotes.
„EÂg saÂ alfar ið um eldamennskuna þetta kvo
Èld nema að moÂðir mõ
Ân
sem er svo mikil listakona saÂ um
heildaruÂtlitið, aÂhoÈldin og slõ
Âkt og
leÂt meÂr eftir gullfallega steina
sem hu
Ân tõ
Ândi sjaÂlf Â
õ fjo
Èr u r eÂtt
hjaÂ StykkishoÂlmi Â
õ sumar ,“ segir
Â
U lfur en steinana notaði hann
undir for r eÂttinn.
„Þ egar eÂg skipulagði matseðil
kvo
Èldsins hafði eÂg Â
õ huga að nota
Â
õslenskt hr aÂefni og það sem naÂttuÂr an hefur upp aÂ að bjoÂða og maður gæ ti gert hlutina sjaÂlfur eins og
að r eykja kjoÈtið.“ Matur inn heppnaðist afar vel og kvo
Èldið var notaÂlfur var seÂr staklega aÂnæ gður með eftirr eÂttinn. SjaÂlfur segist
legt en U
hann ekki ver a hr ifinn af þvõ
Â að fylgja uppskriftum og vilji fr ekar
leika af fingr um fr am og þvõ
Â hafi hann ekki ver ið alveg viss um að
eftir r eÂttur inn myndi heppnast fullkomlega.
Getur hann gefið lesendum sem halda gott matar boð með fiskmeti Â
õ
aðalr eÂtt goÂð r aÂð?
„MeÂr finnst að foÂlk ætti að hafa Â
õ huga að maður ofmetur oft eldunar tõ
Âma fiskmetis. Þegar maður heldur að það vanti nokkr ar mõ
Ânu
Âtur
upp Â
a að fiskur inn seÂ tilbuÂinn, er hann yfirleitt nuÂ þegar tilbu
Âinn.
Þ að þar f lõ
Âka að hafa Â
õ huga að þegar maður tekur fisk til dæmis uÂt
uÂr ofni heldur hann aÂfram að eldast Â
õ fatinu Â
õ nokkrar mõ
ÂnuÂtur,“ segÂlfur og bæ tir við að fiskur kvoÈldsins hafi r unnið einkar ljuÂflega
ir U
niður .

*

Mér finnst að
fólk ætti að
hafa ´ huga að maður ofmetur oft eldunart´ma fiskmetis.

Bankabygg
300 g bankabygg
150 g gulr æt ur, skor nar í t eninga
50 g skalot t laukur, fínsaxaður
20 g engifer, m ar inn og saxaður
4 hvít lauksgeir ar, m ar ðir og saxaðir
1 búnt gr aslaukur, saxaður
1 l gulr ót ar safi
4 dl r jóm i
Sjoðið byggið gulrotarsafanum og vatni,
asamt engifer, hv tlauki og skalottlauki. Þegar
byggið er orðið vel mj&kt og mestur vokvi gufaður upp ma rjominn fara &t . Latið krauma
faeinar m n&tur en passið vel að blandan brenni
ekki við. Saltið og piprið eftir smekk.

Sp´natsalat
300 g íslenskt spínat
3 st k. plóm ut óm at ar
10 st k. kir suber jat óm at ar
bör kur af 1 sít r ónu
bör kur af 1 appelsínu
1 dl ólífuolía
m aldonsalt og svar t ur pipar eft ir sm ekk

ana af sp natinu, kjarnhreinsið plomutomatana og skerið litlar og
kr&ttlegar sneiðar.
Blandið f nrifnum berki
af stronunni og appelsnunni saman við ol fuol u, salt og pipar og
hellið yfir salatið.

Fjarlægið storu stilk-
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Hangikjötsþynnur
400 g reykt lambakjöt, ekki soðið, helst filet eða partur úr læri

Fra vinstri: Ulfur Uggason, Magdalena
Przybylak, Þord s Claessen, Margret
Guðnadottir, Isold Uggadottir, Stella
Sigurðardottir, Embla Uggadottir og
Uggi Þorður Agnarsson.
Morgunblaðið/Eggert

Rauðspretta með ´slensku grænkáli
Fyr ir 8
2 kg r auðspr et t a
400 g íslenskt gr ænkál
sm á m at ar olía og ólífuolía
klípa af sm jör i
3 st k. hvít lauksgeir ar, fínt
skor nir
salt eft ir sm ekk
Fjarlægið roðið af rauðsprettunni og hellið smavegis ol fuol u yfir fiskinn. Leyfið fiskinum að standa
um það bil 10 m n&tur við stofuhita.
Skellið storri ponnu a hita. Setjið
hv tlaukinn a ponnuna þegar h&n er
orðin mjog heit og svo fiskinn. Þegar fiskurinn er b&inn að vera um
það bil 1 m n&tu a ponnunni skal
bæta við smjorinu og saltinu. Steikið fiskinn baðum megin orfaar
m n&tur og passið að ofsteikja ekki.
Grænkalið er skorið frekar f nt
niður og steikt a heitri ponnu með
matarol u, smjori, salti og pipar.
Steikja þarf grænkalið þonokkurn
t ma til að það verði ekki seigt.
Berið rauðsprettuna fram með
grænkalinu.

31 af 56

Hægt er að reykja lambakjotið upp
a eigin sp' tur eftir þessari aðferð:
Leggið kjotið salt- og sykurpækil
a.m.k. tvær klukkustundir og skolið
kjotið að þv loknu með koldu vatni
og þerrið vel. Pækillinn er 50%sykur og 50%salt og fer magn eftir
stærð læris. Gott er að nota sjavarsalt eða eitthvað sambærilegt en
saltið ma alls ekki vera of f nt ne of
sterkt. Best er að nota &tigrillið til
að reykja kjotið.
Gott er að kaupa sag til reykingar,
en sl kt fæst yfirleitt storum matvoruverslunum eða viðukenndum
soluaðilum storeldh&sa. Setjið þa
kol a grillið, alls ekki of mikið. Leyfið
þeim að brenna um það bil 40 m n&tur. Þegar kolin eru u.þ.b. að deyja
&t skal stra sagi yfir, setja kjotið a
grillteinana, alls ekki hafa þa heita,
setjið þetta yfir kolin og skellið svo
lokinu a svo að reykurinn haldist
inni grillinu. Athugið að grillið ma
alls ekki vera of heitt, það a bara að
reykja kjotið en ekki elda leiðinni,
b ðið eftir að reykurinn hverfi alveg,
um bil korter. Endurtakið þetta til
að reykja kjotið a.m.k. tvisvar –
þannig að n' tt sag er sett a og allt

Skeiðarnar eru &r smiðju
moður Ulafs, Margretar
Guðnakonu listakonu
Kirsuberjatrenu.

500 g r jóm i
160 g sykur
1 st k. vanillust öng
5-6 eggjar auður
4 dl st r oh, 80%
Sjoðið rjomann með vanillustonginni. Blandið saman sykri

gert aftur eins og leiðbeiningarnar
segja. Sneiðið kjotið niður þunnar
sneiðar og raðið a disk eða a natt&rusteina eins og her er gert.
PIPA RRÓTA RSÓSA
1 m sk. pipar rót , r ifin niður
3 m sk. m æjónes
2 m sk. sýrður r jóm i 10%
½ m sk. hunang
½ m sk. sít rónusafi
sm á salt og pipar
Blandið ollu saman skal með
p skara og berið fram.
GRÆNERT UMAUK
200 g fr osnar grænar baunir
½ t sk. salt
Setjið baunirnar pott og latið vatn
flæða yfir. Kveikið a hitanum undir
og leyfið vatninu að na smahita eða
þangað til baunirnar eru ekki lengur
frosnar og orðnar vel heitar en þær
mega samt alls ekki sjoða.
Sigtið baunirnar fra vatninu og
skellið matvinnsluvel með smavegis
salti.
Berið hangikjotið fram a natt&rusteinum með piparrotarsosu, grænertumauki, ol ful u, maldonsalti og
svortum pipar eftir smekk, blaberjum og furuhnetum.

Crème brûlée

og eggjarauðunum. Blandið
heitu rjomablondunni og eggjunum og sykrinum. Sigtið allt
með f nu sigti. Setjið skalar sem
henta creme br&lee. Bakið ofni
við 120°C 25 m n&tur. Leyfið
eftirrettinum að kolna aður en
stroh er hellt yfir og kveikt .
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Græjur
ogtækni

*
AFP

Ástin vinsælust á Instagram

Instagram-smaforritið er feikivinsælt en forritið
gerir notendum kleift að deila ljosmyndum og
myndbondum með vinum s num auk þess að
skoða myndir hja oðrum. N' legar tolur gefa til
kynna að um 200 milljon einstaklingar noti forritið manaðarlega. Notendur Instagram kannast þa eflaust flestir við kassamerkið (hashtag)
sem gerir myndina þ na s' nilegri. Allra vinsælasta kassamerkið er að sjalfsogðu love eða ast.

NÝ TÆKNI: SNJALLÚR,
ÞRÁÐLAUSDISKUR OG
GOLFSVEIFLUGREINIR
ÞAÐ AÐ HAFA FARSÍMA Í VASANUM ER AÐ VERA MEÐ TÖLVU OG ÞAÐ BÝSNA
FULLKOMNA OG ÖFLUGA TÖLVU. ÞAÐ TÖLVUAFL MÁ NOTA Í ANNAÐ EN FACEBOOKSTATUSA OG ISTAGRAM-MYNDIR, TIL AÐ MYNDA MÁ TENGJA ALLS KYNS MÆLA OG

*

TÆKI VIÐ SÍMANN OG SVO MÁ KOMAST HJÁ EILÍFU PLÁSSLEYFI MEÐ ÞVÍ AÐ FÁ SÉR

Með snjall&ri
eins og LG G
Watch er hægt að
tengjast snjalls ma
og fylgjast með
tolvuposti, lesa dagbokaraminningar, telja
skref dagsins og fylgjast með l kamsræktinni, fa tilkynningar fra
' msum þjonustum og
svo er hægt að raddst' ra
s manum.

ALMENNILEGAN UTANÁLIGGJANDI – ÞRÁÐLAUSAN – HARÐAN DISK.

LG G 3

F

lestir ef ekki þekkja Android-styÂr ikerfið aÂ sõ
Âmum og
spjaldtoÈlvum, en það er lõ
Âka aÂ fleiri tækjum, nuÂ sõ
Âðast
smaÂtækjum eins og uÂrum eða to
Èlvur Â
õ uÂralõ
Âki, sem verða
sõ
Âfellt algengari. Samsung var með þeim fyr stu sem kynntu
slõ
Âkt appar at, Samsung Galaxy Gear, sem var með Androidafbr igði til að byr ja með en keyrir nuÂ Tizen, sem er L inuxkyns. SuÂ uÂtgaÂfa af Andr oid sem notuð var Â
õ fyrstu ger ðir
slõ
Âkra smaÂtækja, sem kalla maÂ snjallu
Âr, var fr umstæð um
margt, en fyr sta uÂtgaÂfa af Android Wear var kynnt Â
õ vor og
fyr stu tækin komu aÂ markað Â
õ
sumar, Samsung Gear Live og LG
G Watch.
L G G Watch snjallu
Âr ið er nokkuð þykkt, ferkantað með ru
Ânnuð
horn. SkjaÂr inn Â
a þvõ
Âer fõ
Ânn, 1,65"
og upplausnin 280x280 dõ
Âlar. SaÂraeinfalt er að tengja u
Âr ið við hvaða
ÁRNI
Android-sõ
Âma sem er, svo fr amMATTHÍASSON ar lega sem hann seÂ að keyra nyÂlega uÂtgaÂfu af Android. Það er lõ
Âtið um hnappa aÂ þvõ
Â, enginn hnappur reyndar, nema ef telja
maÂ È
orlõ
Âtinn hnapp sem er naÂnast falinn aÂ bakinu sem hægt er
að nota til að kveikja aÂ uÂrinu eða slo
Èkkva, en þaÂ þar f legg aÂ
breÂfaklemmu eða eitthvað aÂlõ
Âka nett. Alla jafna er alltaf kveikt
aÂ uÂr inu og þvõ
ÂstyÂr t með þvõ
Âað með þvõ
Âað smella aÂ skjaÂinn
eða nota raddstyÂr ingu Google Now, sem virkar bara byÂsna
vel.
Âr ið er vatns- og r ykvarið. O
Âlin aÂ þvõ
U
Âer ekkert oÂsvipuð oÂl aÂ
Â uÂrinu
venjulegu uÂr i og þvõ
Âeinfalt að skipta um hana ef vill. A
birtast boð uÂr sõ
Âmanum, til að mynda ef það er nyÂr to
ÈlvupoÂstur eða Â
a lõ
Âka, dagboÂkar aÂminningar og viðlõ
Âka. Það getur
lõ
Âka ræst for rit aÂ sõ
Âmanum ef við aÂ, en alla jafna maÂ lõ
Âka aÂ það
sem (litinn) aukaskjaÂ fyr ir sõ
Âmann. Google Now-væðingin gefur þvõ
ÂþoÂ verulega aukið notagildi, en einhver bið aÂÂ
õslenskustuðningi.
ÈrgjoÈr vinn Â
O
õ uÂrinu er 1,2 GHz Qualcomm Snapdragon 400
sem er með einum kjarna. Vinnsluminni er 512 MB og gagnaminni 4 GB. rafhlaðan dugir daginn, þ.e. hlaða þar f u
Âr ið aÂ
hver ju kvo
Èldi lõ
Âkt og sõ
Âmann.
LG G Watch kostar 39.900 kr .

Græjan

Segate Wireless p lus

S

u var tõ
Â
Âðin að maður brenndi allt aÂ geisladiska, en svo
kom tõ
Âmi utanaÂliggjandi diska – ekki hef eÂg to
Èlu Â
a hve
mar gir diskar er u Â
õ neðstu sku
Âffunni og sumir svo gamlir
að þeir eru með IDE -tengi (Parallel ATA). Með tõ
Âmanum hefur skyÂið tekið við, þ.e. go
Ègnin er u komin til himna, Â
õ vistum
hjaÂ Micr osoft (OneDrive), Dropbox, Box og Mega. Það er hagræði af þvõ
Â, en getur lõ
Âka verið oÂhagræði til að mynda ef maður þarf aðgang að miklu gagnamagni, til að mynda kvikmynd,
og er ekki með annað netsamband en 3G eða 4G þjoÂnustu
sõ
Âmafyr irtækja, sem er alla jafna seld okur verði. ÞaÂ er vissulega hægt að hafa harðan disk Â
õ vasanum, en þaÂ þarf rafmagn
og svo leið til að koma go
Ègnunum Â
õ sõ
Âma eða spjaldto
Èlvu.
GoÂð leið til að leysa slõ
Âk vandamaÂl er að hafa har ðan disk
með seÂr Â
õ fer ðalagið eða bõ
ÂltuÂr inn, en hængur inn saÂ að lo
Âfa- og
vasatæki er u ala jafna ekki fær um að tengjast ho
Èrðum diskum með USB-snuÂru. Segate Wir eless plus leysir þann vanda a
snyr tilegan haÂtt, þvõ
Âhann er með innbyggt eigið WiF i-net og
sõ
Âðan með innbyggðri hleðslur afhloÈðu.
Það er einfalt að koma tækinu Â
õ samband, oÂtruÂlega einfalt

reyndar, þvõ
Âaðeins þar f að halda hnappi Â
a þvõ
Â
inni Â
õ smaÂ tõ
Âma og þaÂ bir tist Seagate-netið Â
õ
WiF i-stilingum sõ
Âmans. Til þess að tengjast þvõ
Âu
Âr
sõ
Âma eða spjaldto
Èlvu þarf reyndar seÂrstakt for rit, Seagate Media app, sem er o
Âkeypis og faÂanlegt fyr ir Android,
Windows 8 og iOS (iP ad og iPhone). Þ egar tenging er komin
aÂ er svo hægt að fletta upp þvõ
Âefni sem er aÂ disknum, hvor t
sem það er lesefni, to
Ânlist eða kvikmyndir. F leiri en einn geta
verið að hor fa Â
õ einu og þur fa ekki að ver a að horfa Â
a sama
efnið og þannig str eymdi eÂg þremur mismunandi bõ
ÂÂ
omyndum
Âþr
õ ju
Â tæki aÂn vandkvæða og það myndum Â
õ miklum gæðum.
Það maÂ lõ
Âka nota diskinn til að streyma efni beint Â
õ sjo
Ânvar pstæki, þ.e. ef viðkomandi tæki styður Samsung Smar t TV,
DNLA eða AirP lay.
E insog getið er þaÂ er diskur inn með hleðslur afhlo
Èðu og
fr amleiðandi heldur þvõ
Âfram að hu
Ân endist Â
õ allt að tõ
Âu tõ
Âma,
þo
Â að það fari væntanlega eftir þvõ
Âhve mikið hann er notaður,
til að mynda hve mo
Èr gum myndum hann str eymir samtõ
Âmis.
Hann var skotfljo
Âtur að naÂ fullr i hleðslu, en hann er y
Âmist
hlaðinn með þvõ
Âað tengja hann beint við to
Èlvu með USBsnu
Âr u (USB 3.0), sem fylgir , eða með meðfylgjandi straumbreyti. Þ rælsniðugt apparat til að hafa Â
a fer ðalagi, hvort sem
það er Â
õ bõ
Âl, Â
õ flugveÂl aÂ ho
Âtelherbergi eða Â
õ sumar bu
Âstaðarfer ð.
Hægt er að faÂ diskinn yÂmist 500 GB, 1 TB eða 2 TB. 1 TB
Seagate Wir eless plus diskur kostar 32.990 kr . Â
õ To
Èlvulistanum.

Zepp Golf

T

il að for ðast allan misskilning þaÂ spila eÂg ekki og hef
aldrei spilað golf. Að þvõ
Âso
Ègðu þaÂ feÂll eÂg fyr ir agnar litlu mælitæki, Zepp, sem ætlað er golfgeggjur um og þaÂ
Âþvõ
õ Âskyni að gera þaÂ betri golfara, að bæta sveifluna. Tækið
er ekki nema 28 x 28 mm að stær ð og 11 mm að þykkt og fisleÂtt, ekki nema 6 g. Þvõ
Âer smellt Â
a vinstr i golfhanskann og
mælir sõ
Âðan allt það sem yfirleitt er hægt að mæla Â
õ einni
golfsveiflu.
Tækið talar við sõ
Âma notandans, hvort sem hann er með
Andr oid-sõ
Âma eða iP hone, en til þess að nota það þarf að
sækja for rit Â
õ viðkomandi sõ
Âma. Sõ
Âmann maÂ r eyndar lõ
Âka nota
til að mæla sitthvað Â
õ ho
Ègginu, þvõ
Âef maður er með hann Â
õ
vasanum gefur hann upplyÂsingar um lõ
Âkamssto
Èðu og hreyfingu aÂ meðan Zepp-sveiflugreinir inn einbeitir seÂr að ho
Ègginu.
Það er einfalt að setja tækið upp, en maður þarf að skr aÂ sig
með netfangi og tilheyr andi og einnig að skraÂ hvernig gripið
er, þ.e. hve ofar lega Â
a kylfunni, hvor t viðkomandi er reÂtthentur eða oÈr vhentur , aldur , þyngd, forgjo
Èf og tilheyr andi og
svo einnig hvernig kylfu slegið er með.
Það er naÂttu
Âr lega spurning hversu gagnlegar upplyÂsingar nar eru og lõ
Âklega er tækið helst fyr ir lengra komna, þ.e. þaÂ
sem þekkja veikleika sõ
Âna og vinna að þvõ
Âað losna við þaÂ, og
svo er það lõ
Âklega þar faþing fyr ir þaÂ sem er u með
kennar a sem getur þaÂ ryÂnt Â
õ to
Èlurnar og gefið go
Âð
raÂð Â
õ fr amhaldinu. Zepp er lõ
Âka til fyr ir hornabolta (baseball) og tennis. Þess maÂ geta að
tækið er svo leÂtt að maður gleymir þvõ
Â
eiginlega um leið og það er komið aÂ
hanskann. Tækið geymir allt að 2.000
sveiflur Â
õ minni og rafhlaðan dugir Â
õ rÂ
õflega fimm tõ
Âma af samfelldum sveiflum.
Zepp Golf kostar 20.792 kr. Â
õ
iStor e.is.

*

Segate Wireless plus leysir margt það leiðinlegasta við
að vera með utanaliggjandi diska – hann keyrir eigin þraðlaust
net og þv hægt að streyma efni fra honum fars ma eða
spjaldtolvur (eða aðrar tolvur sem eru með aðgang að þraðlausu neti). Innbyggð rafhlaða eykur notatgildið svo til muna.

*

Sveiflan er þrahyggja hja golfiðkendum og Zepp Golf-apparat til að
vinna henni; mælirinn, sem er orl till
og fislettur, er festur a hanskann og
mælir s ðan hraða, stefnu, stoðu,
slattuhorn og fleira. Uppl' singar um
hoggin er svo hægt að skoða myndrænt s maforriti eða a vefs ðu.
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31.8. 2014 MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR

*

Snjalls´manotendum fjölgar

Vertu minna
forvitinn um
fólk og meira forvitinn um hugmyndir.

Arið 2012 urðu snjallsmanotendur einn
milljarður og talið er að þeir muni na 1,75
milljorðum fyrir lok arsins 2014. O d' rir
snjallsmar a markaði eru taldir astæðan Snjalls mar eru
fyrir mikilli fjolgun snjallsmanotenda.
að lækka verði.

Mar ie Cur ie

N O T KU N RA FT ÆKJA Í H Á LO FT U N UM
Farsmar eru sagðir geta haft truflandi
ahrif a stjorntæki flugvela en otal
farþegar hunsa þessar uppl' singar.

AFP

Vinsamlegast slökkvið
á fars´mum
Flestir ferðalangar kannast við það að vera vinsamlegast beðnir að slokkva a fars mum við flugtak þar sem
þeir gætu haft truflandi ahrif a næm st' ri- og samskiptatæki flugvela.
Það eru eflaust margir sem freistast til að hunsa
þessa beiðni þar sem það fylgja þv akveðin oþægindi
að vera sma- og tolvulaus margar klukkustundir.
N' leg konnun a vegum Airline Passenger Experience Association leiddi ljos að fjorir af hverjum t u
Bandar kjamonnum sem ferðast með flugvel viðurkenna að þeir slokkvi ekki alltaf a fars manum aður
en flugvelin tekur a loft þratt fyrir að vera beðnir um
það.
Reglur um fars manotkun um borð flugvelum eru
nokkuð samræmdar a milli landa. I reglum flestra
flugfelaga er talað um að fars ma ætti ekki að nota
undir 10 þ&sund feta hæð, jafnvel þott s minn se
stilltur a svokallað flight mode.
Þessar reglur eiga ekki bara við um fars ma heldur
einnig aðrar græjur, svo sem Kindle-spjaldtolvur,
iPod-spilara og fartolvur þar sem þessi tol eru sogð
geta truflað viðkvæm rafræn stjorn- og samskiptatæki
flugvela.

Þegar velin er komin upp fyrir þessa tilteknu hæð
er oft leyfilegt að nota fartolvur og mp3-spilara en a
s mum ætti afram að vera slokkt. Farþegum er sagt
að þessar reglur seu mikilvægar til að koma veg fyrir
truflun a viðkvæmum rafrænum kerfum um borð
velinni en astæðurnar eru sjaldan &tsk' rðar.
Petre Ladkin, professor við Bielefeld-haskolann
Þ' skalandi, gerði tilraun til að l' sa þeim ahrifum sem
tæki a borð við fars ma geta haft a stjorntæki flugvelar. Hann l kti samskipta- og stjorntækjum flugvelar
við hitalagnir h&ss sem laga sig að hitastigi umhverfisins. Þa sagði hann að fars mar og aðrar græjur gætu
haft ruglandi ahrif a stjorntæki flugvelar sem læsu umhverfi hennar.
En eru til einhver dæmi sem sanna þessa kenningu?
Það eru ekki til nein marktæk dæmi um að truflun fra
fars ma eða annarri græju hafi valdið flugslysi en flugoryggisstofnun Bandar kjanna gaf þo n' verið &t
sk' rslu yfir um 50 atvik þar sem rafræn tæki farþega
ollu truflunum stjorn- og samskiptatækjum flugvela.
Þv ættu farþegar flugvela moglunarlaust að hl' ða tilmælum flugfelaga um að slokkva a fars mum og oðrum tækjum meðan a flugi stendur. gudnyhronn@mbl.is

ÓDÝRT MIÐLU N GS DÝRT

Fyrir tónlistarunnendur
Philips-heyr nar t ól
SH P1900
Þægileg heyrnartol fra
Philips með tveggja
metra langri sn&ru og
mj&kum eyrnap&ðum.
2.995 kr.

11" verð frá 159.990.13" verð frá 179.990.-

Oﬃce skólaútgáfa
Inniheldur eitt leyfi fyrir
Word, Excel og PowerPoint.
Verð 24.990.-

Sequel hliðartöskur 13- 15”
Fartölvutöskur sem passa vel
fyrir fartölvuna, spjaldtölvuna
og aukahluti.
Verð 13.990.-

Beat s Solo
H D-heyr nar t ól
Beats Solo HD eru flott og
vonduð heyrnartol og aðeins
160 g a þyngd. Hljoðgæðin
eru mikil og &tlitið svalt. I
sn&runni er innbyggður
hljoðnemi fyrir smtol.
39.995 kr.

Goji T inchy St r yder heyr nar t ól
Toff heyrnartol fra Goji sem
hægt er að leggja saman.
Heyrnartolin eru 230 g að
þyngd og hafa 1,2 metra
langa sn&ru.
12.995 kr.
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Hannaðu draumaskóinn

T´ska *

Adidas hefur þroað n' tt og spennandi smaforrit sem gerir folki kleift að hanna s na eigin
strigasko. Smaforritið virkar þannig að folk
velur myndir &r snjalls ma eða lofatolvu og
setur yfir a Adidas-skosnið og hannar
þannig s na eigin strigasko. Appið,
sem kallast MiZxFlux, hefur þv
fært strigasko-æðið a næsta stig.

RAUÐA H Á RIÐ PLÁ SSFREKUR FYLGIH LU T U R
Krist n er ohrædd við að
blanda allskonar st lum
saman. Leðurjakkann
keypti h&n af motorhjolagæja a Vesterbro.

Óhrædd
við að prófa
nýja hluti
KRISTÍN LARSDÓTTIR DAHL NEMUR KVIKMYNDA- OG
FJÖLMIÐLAFRÆÐI Í KAUPMANNAHAFNARHÁSKÓLANUM.
KRISTÍN, SEM BÝR Í KAUPMANNAHÖFN, STARFAR SAMHLIÐA NÁMI SEM TÓNLISTARSTJÓRI BAST MAGAZINE OG
FYRIRSÆTA. KRISTÍN HEFUR FREKAR DIMMAN STÍL OG
KLÆÐIST OFTAST SVÖRTU, KÓNGABLÁU EÐA HVÍTU.
Sigurborg Selma Karlsdottir sigurborg@mbl.is

H

Ljosmynd/Helgi O mars

Krist n heldur
upp a tonlistarmanninn Marilyn
Manson.

Flott okklast gvel fra Vagabond eða Won Hundred
eru a oskalistanum.

Alexander
McQueen heitinn
var hæfileikar kur
honnuður.

Notaleg mohairpeysa fra
Won Hundred.

Fyrirsætan Abbey
Lee Kershaw er
með flottan st l.

vað er það sem heillar þig við t ísku? Þ egar maður hefur þekkt
og unnið með mismunandi ho
Ènnuðum aÂttar maður sig fljoÂtt Â
a þvõ
Â
hver su mikil vinna er aÂ bak við eina fatalõ
Ânu. Hugmyndavinnan
og ho
Ènnunarferlið sjaÂlft finnst meÂr mjo
Èg Â
a hugavert. EÂg elska
lõ
Âka þegar fo
Âlk er Â
ohr ætt við að vera o
Èðr uvõ
Âsi, og syÂnir einskonar uppreisn
gegn einhverju „normi“ með stõ
Âl og ho
Ènnun sinni – það er heillandi.
Ef þú þyr ft ir aldr ei að kíkja á ver ðm iðann, hvaða flík eða fylgihlut
myndir ðu kaupa? EÂg maÂtaði Chanel-jakkapels þegar Â
eg bjoÂÂ
õ P arõ
Âs sem Â
eg
hef aldrei alveg hætt að hugsa um. Æ tli eÂg myndi ekki byrja Â
a honum og
Alexander Wang-leðurto
Èsku.
Á t t u þér uppáhaldshönnuð? Alexander McQueen, hann var algjoÈr brautr yðjandi.
Æt lar þú að fá þér eit t hvað sér st akt fyr ir vet ur inn? EÂg er buÂin að hafa
auga aÂ mohair-peysunum fraÂ Won Hundred og Kyr ju lengi, og ætla faÂ meÂr
þær. Svo ver ð eÂg lõ
Âka að fjaÂrfesta Â
õ nyÂjum leður o
Èkklastõ
ÂgveÂlunum fr Â
a annaðhvort Won Hundred eða Vagabond. Þau eru svo þægileg, buÂin að ganga
endalaust Â
õ go
Èmlu r eimuðu Vagabond-stõ
ÂgveÂlum mõ
Ânum. E n Â
eg Â
a það til að
ganga sko
Â alveg niður ef eÂg er saÂtt með þaÂ.
Â
Hvað er þín uppáhalds t ískust efna þennan vet urinn? E g fylgi voðalega
lõ
Âtið stefnum. EÂg klæðist þvõ
Âsem meÂr finnst flott og klæðir mig Â
õ leiðinni –
þaÂ lõ
Âður meÂr best. E n eÂg hlakka alltaf til að taka fram sõ
Âðu kaÂpur nar , leðurjakkana og pelsana mõ
Âna þegar fer að ko
Âlna.
Á t t u þér eit t hver t got t st ef, r áð eða m ot t ó, þegar kem ur að fat akaupum ? EÂg er orðin põ
Ânu seÂrfræðingur aÂ flo
Âamo
Èrkuðunum heÂrna Â
õ KoÈben.
Hef gert mjo
Èg go
Âð kaup aÂ flottum og vo
Ènduðum fylgihlutum og flõ
Âkum. E n
flest mõ
Ân uppaÂhaldsfo
Èt og fylgihlutir Â
õ dag koma fraÂ mo
Èrkuðum heÂr og þar .
MeÂr finnst þvõ
Âgott motto
Â vera að: endurvinna hlutina (með þvõ
Ât.d. að
selja og kaupa notað), kynna seÂr hvaðan varan kemur, kaupa frekar
vandaðar i flõ
Âkur heldur en eitthvert fjo
Èldaframleitt dr asl og styðja við
bakið Â
a upprennandi ho
Ènnuðum.
Hver t er þit t eft ir læt is t ísku-t ím abil og hver s vegna? PoÈnk, rokk og
hippatõ
Âminn, þaÂ feÂkk tõ
Âskan einskonar ro
Èdd og heÂlst fastar Â
õ hendur
við to
Ânlistina og po
Âlitõ
Âkina.
Hver nig myndir þú lýsa þínum fat ast íl? Hann hefur eiginlega alltaf
verið frekar dimmur og rokkaður og er eÂg þvõ
Âlangmest Â
õ svoÈrtu,
ko
ÂngablaÂu eða hvõ
Âtu. MeÂr hefur nefnilega alltaf fundist rauða haÂrið
mitt virka eins og einskonar plaÂssfrekur „fylgihlutur“ Â
õ sjaÂlfu seÂr , og
vil þvõ
Âaldrei hafa of mikið af litum Â
õ gangi. EÂg er samt alveg oÂhrædd
við að pro
Âfa ny
Âja hluti og blanda oft allskonar stõ
Âlum saman. E innig
elska eÂg að ganga Â
õ kvenlegum sniðum, sõ
Âðum kjo
Âlum, gulllituðu og
laÂta falleg munstur njo
Âta sõ
Ân. Þo
Â að eÂg gangi oft Â
õ leðurjoÈkkum og
hljo
Âmsveitabolum er eÂg samt mikil „stelpu-stelpa“ og er eiginlega
alltaf Â
õ upphækkuðum stõ
ÂgveÂlum og bryÂt upp do
Èkka stõ
Âlinn með
kvenlegum sniðum, einhverju to
Èff skarti, varalit, eyeliner eða oÈðrum snu
Âningi. Kannski er hægt að kalla stõ
Âlinn faÂgaðan hippa/goth.
Hvað kaupir þú þér allt af þó að þú eigir nóg af því? EÂg Â
a mjoÈg
mikið af allskonar yfirho
Èfnum og meÂr finnst Â
e g alltaf geta bætt
fleirum Â
õ safnið, svo kaupi eÂg lõ
Âka alltaf mikið svar t þo
Â að Â
e g eigi noÂg
af þvõ
Â.
Hvaða þekkt a andlit finnst þér m eð flot t an st íl?
Mjo
Èg mikið af to
Ânlistar mo
Ènnum sem eÂg hlusta Â
a finnst meÂr hafa
flottan stõ
Âl, eins og Marilyn Manson, Patti Smith, J immy Hendrix og
Robert Plant. Shir ley Manson var lõ
Âka algjo
Èr tõ
Âskufyrirmynd hjaÂ
meÂr þegar eÂg var 13 aÂra. Meðal fyrirsætna finnst meÂr Abbey Lee
Kershaw hafa skarað fr am u
Âr Â
õ að vera o
Èðruvõ
Âsi og smekkleg Â
a
sama tõ
Âma.
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Borðapantanir

5519555

UPI

Leynibrúðkaup
ársins

H

rÂ
os vikunnar faÂAngelina J olie og Brad Pitt fyr ir að gifta sig
naÂnast Â
õleyni, bjoÂða bara 22 gestum og sjaÂtil þess að freÂttin
um bruÂðkaupið kvisaðist ekki uÂt fyr r en fimm doÈgum eftir
það. F joÈlmiðlar standa aÂgati og vita ekkert nema að bruÂðkaupið foÂr fr am Â
õlõ
Âtilli kapellu Â
õChaÃteau Mira-val Â
õF rakklandi og að boÈrn
hjoÂnanna toÂku virkan þaÂtt Â
õathoÈfninni.
Vitað er að Angelina J olie klæddist hvõ
Âtum kjo
Âl en ekki er aÂhreinu fraÂ
hvaða hoÈnnuði hann var. Lõ
Âklegt þykir að hann hafi verið fr aÂValentino,
Atelier Ver sace eða E lie Saab. Auk þess hefur tõ
ÂskuhuÂsið Saint-Laurent
verið nefnt Â
õþessu samhengi.
Sõ
Âðan parið hnaut hvort um annað aÂr ið 2005 hafa fjo
Èlmiðlarnir ekki
þreyst aÂað skrifa fr eÂttir um bruÂðkaupið, hvar það yrði haldið, Â
õhverju
huÂn myndi vera og ekki sõ
Âst hver jum ætti að bjo
Âða Â
õþessa tõ
ÂmamoÂtaveislu. Þetta var stundum sett þannig fram að hugsanlega væri sambandið ekki nægilega sterkt fyrst þau vær u ekki buÂin að innsigla það með
risabruÂðkaupi.
Þið getið reÂtt Â
õmyndað ykkur hver nig stemningin er Â
õHollywood nuÂna.
Vinir J olie og Pitt er u pottþeÂtt að drepast u
Âr sku
Âffelsi yfir þvõ
Âað hafa
ekki getað klætt sig upp Â
õsitt fõ
Ânasta, farið Â
õhaÂr og foÈrðun og Instagr ammað svo allt Â
õdr asl meðan aÂveislunni stæði með # Br angelina
# wedding # geðveiktstud.
EÂg hef ekki toÈlu aÂþvõ
Âhvað eÂg er buÂin að lesa margar freÂttir um þetta
bruÂðkaupsmaÂl og fyrstu Â
a rin eftir að Pitt og J olie byrjuðu saman var
hans fyrrverandi, J ennifer Aniston, reglulega blandað inn Â
õþennan
freÂttaflutning. Að þau Pitt væru mo
Ègulega að fara að byrja aftur saman
og hvað það væri mikil kergja aÂmilli Aniston og J olie.
Þeir sem hafa aÂtt Â
õaÂstar samboÈndum vita að það er yfir leitt einhver
aÂstæða fyr ir þvõ
Âhvers vegna Â
a starsambo
Ènd komast aÂendasto
Èð. Auðvitað
hefði Pitt bar a verið aÂfram með Aniston ef það hefði verið nægilegt kemistrÂ
õ. Þ að er aÂgætt að hafa það bak við eyrað að þetta vir kar ekkert o
Èðruvõ
Âsi Â
õHollywood en Â
õKoÂpavogi eða Breiðholti.
E ins daÂsamlegt og meÂr finnst að fara Â
õbruÂðkaup, upplifa alsæluna sem
fylgir þvõ
Âþegar tveir einstaklingar jaÂtast og fagna aÂstinni ærlega með
veglegri bruÂðkaupsveislu, þaÂer þetta nokkuð sem mig myndi aldrei
langa til að ger a sjaÂlf. EÂg hef til dæmis aldr ei svo mikið sem maÂtað bruÂðarkjo
Âl og aldrei seÂð mig fyrir meÂr Â
õhlutverki „bru
Âðar innar“. ÞraÂtt fyrir
að eiga eitt hjoÂnaband að baki hef eÂg ennþaÂtroÈllatr uÂÂ
a hjo
Ânabandi og tel
að allir sem ætla að deila lõ
Âfinu eigi að ger a með seÂr slõ
Âkan samning.
Það er bara eitt sem vonbiðill þar f að vita og það er að hringurinn
skiptir tæknilega seÂð oÈllu maÂli og hann þarf að ver a með stoÂrum demanti.
E kki er nauðsynlegt að hann kosti jafnmikið og
hringur J olie en kvenpeningurinn myndi þo
Âekki
fuÂlsa við slõ
Âkum grip …
martamaria@mbl.is

Þessi hringur
er fra Tiffany’s.

Eftirminnilegupplifun
–steikeinsog steikáaðbragðast
Barónsstíg 11
101 Reykjavík
argentina.is

3322
Mikið úrval af ít ö lskum o g f rö nskum t ískufat naði

MC PLA NET
ER KOMIÐ A FTUR!
Brad Pitt og
Angelina Jolie
gengu
hjonaband
Frakklandi.

Ei kjuvogur 29 - 104 Rvk. S:694-7911
Það þykir dal tið f nt að eiga
giftingarhring fra Tiffany’s.

www.facebook.com/spennandi
www.spennandi .com
opi ð: mán-fim: 12-18 - fös: 12-16
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T´ska

Einstakur jakki &r undirl nunni Golu.

Jakki &r l nunni Muggu sem byggist aðallega a mokkaskinni.

Mokkajakkarnir &r undirl nunni Golu eru serlega lettir og litr kir.

N ÝJA R O G SPEN N A N DI Ú T FÆRSLUR
Á MO KKA SKIN N I

Óður til
´slenskra
veðrabrigða
FATAHÖNNUÐURINN SIGRÍÐUR SUNNEVA
R. VIGFÚSDÓTTIR SENDI NÝLEGA FRÁ SÉR
EINSTAKA FATALÍNU ÚR MOKKASKINNI OG ULL
SEM ER INNBLÁSIN AF ÍSLENSKU VEÐURFARI.
Sigurborg Selma Karlsdottir sigurborg@mbl.is

S

Â
õðastliðið haust feÂkk eÂg til liðs við mig mjo
Èg o
Èflugan samstarfsmann, Steinunni J o
ÂnsdoÂttur , og við settumst niður
og aÂkvaÂðum að fara alla leið með litla en kro
Èftuga mokkaskinnsfatalõ
Ânu og hafa Â
ohefðbundinn og nyÂstaÂrlegan vinkil
aÂ henni,“ segir Sigrõ
Âður Sunneva, eða Sunneva eins og hu
Ân er koÈlluð, sem hannar fallegar mokkaskinnskaÂpur uÂr alõ
Âslensku
hraÂefni. Sunneva hefur undanfarin aÂr lagt aÂherslu aÂ að
seÂrhanna mokkafatnað fyrir
viðskiptavini sõ
Âna en huÂn
lærði fatahoÈnnun við Polimoda-tõ
ÂskuhaÂskoÂlann aÂ Â
I talõ
Âu
og seÂrhæfði sig þar Â
õ hoÈnnun
uÂr skinni og pr joÂnaefni.
NyÂja lõ
Ânan ber yfirheitið
Veðr abrigði og segir Sunneva
flõ
Âkur lõ
Ânunnar endurspegla Â
õslenskt veðurfar.
Â
„I upphafi hoÈnnunarferlisins veltum við fyrir okkur
Morgunblaðið/O mar
hvað væri sameiginlegt
Sigr ður Sunneva hefur lengi unnið
aÂhugamaÂl Â
I slendinga og
með slenskt mokkaskinn.
þeirra hjar tans maÂl og djuÂpt Â
õ
þjoÂðarvitundinni. Við komumst fljo
Âtt að þeir ri niðursto
Èðu að það
væri Â
õslenska veðurfarið,“ segir Sunneva og bætir við að Â
I slendingar eigi oÂgrynni af fallegm orðum yfir veðrið.
„Það maÂ þvõ
Âsegja að þessi lõ
Âna seÂ o
Âður til Â
õslenskra veðrabrigða.“
Lõ
Ânan skiptist Â
õ Muggu, Golu og Dembu sem eru undirflokkar
og gefa til kynna Â
õ hvaða veðri flõ
Âkin ny
Âtist best.
„Mugga er að stærstum hluta u
Âr mokkaskinni, Gola
er leÂttari flõ
Âk uÂr mokka og pr jo
Ânaefni fraÂ Volka og Demba er uÂr
mokka og vaxefni og þar af leiðandi vatnsheld,“ uÂtskyÂrir Sunneva.
„GrunnhraÂefnið Â
õ lõ
Ânunni er sem sagt mokkaskinnið en nyÂjungin
felst Â
õ þvõ
Âað tvinna saman við það þessi oÂlõ
Âku hraÂefni Â
õ þeim tilgangi að leÂtta fõ
Âkina og gera hana að meiri heilsaÂrsflõ
Âk.“

Ljosmynd/Ald s Palsdottir

Fatal nan Veðrabrigði skiptist þrjar undirl nur; Muggu, Golu og Dembu, sem allar hafa s na serstoðu.

Jakki &r l nunni Dembu; vatnshelt vaxborið mokkaskinn.

Demba hentar einnig a sumrin. Hl' , vatnsheld og falleg l na.
A vefs ðu sunnevadesign.is er hægt að sja fleiri ljosmyndir af
Veðrabrigðum.
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Morgunblaðið/O lafur K. Magn&sson

Morgunblaðið/Þorður

Æskuvinirnir Sindri Snær og Jon Dav ð hafa deilt t skuahuga um araraðir.

Bara Sigurjonsdottir eða Bara bleika rak verslunina Hja Baru um 25 ar a Hverfisgotu 50.

N Ý H ERRA FATAVERSLU N Á H VERFISGÖ T U

Báru bleiku breytt ´ herrafataverslun
SINDRI SNÆR JENSSON OG JÓN DAVÍÐ DAVÍÐSSON REKA LÍFSSTÍLSVERLSUNINA HÚRRA REYKJAVÍK SEM STEFNT ER Á
AÐ OPNA SEINNA Í VIKUNNI. HÚRRA REYKJAVÍK SÉRHÆFIR SIG Í VÖNDUÐUM HVERSDAGSFATNAÐI FYRIR KARLMENN.
Sigurborg Selma Karlsdottir sigurborg@mbl.is

Í

sland lõ
Âður oft fyrir smæð sõ
Âna þegar tõ
Âskustr aumar er u annar s vegar
en það getur lõ
Âka ver ið jaÂkvætt og
skemmtilegt þvõ
Â þaÂ þurfa for ystusauðir nir að aðlagast hr aðar . EÂg hef
oft talað um hver su ungt Â
I sland er og
menningin fyr ir tõ
Âsku og fatnaði
kannski ekki eins langt komin og annars staðar Â
õ E vr oÂpu,“ segir Sindr i
Snæ r spur ður uÂt Â
õ syÂn hans aÂ herr aÂ
tõ
Âskuna aÂ I slandi. Sindr i segir jafnframt Â
õslenska kar lmenn glæsilega Â
a
mar gan haÂtt og ef þeir taki nokkur
skr ef fr am aÂ við Â
õ klæ ðabur ði seÂ faÂtt
sem geti stoppað þaÂ.
Sindr i r ekur lõ
Âfsstõ
Âlsver lsunina HuÂr r a
Reykjavõ
Âk með æskuvini sõ
Ânum J oÂni
Davõ
Âð en þeir hafa deilt tõ
ÂskuaÂhuga
lengi. BaÂðir hafa þeir gegnt star fi
ver slunar stjo
Âr a Â
õ aÂrar aðir og þvõ
Â þaulvanir baÂðir en samanlagt hafa þeir um
20 aÂr a r eynslu af ver slun og smaÂsoÈlu.

Finna fyrir nærveru Báru

HuÂr r a Reykjavõ
Âk er Â
õ hinu soÈgufr æga huÂsi við Hver fisgo
Ètu 50 þar sem
BaÂr a Sigur joÂnsdo
Âttir eða BaÂr a bleika
heitin r ak glæsilega ver slun, HjaÂ BaÂr u,
um aÂrar aðir . Spur ður uÂt Â
õ staðsetninguna segir Sindri þaÂ feÂlaga var t geta
ver ið aÂnæ gðar i með huÂsnæðið. „Þ að er
gott að finna fyr ir nær veru BaÂr u heit-

innar heÂr na Â
õ hu
Âsinu. HuÂsið er byggt
aÂr ið 1906 og go
Âlfefnið er fr aÂ þeim tõ
Âma
sem hu
Ân rak heÂr verslun sõ
Âna „HjaÂ
BaÂr u“,“ uÂtskyÂrir Sindr i og bæ tir við að
Â
õ hu
Âsinu seÂ mikil saga og hefð fyrir
ver slun sem þeir feÂlagar hyggjast viðhalda aÂ besta mo
Ègulega maÂta og ger a
BaÂr u stolta.

sgeir Smari

Â
I H uÂr r a Reykjavõ
Âk ver ður aÂher sla lo
Ègð
aÂ buxur og skoÂ en það eru þæ r voÈr ur
sem þeir telja hvað erfiðast að kaupa
seÂr og finna heÂr aÂ landi.

I fallega h&sinu við Hverfisgotu 50 er mikil saga og hefð fyrir verslun.

Sindri og Jon opna
herrafataverslunina
H&rra Reykjav k
seinna vikunni.

eitthvað alveg

Malverk:

einstakt

STOFNAÐ 1987

r v a l e i n st a k r a m a l v e r k a o g l i st m u n a e f t i r

sl e n sk a l i st a m e n n
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Fjármál
heimilanna

Flestar hitaeiningar fyrir fæstar krónur

*

Ef buddan er næstum orðin galtom er
ovitlaust að skoða hvernig ma fa sem
flestar hitaeiningar fyrir peninginn. Einmitt þetta gerði notandi umræðuvefsins Reddit Bandar kjunum og voru
niðurstoðurnar ahugaverðar. Flestar
kalor ur a kronu gefa hr sgrjon, þa capellini pasta, svo brauðmylsna, pintobaunir og beyglur.

GET U R VERIÐ FLÓ KIÐ DÆMI A Ð REIKN A

Borgar sig að kaupa
margnota poka?

Aura-

púk i nn

Nóg af ókeypis
afþreyingu

REIKNA ÞARF DÆMIÐ TIL ENDA OG TAKA MEÐAL ANNARS TILLIT TIL ÞESS HVAÐ KOSTAR
AÐ ÞVO MARGNOTA INNKAUPAPOKA OG HVERSU LENGI HANN ENDIST.
Asgeir Ingvarsson ai@mbl.is

Það eru engar ' kjur að segja að
Aurap&kinn se od' r rekstri. Veit
p&kinn stundum ekki alveg hvað
hann a að halda þegar hann ber sig
saman við folk sem virðist ekki
geta notið l fsins an þess að eyða
peningum.
Aurap&kinn pr sar sig sælan að
finnast ekkert vanta l f sitt þo að
hann fari ekki b o eða &t að borða
manuði hverjum. Aurap&kinn getur notið þess að labba um verslunarmiðstoðvar an þess að finnast

Á

sõ
Âðustu Â
a r um hefur or ðið mikil vitundarvakning meðal almennings um gildi
þess að dr aga uÂr plastpokanotkun. Æ
oftar maÂ sjaÂ foÂlk við afgr eiðslukassana r aða matvoÈr unum sõ
Ânum ofan Â
õ endingar go
Âða
Â sumum
og litrÂ
õka poka uÂr tau- og plastefnum. A
stoÈðum uÂti Â
õ heimi, t.d. Â
õ Los Angeles, hefur verið gengið svo langt að banna einnota plastpoka
með È
ollu og jafnvel dreifa oÂkeypis fjo
Èlnota pokum til almennings. Ver slanir eins og Sainsbury’s
ÂBretlandi
õ
gefa viðskiptavinum auka „punkta“ aÂ
tryggðar kor tin sõ
Ân ef þeir nota fjoÈlnota poka eða
endur nyÂta gamla plastpoka Â
õ innkaupaferðinni.
ÂÂ
A
I slandi sjaÂ margir margnota poka lõ
Âka sem
leið til að spara þær kroÂnur sem annar s þar f að
gr eiða fyr ir nyÂjan plastpoka Â
õ hver ri innkaupaferð, að ekki seÂ tala um að tæma eldhu
ÂsskaÂpa og skuÂffur sem Â
õ dag eru fullar af goÈmlum
plastpokum.
E n ekki er allt sem syÂnist. Hugsunin að baki
fjoÈlnotapokunum er falleg, en r eikna ver ður
dæmið til enda til að ganga uÂr skugga um að
pokinn hjaÂlpi til við að vernda bæði umhver fið
og pyngjuna.

Þvottavél og þurrkari
E inn stær sti aÂhr ifaþaÂttur inn er að þvo þar f pokann r eglulega. Rannso
Âknir aÂ fjo
Èlnota pokum hafa
syÂnt að þeir geta or ðið gr Â
oðr ar stõ
Âa fyr ir skaðlegar È
orverur og samkvæmt umfjo
Èllun USA Today
vir ðast auknar vinsældir foÈlnota poka haldast Â
õ
hendur við fjoÈlgun tilvika matar syÂkinga. Sumar
heimildir mæla með þvõ
Âað þvo pokana eftir
hver ja notkun, aðr ar að pokinn seÂ þveginn vikulega. Þ ar f að þvo pokann aÂ hæ sta hita sem framleiðandinn leyfir og þur r ka vel.
Það getur ver ið dyÂrt að henda einum sto
Èkum
poka Â
õ veÂlina og þess vegna ætti að r eyna að þvo
mar ga poka saman, eða með È
oðr um skõ
Âtugum

Maður a gangi miðborginni
með vel með farna plastpoka.
Fara þarf varlega þegar reynt er
að draga ur plastpokanotkun.
Morgunblaðið/Eggert

þvotti. HeÂr er r eÂtt að muna að gott getur verið
að sneiða hjaÂ pokum Â
õ sterkum litum, ef litur inn
skyldi smitast yfir Â
õ næ rbuxur nar og sokkana við
þvottinn.
E innig að taka vatns- og or kunotkunina með Â
õ
r eikninginn ef mar kmiðið er að ver nda umhver fið, og lõ
Âka að þvottar nir hafa Â
a hr if Â
a endingu
pokans. F jo
Èlnota pokar uÂr plastefnum far a t.d.
að laÂta aÂ sjaÂ eftir fimm eða sex þvotta.
Vegna oÈrver ugro
Âðurs er lõ
Âka o
Âr Â
a ðlegt að
geyma pokana Â
õ bõ
Âlskottinu, þvõ
Âskottið er oft
Âhreint og aðstæður þar goÂðar fyrir o
o
Èrver urnar
að fjoÈlga seÂr.

11 eða 173 innkaupaferðir
Hvaða aÂhrif þvotturinn hefur aÂ endingu pokanna
verður að skoða með hliðsjoÂn af rannso
Âknum
sem syÂna að nota þarf fjoÈlnota poka u
Âr plastefnum Â
õ fjo
Ègur til ellefu skipti til að umhver fis-

a hr ifin seÂu minni en af að nota hefðbundna
Â
plastpoka. MarketWatch vitnar Â
õ mjo
Èg Â
õtar lega
rannso
Âkn breska umhverfisr Â
a ðuneytisins fraÂ
aÂr inu 2006 sem leiddi Â
õ ljo
Âs að taupokar fara ekki
að bor ga sig fyr ir umhverfið fyrr en eftir 131
ver slunarferð, en Â
õ 173 skipti ef fo
Âlk er vant að
nota plastpokana u
Âr buÂðinni einnig undir heimilisruslið. Virðist rannso
Âknin þo
Â ekki hafa tekið
með Â
õ r eikninginn umhverfisaÂhrif r eglulegr a
þvotta.
Að endingu ver ður að muna að flest heimili
hafa einhver not fyr ir plastpoka. Â
I stað innkaupapokans þarf þaÂ að kaupa plastpoka Â
õ ruÂllum undir nesti, matar afganga, r uslið og labbitÂrana með heimilishundinum.
u
Allt þetta þar f að vega vandlega og meta Â
õ
samræmi við aðstæðurnar aÂ hver ju heimili svo
Èr uggt seÂ að fjo
o
Èlnota innkaupapokinn hjaÂlpi
Èr ugglega umhverfinu, og pyngjunni.
o

hann þurfa að eyða kronu.
Kannski er lykillinn að sto skri
sparsemi P&kans að hann hefur
lært að nog er til af agætis afþreyingu sem er ' mist od' r eða okeypis. Aurap&kinn horfir þannig a afbragðsf na þætti og hlustar a
uppahalds tonlistina gegnum YouTube. Þess a milli hlustar hann a
okeypis hljoðbækur fra Librivox
snjalls manum eða spilar fr a netleiki vafranum a fartolvunni.
Sælir eru nægjusamir, þv þeir
geta saxað a yfirdrattinn.

N EYTA N DI VIKUN N A R TÓ MA S O DDUR EIRÍKSSO N

Jóga dregur úr neysluþörfinni
Tomas Oddur Eir ksson er 25 ara
jogakennari og stofnandi Yoga Moves.
Næstkomandi miðvikudag, 3. september, leiða þau saman hesta s na
hann og Aarona Pichinson, framleiðandi Yoga Soundscape. Standa þau fyrir joga, dansi og gleði við lifandi tonlist
Horpu.

H vað er uð þið m ör g í heim ili?
Eg b' með systkinum m num tveimur,
Arngr mi og Volu, en við leigjum saman b&ð miðbænum.

H vað át t u allt af t il í
ísskápnum ?
Smjor og sulta er algjort grundvallaratriði a þessu heimili en einnig er
yfirleitt nog til af grænmeti og avoxtum.

H vað fer fjölskyldan m eð í
m at og hr einlæt isvör ur á
viku?
Eg held að við sleppum með 15-20
þ&sund kronur a viku.

Við deilum heimiliskostnaðinum a milli
okkar þriggja og hjalpumst að eftir
bestu getu. Reynum að sneiða hja
munaðarvorum, þott það se erfitt. Við
notum reiðhjol og borðum stundum
hja mommu og pabba.

Tomas sparar
stundum með þv
að borða heima hja
mommu og pabba.

H var kaupir ðu helst inn?
Við gerum heimilisinnkaupin að
mestu Bo nus en skreppum
gjarnan eftir sto kum vo rum
Petursb&ð, kaupmanninn okkar a
horninu.

H vað fr eist ar m est í m at vör ubúðinni?
L frænar vorur, hnetur, fræ, ostar og
pesto.

H ver nig spar ar þú í
heim ilishaldinu?

H vað vant ar helst á heim ilið?
Utvarp eldh&sið og viftu a ganginn.

Eyðir þú í spar nað?
Eg legg fyrir 10.000 kr. hverjum
manuði inn a lokaða bok.

Skot helt spar naðar r áð?
Mæli með að iðka joga og hugleiðslu.
Það dregur &r neysluþorfinni og gerir
mann nægjusamari. Þa er það að eiga
ekki b l sennilega besta sparnaðarraðið.

Morgunblaðið/Styrmir Kari
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40%AFSLÁTTUR AF
MARGSKIPTUMGLERJUM
Glerin eru með „free form“-tækni og sjónsviðið er þv´
breiðara en almennt gerist. Hægt er að velja um hraða skiptingar og tekið er tillit til þarfa hvers og eins. Að sjálfsögðu
fylgir rispu- og glampavörn af bestu gerð með ´ kaupunum.
Fr´ sjónmæling.

50%AFSLÁTTUR
AF FJÖLDAUMGJARÐA
DAGLINSUR
SUR ÁTILBOÐI
Verð 2.300 kr.
- 30 stykki ´ pakka

Tilboðið gildir frá 16
16. ágúst til 10
10. september 2014

VERSLUN Í GÖNGUGÖTU • SÍMI 527 1515 • ÁLFABAKKA 14a
Opið virka daga: 10:00-18:00 og laugardaga: 11:00-16:00
gleraugnabudin@gleraugnabudin.is

FÁÐUÞÉR ÁSKRIFT Á
EÐAÍ SÍMA
skrifendur M orgunblaðsins eru sja lfkrafa meðlimir M oggaklúbbnum og njota ýmissa fr ðinda og tilboða.
Hægt er að fylgjast með hvað er boði hverju sinni a moggaklubburinn.is og fa tilboðin send to lvupo sti með þv að skra sig a postlistann.
Hafðu samband s ma 569 1100 eða askrift@mbl.is hafi Moggaklúbbskortið ekki borist þer.
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Reykjavı́ku rbréf 29.08.14

Hitt er huggunarr´kt að v´su að
þeir verðtryggja
ekki eftir á
er ðtr ygging er hvor ki vond eða goÂð.
HuÂn hefur eiginleika sem þar f að
þekkja æ tli menn að styðjast við
Âhr if
hana Â
õfjaÂr hagslegr i tilver u. A
hennar Â
a það, hvað það kostar að faÂ
fjaÂrmuni að laÂni, þur fa ekki endilega að ver a mikil.

V

Verðtryggin g ´ d u larklæ ðu m
L aÂnveitendur hafa o
Èldum saman stuðst við þaÂ
Âskr aÂðu r eglu, að þeir faÂi feÂsitt til baka fr Â
o
a þeim sem
laÂnið to
Âk og að auki nokkur t Â
a lag, vexti, fyr ir snuÂð
sinn. L aÂntakendur hafa vitað og sætt sig við þetta.
E lla byðust faÂlaÂn.
Ver ðbo
Âlga og ver ðhjo
Èðnun hafa ver ið til staðar svo
lengi sem menn hafa aÂtt viðskipti, þoÂtt ekki seÂvõ
Âst að
fyr ir bær in hafi ver ið mæ ld eða þekkt sem slõ
Âk. Mar gvõ
Âslegar aðstæ ður hafa leitt til ver ðbr eytinga Â
õsamfeÂlagi þo
Âtt engin væ r i hagstofan til að skr aÂþæ r .
Vaxtabr eytingar nar hafa ver ið syÂnilegr i og valdið
Âeir ðum eins og dæmi fr Â
o
a Ro
Âm syÂnir en þar feÂllu 800
Â
õaÂto
Èkum um vexti. Tvo
Èþu
Âsund aÂr um sõ
Âðar er u vextir
og ver ðbo
Âlga enn undiralda oÂlgu og oÂaÂnægju.
Bir tingar maÂtinn hefur br eyst. Og bar aÂttuaðfer ðir
stjo
Âr nvalda einnig. Â
I SoveÂtrÂ
õkjunum vor u tiltekin
br auð ein inni Â
õver ðbo
Âlgumæ lingum. Þ au ein hæ kkuðu ekki Â
õver ði og þess vegna var opinber ver ðboÂlga
ekki til. Opinber t gengi r u
Âblu og dollar s var hið sama
þo
Âtt 25 r uÂblur fengjust fyr ir dollar ann eftir myr kur .
Âganda lækkaði ver ðboÂlguna með þvõ
I di Amin Â
õU
Âað
senda her inn Â
õver slanir og laÂta kaupmenn læ kka
vo
Èr ur um 30 pr o
Âsent. Kaupmenn hlyÂddu auðvitað og
fo
Âr u svo lo
Âðbeint aÂhausinn. L Â
a nveitandinn for ðum saÂ
engar ver ðbo
Âlgumælingar. E n hann skynjaði að
skildingur inn sem hann laÂnaði fyr ir 5 aÂr um dugði
ekki fyr ir jafnmo
Èr gum br auðum og hann ger ði þegar
hann skilaði seÂr til baka. H ann er þvõ
Âver r staddur
þegar laÂnið er endur greitt en hann var þegar hann
veitti það. Skuldar inn hefur þoÂstaðið við allt sitt. E n
laÂnveitandinn mun hækka sõ
Âna vexti næst þegar einhver leitar eftir laÂni. H ann reynir að „ver ðtr yggja“
laÂnið sitt, þo
Âtt hann þekki ekki það hugtak. Oftast
r æður laÂnveitandinn meir u um skilmaÂla laÂns enda
laÂntakandinn oftar Â
õveikar i stoÈðu, nema að oÂvenjulegt fr amboð laÂnsfjaÂr seÂfyr ir hendi og samkeppni
vir k. Kynningar sõ
Âður Â
õslenskr a fjaÂr maÂlastofnana

hafa syÂnt um hrÂ
õð að þær bjoÂða oÂver ðtr yggð laÂn þar
sem einvoÈr ðungu ver ðtr yggð laÂn fengust Â
a ður . Miðað
við tiltekin veðhlutfo
Èll geta menn gengið að fasteignalaÂni til 3-5 aÂr a með t.d. 7,5 pr oÂsenta aÂr svoÈxtum.
Samþykki laÂntakandinn Â
over ðtr yggt laÂn með breytilegum vo
Èxtum læ kka þeir Â
õ6,5 proÂsent fr aÂþeim degi
sem laÂnið er veitt. Bankinn er sem sagt að spaÂfyr ir
um ver ðboÂlguna fr am Â
õtõ
Âmann með foÈstu voÈxtunum,
en ætlar seÂr að ver ðtr yggja oÂver ðtr yggða laÂnið að
mestu með br eytilegu voÈxtunum. L aÂntakandinn
gr eiðir þess vegna 1% hær r i fasta vexti fyr ir oÂver ðtr yggða laÂnið en tilefni er til aÂupphafspunkti þess.
SaÂmunur mætir aÂhættu laÂnveitandans af þvõ
Âað
ver ðboÂlga ver ði hæ r r i aÂnæstu aÂr um en nuÂ er .

Verðtryggin garskrefið
Bein ver ðtr ygging var ð loÈgleg og almenn fyr ir 35 aÂr um. Þ r Â
a tt fyr ir að verðboÂlga væ r i þaÂmikil hlupu
menn til og fengu laÂnum sõ
Ânum fr Â
a lõ
Âfeyr issjoÂðunum
br eytt uÂr oÂver ðtr yggðum laÂnum Â
õverðtr yggð aÂður en
„heimild“ til br eytingar innar r ann uÂt. H ver s vegna Â
õ
oÂskoÈpunum? J uÂ, vegna þess að aÂr leg gr eiðslubyr ði
laÂnanna minnkaði toÈluver t næ stu 2-3 aÂr in aÂeftir .
Þ eir sem ekki „nyÂttu tækifæ r ið sem gafst“ saÂu hins
vegar laÂnin sõ
Ân „hverfa“ aÂaðeins oÈr faÂum aÂrum. Ver ðboÂlgan gleypti þau. L aÂntakendur ploÈtuðu sjaÂlfa sig
með þvõ
Âað kjoÂsa fr emur læ kkanir Â
a gr eiðslubyr ði Â
õ
allra næstu framtõ
Âð en að sjaÂlaÂnin ver ða að engu Â
õ
þeir r i oÂgur legu ver ðboÂlgu sem þaÂvar.
E n sõ
Âst ver ður sagt að ver ðtr ygging hafi verið
kynnt til Â
õslenskr ar soÈgu þegar aÂhætta vegna hennar
hafi ver ið lõ
Âtil. E n laÂntakendur sem hoÂpur saÂu að lõ
Âfeyr issjoÂðir þeir r a ur ðu smaÂm saman einhver s vir ði
vegna ver ðtr yggingar innar . Þ ar til það var ð hoÈfðu
sjoÂðsfeÂlagar haft mest gagn af þvõ
Âað þeir laÂnuðu feÂlagsmoÈnnum feÂsem br ann upp Â
õver ðboÂlgu. Þ võ
Âþar
aÂttu allir jafnan aðgang að svikamyllu ver ðboÂlgunnar
og oÂver ðtr yggðr a laÂna. F yrir daga ver ðtryggingar innar gaÂtu þeir efnast betur og fyr r en aðr ir sem aÂttu
gr eiðastan aðgang að rÂ
õkisboÈnkunum. Spar ifjaÂr eigendur , foÂlk sem veitti seÂr lõ
Âtið, en lagði fyr ir af litlum
tekjum beið svo fyr ir utan bankann sinn Â
õkuldanum
eftir hver Â
a r amoÂt til að sjaÂvextina sõ
Âna fæ r ða inn Â
õ
boÂkina sõ
Âna. Þ að sagði þeim enginn að hæ kkandi innstæ ðan var blekkingin ein. Þ etta var aÂtõ
Âmum þjoÂðar þjo
Âfnaðar bankaker fisins. F lestir Â
I slendingar

*

Sparifjáreigendur, fólk sem
veitti sér l´tið, en lagði fyrir af
litlum tekjum beið svo fyrir utan
bankann sinn ´ kuldanum eftir hver
áramót til að sjá vextina s´na færða
inn ´ bókina s´na. Það sagði þeim
enginn að hækkandi innstæðan var
blekkingin ein. Þetta var á t´mum
þjóðarþjófnaðar bankakerfisins.
hor fðu upp aÂhann aÂn þess að skilja hvað var að ger ast. Þeir sem betur vissu og þeir sem gr æ ddu aÂ
þessu oÂr eÂttlæti soÈgðu faÂtt.
F yr stu aÂr in eftir að ver ðtr ygging kom til var r eynt
að yÂta aÂundan seÂr afleiðingum þess að bu
Âa við ver ðÂkveðið var að ver ðtr yggja
tr yggingu og ver ðbo
Âlgu. A
launin lõ
Âka með ver ðboÂlgustr ikum. Og þaÂfyrst var
vitleysan fullkomnuð. E ftir aðeins þr juÂ aÂr var
þr iggja maÂnaða ver ðboÂlga komin upp Â
õ120%, r eiknuð
til aÂr s. Samt var fur ðu lengi r oÂÂ
õþjoÂðfeÂlaginu. Mo
Âtmælin byr juðu ekki fyr r en stigið var aÂbr emsuna af

8.9.2014 11:10

untitled - I2014-08-30.pdf

http://blad/mblpdf//2014/2014-08-30/I2014-08-30.pdf

41

31.8. 2014 MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR

Morgunblaðið/Golli

nyÂr r i rÂ
õkisstjo
Âr n. Vissulega fengu skuldar ar , t.d.
ungt fo
Âlk sem tekið hafði laÂn til að koma þaki yfir
fjoÈlskylduna, mikið ho
Ègg þegar launin fengu ekki
lengur að elta ver ðbo
Âlguna að fullu. E ftir það toÈldu
mar gir að ver ðtryggingin vær i to
Âl laÂnveitandans til
að ber ja skuldar a með. Þ að var skiljanlegt en ekki
endilega reÂtt.
H ið jaÂkvæða var að ver ðtr yggingin var ð smaÂm
saman að svipu sem hitti þaÂsem r eÂðu mestu um þr Â
oun efnahagslõ
Âfsins, ekki aðeins stjo
Âr nmaÂlamennina
heldur einnig þaÂsem r eÂðu fer ðinni aÂvinnumar kaði.
H uÂn kom þvõ
Âinn Â
õho
Èfuðið aÂmo
Ènnum að kauphækkanir umfr am voÈxt og getu atvinnulõ
Âfsins væ r u ekki
aðeins gagnslausar heldur beinlõ
Ânis skaðlegar , ekki
sõ
Âst fyr ir launþega. Vinnuveitendur , eins og þeir heÂtu
þaÂ, lær ðu lõ
Âka sõ
Âna lexõ
Âu. Þ eir saÂu að gengisfellingar
til að leiðr eÂtta Â
õsto
Èðuleysi þeir r a og annar r a við
samningabor ð og leÂlegan r ekstur fyr ir tæ kja vor u að
hver fa sem kostur við stjo
Âr n efnahagsmaÂla.

Sp u n am en n sp u n n u sp en n u
Â
I sõ
Âðustu viku var laÂtið eins og allt heÂngi aÂheljar þro
Èm og È
oll tilver an aÂÂ
I slandi ylti aÂþvõ
Â, hver t aÂlit,
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ekki doÂmur , E F TA-do
Âmsto
Âlsins Â
õL uÂxembor g yr ði aÂ
þvõ
Â, hvor t tilskipanir E E S strÂ
õddu gegn ver ðtr yggingu aÂÂ
I slandi. Þ að var seÂr kennilegur stor mur Â
õtebolla og fur ðulegt hve fjo
Èlmiðlar og jafnvel seðlabanki virtust ver a uÂti Â
a þekju Â
õmaÂlinu.
Reynt var að blaÂsa upp eftir væntingu vegna maÂlsins með þvõ
Âað halda þvõ
Âfr am að „hefð“ væ r i fyrir þvõ
Â
að Â
õslenskir doÂmstoÂlar fæ r u eftir aÂliti þessa doÂmstoÂls.
Ver ðtr ygging hefur gilt aÂÂ
I slandi Â
õsamræ mi við Â
õsÂteljandi doÂmar er u til fr aÂH æ stalensk loÈg Â
õ35 aÂr . O
r eÂtti landsins um niður stoÈður byggðar aÂver ðtr yggingu. Â
I hundr uðum eða þuÂsundum maÂla hefur enginn
byggt aÂþvõ
Âað ver ðtr ygging væ r i boÈnnuð og ekki hefur æ ðsti doÂmstoÂll landsins fundið upp aÂþvõ
Â, að fyr r a
br agði, að gefa slõ
Âkt Â
õskyn við oÈll þessi tæ kifær i.
Þ egar E E S-samningurinn var gerður Â
õupphafi sõ
Âðasta aÂr atugar sõ
Âðustu aldar var samningamo
Ènnum
E SB fullkunnugt um tilver u ver ðtr yggingar aÂÂ
I slandi
og enginn or ðaði athugasemdir við hana. E ftir litsstofnun E SA hefur ver ið þetta fullkomlega ljoÂst og
ekki ger t athugasemdir .
E kki vor u nokkrar minnstu lõ
Âkur aÂþvõ
Âað Â
õslenskir
doÂmsto
Âlar myndu komast að þvõ
ÂnuÂna að ver ðtr ygg-

ing hefði ver ið oÂlo
Ègmæt allan þennan tõ
Âma eða að Alþingi hefði Â
õÂ
or Â
a ði eða oÂgaÂti staðfest tilskipanir fr aÂ
Br ussel sem boÈnnuðu hana.

Sn jallt að sp yrja ein s og ástatt var
E n doÂmstoÂlarnir Â
õslensku hafa auðvitað tekið eftir
þvõ
Âað umr æ ða um verðtr yggingu hefur ver ið nokkuð
þr ungin tilfinningum. Til þeir r a hefur ver ið ho
Èfðað
fr emur en lagalegra r aka. Af þeim aÂstæðum hefur
doÂmsto
Âlunum hugsanlega þo
Âtt heppilegt, svo ekki seÂ
sagt kloÂkt, að laÂta E F TA-do
Âmsto
Âlinn koma með sitt
aÂlit sem millileik. Niður staðan Â
õþvõ
Âefni var naÂnast
gefin fyr ir fr am.
E nginn getur laÂtið seÂr til hugar koma, að hefði suÂ
niður staðan, aÂmoÂti oÈllum lõ
Âkum, or ðið oÈnnur Â
õþessu
aÂliti, að þaÂhefðu Â
õslenskir do
Âmsto
Âlar , með võ
Âsun Â
õ
„hefð,“ dottið Â
õslõ
Âkan pytt.
Þ eir hefðu þaÂþar með lyÂst yfir að Alþingi Â
I slendinga hefði fyr ir tveimur Â
a r atugum fær t doÂmsvaldið
uÂr landinu. Slõ
Âk gjoÈr ð hefði ekki staðist stjoÂr nar skr aÂ
landsins. NyÂlegir doÂmar Hæ star eÂttar bera með seÂr
að r eÂttur inn er , sem betur fer , mjoÈg meðvitaður um
þaÂstoÈðu.
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Sérviska

Ekki eftir
bókinni
Í DAGLEGU AMSTRI GEFUR ÞAÐ LÍFINU LIT AÐ VITA TIL ÞESS AÐ ÞARNA
ÚTI ERU EINSTAKLINGAR SEM BRJÓTA UPP DAGLEGT MYNSTUR OG
SKREYTA MANNLÍFIÐ MEÐ EINHVERJU EILÍTIÐ ÖÐRUVÍSI Í HEGÐUN SINNI
OG VENJUM. MISMIKIÐ OG MISOFT OG VISSULEGA SPURNING
HVAÐ MÁ KALLA MEÐVITAÐ OG HVAÐ ÓMEÐVITAÐ.
J&l a Margret Alexandersdottir julia@mbl.is
e r viska, viska sem er eitthvað seÂr Â
stoÈk, er þokukennt hugtak yfir
yÂmiss konar hegðun og venjur
sem er u kannski ekki alveg eftir
boÂkinni – eitthvað sem er fraÂbr ugðið meðalhegðuninni eða meðalvenjunum. Viðhor f til seÂr vitr inga getur bir st aÂ
Ârið
alla vegu Â
õ daglegu tali og umr æðu. A
1980 bir tist gr ein Â
õ Helgar poÂstinum þar sem
þæ r aÂhyggjur vor u viðr aðar að foÂlk leyfði
seÂr ekki lengur að ver a seÂr vitur t og seÂr vitr ingum fær i oÂðum fækkandi. „Allir er u or ðnir
keimlõ
Âkir . F r umleikinn er oÂðum að hver fa,“
skr ifar blaðamaður inn GuðjoÂn Ar ngrÂ
õmsson
meðal annars og vitnar svo til Helga HaÂlfdanar sonar þyÂðanda sem aÂ að hafa sagt að
betr a vær i að ver a seÂr vitur en samheimskur .
Âlafur Or msNokkr um aÂr um sõ
Âðar skr ifaði O
son gr ein um seÂr visku Â
õ Mor gunblaðið og
sagði það af sem aÂður vær i; að fo
Âlk vær i vir t
fyr ir sjaÂlfstæði sitt og fr umleika.
SeÂr viska er Â
õ skr ifum gjar nan tengd
gr eindum og skapandi einstaklingum og einstaklingar nir sjaÂlfir tengja seÂr visku sõ
Âna oft

S

einhver s konar hjaÂtr u
Â eða hreinlega aukinni
vellõ
Âðan.
E kki skal fullyr t að viðmælendur Â
õ þessari
gr ein seÂu seÂrvitr ingar enda virðast það ver a
fr emur duttlungafullar aÂkvar ðanir sem
aÂkvar ða hver jir falla undir þaÂ skilgr einingu
og hver jir ekki. H ins vegar eiga viðmæ lendur aÂ næ stu sõ
Âðum sameiginlegt að hafa
tileinkað seÂr , meðvitað og oÂmeðvitað, einhver s konar hegðun, sem tr u
Âlegt er að seÂ
eitthvað fr aÂbr ugðin hinu „venjulega“. Sumir
tengja þessa hegðun einhver s konar hjaÂtr uÂ
en þessir aÂvanar hamla viðmælendum þo
Â
ekki Â
õ hinu daglega lõ
Âfi heldur gefa þeim Â
õ
flestum tilfellum skemmtilegan lit og skreyta
mannlõ
Âfsflo
Âr una Â
õ augum okkar hinna.
Þess maÂ geta að aÂr ið 2012 var ger ð u
Âttekt
aÂ seÂr vitr ustu einstaklingum heims af bandarÂ
õska samskiptafyr irtæ kinu Natural Valley
og gr eint fr aÂ niður sto
Èðum Â
õ fjo
Èlmiðlum aÂ
þeim tõ
Âma. E inn Â
I slendingur, Bjo
Èr k Guðmundsdo
Âttir soÈngkona, komst aÂ þann lista en
huÂn lenti Â
õ 10. sæ ti yfir seÂrvitr ustu einstaklinga heims.

Þora Sigurðardottir einni af
s num hefðbundnu
innkaupaferðum.
Morgunblaðið/Þorður

H A N N ES ÞÓRÐU R ÞORVA LDSSO N LYFJA FRÆÐIN GU R
KJA RTA N GU ÐMU N DSSO N Ú T VA RPSMA ÐU R
Hannes Þorður Þorvaldsson með prentaranum vini s num.

Reiknar út áður en
lagt er af stað

Morgunblaðið/Kristinn

Bergmálar prentara
„ Ef þú fær ð sm s og ég er nálægt get ur ðu
ger t r áð fyr ir að heyr a hljóðið t visvar,“
segir H annes Þór ður Þor valdsson lyfjafr æðingur og út skýr ir þet t a nánar.
„ Ég á það sem sagt t il að ósjálfr át t endur t aka hljóð sem ég heyr i í um hver finu.
A llt fr á sím hr ingingum , t ónlist og t ali
annar s fólks upp í hljóð úr pr ent ur um .“
Þet t a get a ver ið ansi flókin hljóð sem
fólk lær ir ekki svo glat t eins og sum ar
sm s-m eldingar, sem er u oft í fim m undum
að sögn H annesar.
„ Ef fólk segir hlut ina á einhver n afger andi hát t endur t ek ég oft ýkt u hljóðin eða
syng þau í kjölfar ið. Ef sím i hr ingir eða
einhver fær facebook-skilaboð sem

hljóm a yfir r ým ið m unt u heyr a þau hljóð í
annað sinn. Þet t a get ur jafnvel far ið í
t augar nar á m anni sjálfum ,“ segir H annes
og bæt ir við að r eyndar heyr i hann oft að
það er u fleir i en hann í því að ber gm ála.
Þegar hann hafi bent fólki á það kom i það
hins vegar yfir leit t af fjöllum og át t i sig
ekki á því.
„ Kannski t ek ég fr ekar eft ir þessu því
ég hef ver ið m ikið í söng og pæli í hljóðum . H ljóð úr pr ent ar a m innir t il dæm is
svolít ið á St ar W ar s-st efið og m ér finnst
það skem m t ilegt .“ Þegar eit t blað pr ent ast út í vinnunni hjá H annesi m á því búast
við að önnur ósýnileg blaðsíða, úr sm iðju
H annesar, fylgi í kjölfar ið.

Sé Kjar t an Guðm undsson
st addur í st igagangi er hann
rækilega m eð hugann við
það hvernig hann gengur
hann upp og niður og alm ennt ef hann er að fet a sig
upp og niður þrep.
„ Þegar ég geng upp og niður t r öppur ver ð ég að enda á
hægr i fæt i þegar ég er kom inn á síðast a þrepið eða ef
þet t a er st igagangur þá ver ð
ég að enda á hægr i fæt i á
hver jum palli m illi hæða.“
Þet t a get ur ver ið sér lega
flókið því Kjar t an vill ekki
þurfa að skipt a um fót í
m iðjum st iganum og hann
reynir því að reikna út t r öppur nar áður en hann leggur af
st að. Hann er þó or ðinn
nokkuð lunkinn í því m eð
aldr inum og segist yfirleit t
örsnöggur að því.
„ Ef út r eikningur inn klikkar, þar sem er u t il dæm is
m jög m argar t r öppur, reyni
ég fr ekar að hoppa yfir eit t
þr ep á öðr um fæt i í st að þess
að væflast m eð að skipt a um
fót á sam a þr epi. Þet t a er
undar legt vegna þess að ég
hef allt af verið glat aður í
st ær ðfr æði og vonlaus m eð
allt er viðkem ur t ölum .“

Kjartan Guðmundsson &tvarpsmaður
frekar auðveldum
stiga sem þægilegt
er að reikna &t.

Morgunblaðið/Þorður
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ÞÓ RA SIGU RÐA RDÓ T T IR RIT H Ö FUN DU R

ST EFÁ N MÁ N I SIGÞÓ RSSO N RIT H Ö FUN DU R

Þrennt af öllu

Aldrei
til hægri
og alltaf
´ 1 eða 7

Stefan Mani við
skapana s na
Vesturbæjarlauginni.

Þór a Sigur ðar dót t ir r it höfundur ját ar á sig sér visku er kem ur að innkaupum t il heim ilisins. Í m at vör ubúðum t ekur hún nefnilega þr ennt af
öllu. Ef hana vant ar Lét t og laggot t far a þr jár dollur ofan í kör funa, ef það
vant ar sír óp kaupir hún þr jár sír ópsdósir, þr jár m jólkur fer nur, þr já saler nishr einsibr úsa og svo fr am vegis.
„ Þet t a er í r aun fár ánlegt því ég er m iklu hr ifnar i af slét t um t ölum . Þá
ver ða öll her ðat r én að ver a eins og snúa eins inni í fat askáp og efst u t ölur á
skyr t um ver ða að ver a hneppt ar.“
Þá get ur Þór a þess að alla daga endar hún á sam a hát t ; m eð því að far a
út á þak og t ala við sjálfa sig.

St efán Máni Sigþór sson segir
að sit t hvað í sínu far i m egi
kannski kalla sérvisku. Líkt og
m ar gir les hann blöðin aft ur á
bak, það er að segja m eð því
að byr ja á öft ust u síðu og
vinna sig fr am . Þá skipt ir
hann um buxur 4-5 sinnum á
dag en hver jar buxur þjóna
sínu hlut verki yfir daginn.
„ Í sundlaugunum fer ég
allt af í skáp núm er 1 en ef
hann er ekki laus þá er það
skápur núm er 7. 7 er alveg
m ögnuð t ala, er fit t að út skýr a það, en þar sem ég er
egóist i vil ég helst allt af vera
núm er 1.“ Ef skápar nir eru
ekki lausir fer St efán Máni í
skáp 17 en ef allt þr ýt ur og
hann er líka uppt ekinn fer r it höfundur inn bara aft ur heim
t il sín.
Þá nefnir St efán Máni að
hann myndi aldrei nokkur n
t ím ann ganga hægr a m egin
inn í bíósal. „ Hægra m egin
m innir m ig allt af á Sjálfst æðisflokkinn, ég get ekki gengið
hans veg.“

EIN KEN N I SÉRVIT RIN GA

Heilbrigðir með
svartan húmor
Bandar ski salfræðingurinn David
Weeks hefur skoðað personueinkenni þeirra sem b&a yfir
minni eða meiri servisku og
kenningar hans er meðal annars
að finna kennslubokum fyrir
menntaskola herlendis en
Weeks er afar virtur sinni grein
og hefur skoðað hegðun nokkur
þ&sund servitringa. Hann segir
að meðan serviska se eitthvað
sem hamli ekki folki se það enginn sj&kdomur og servitringar
eigi það sameiginlegt að vera yfirleitt hamingjusamir eigin
skinni.
Þa hafa rannsoknir hans og
fleiri v sindamanna leitt ljos að
þeir sem hafa einhverjar daglegar

venjur sem eru ekki eftir bokinni
eru l klegri til að vera heilsuhraustir – bæði til andlegrar og
l kamlegrar heilsu.
Weeks segir sameiginleg einkenni servitringa meðal annars
þessi:
Sjaldnast haldssamir
einstaklingar
Skopunargafa
Forvitni
Hugsjonir
Gafur
Fasið blatt afram
Þurfa oft ekki mikinn
felagsskap, eiga auðvelt með
að vera einir með sjalfum ser
Forvitið eðli
Svartur h&mor
Morgunblaðið/Styrmir Kari

Á RN I GEIR VA LGEIRSSO N MEN N TA SKÓ LA N EMI
JÓ N JÓ N SSON TÓ N LISTA RMA ÐU R

Maturinn má ekki snertast
Á r ni Geir Valgeir sson
m ennt askólanem i
bor ðar hver ja m at ar sor t eina í einu því
ekker t m á sner t ast .
Þegar kvöldm at ur er
bor inn á bor ð hefur
hann því sér st akan
hát t á að bor ða t il
dæm is kjöt í sósu m eð
kar t öflum og salat i.
„ Mér finnst allt af svo
pir r andi þegar sósa fer
á salat ið og kar t öflur nar ofan í kjöt ið.
Þannig að ég fæ m ér
salat ið fyr st á sér disk.
Svo kar t öflur nar og
loks kjöt ið eða fiskinn
eða það sem er í m at inn. Ég bor ða sem
sagt eina t egund í
einu og enda á sósuhlut anum . Ég t ek það
sam t fr am að ég aðskil ekki sósuna fr á
past anu,“ segir Á r ni
Geir og hlær.
Á r ni Geir segir
þennan vana st anda
upp úr en hann hafi
þó vanið sig á eit t og
annað sem kannski
allir ger i ekki. N efnir
hann að á baðher ber ginu t aki hann t il
dæm is allt af t visvar í
húninn t il að at huga
hvor t það sé ekki
ör ugglega læst .
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Arni Geir Valgeirsson
hefur akveðna roð og
reglu a matmalst mum.

Engar oddatolur, takk.
Jon Jonsson tonlistarmaður stillir &tvarps- og sjonvarpstæki af kostgæfni.
Morgunblaðið/Styrmir Kari

Laumast til að
endurstilla
„ Einhver r a hlut a vegna finnst m ér
óm ögulegt að hafa „ volum e“ -t akkann á
gr æjunum í bílnum eða á sjónvar pst ækinu heim a st illt an á oddat ölu,“ viður kennir Jón Jónsson t ónlist ar m aður
sem læt ur sig m iklu skipt a hvaða t ölust afi hann hor fir á þegar hann st illir t ækin sín.
„ Mér finnst m eir a að segja er fit t að
hor fa upp á einhver n annan hækka sem
er ekker t að spá í þet t a. Þá laum ast
m aður t il að laga það.“
Þangað t il nýlega hefur þet t a ekki
valdið t eljandi vandr æðum . „ Þet t a er
or ðið sm ávesen eft ir að ég eignaðist son

m inn. H ann er kannski sofandi inni í her ber gi og ég er að hor fa á eit t hvað í sjónvar pinu og r eyni að hafa það ekki of hát t
st illt t il að vekja hann ekki. Ég er búinn
að kom ast að því að það vær i m jög fínt
ef ég gæt i þolað að t ækið vær i st illt á
þr já því næst a slét t a t ala fyr ir ofan, fjór ir,
er of há en t vist ur inn er of lágt .“
Jón segist engu að síður lít a svo á að
ým iss konar hegðun af þessu t agi ger i lífið skem m t ilegr a enda hafi þet t a ekki
t eljanleg áhr if að öðr u leyt i. „ Það að ég
t el t il dæm is þr epin þegar ég geng upp
t r öppur er t il þess að það sé ekki dauður
punkt ur í lífinu.“

Morgunblaðið/Styrmir Kari
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Sérviska
ÞO RST EIN N GUÐMU N DSSO N GRÍN IST I

Morgunblaðið/Þorður

Þorsteinn Guðmundsson b' r sig undir að borða kokusneið eftir sinni hefðbundnu r&t nu, þar sem
sneiðin sn' r að sjalfsogðu harrett, asamt sonum s num, Solva Pali, 11 ara, og Kara, 7 ara.

Breiðari endinn þarf
að snúa til hægri
„ Ég get ekki bor ðað m eð gler augu. Það er
eit t . O g þegar ég bor ða kökusneið ver ður
hún að liggja þannig á diskinum að br eiðar i
endinn snúi t il hægr i og kr em ið fr á m ér.
Ö ðr uvísi er ekki hægt að bor ða kökusneiðar,“ segir Þor st einn Guðm undsson
gr ínist i.
Hefur hann allt af ver ið svona?
„ Já, alveg fr á því að ég m an eft ir m ér.
Br óðir m inn er einnig svona en hann skr ælir

r eyndar pylsur líka eins og banana en það er
önnur saga.“
Þor st einn byr jar allt af neðst á kökunni, á
þeim enda sem snýr að honum þegar sneiðin liggur á diskinum , og vinnur sig upp og
endar þannig þar sem kr em ið er. „ Þet t a á
sér líklega þær skýr ingar að m am m a bakaði
allt af br únköku á laugar dögum þegar ég var
lít ill og þar sem kr em ið var það best a vildi
m aður geym a það sem lengst .“

Brynhildur Bjornsdottir haalvarlegu
mynduðu s mtali a
Laugaveginum. Að v su
notar h&n gemsann
sinn alla jafna til þessa.

H A FDÍS H A RÐA RDÓ T T IR KEN N A RI
VÉDÍS SIGURÐARDÓTTIR VERKEFNASTJÓRI HJÁ LANDSBANKANUM

Ved s Sigurðardottir a
fleygiferð yfir l nurnar
sem eru os' nilegar.
Morgunblaðið/Kristinn

L´nurnar sem enginn sér
Það jákvæða við sérvisku Védísar Sigur ðar dót t ur, verkefnast jór a hjá Landsbankanum , er að hún þar f aldrei að gr ípa t il
hallam ælis – hún er m eð sinn eigin innbyggðan. Hún sér nefnilega línur í öllu og
þót t lít ið ber i á og engan gruni er hún hálfóm eðvit að og m eðvit að að skoða línur í
um hver finu. Sérst aklega ef hún er ein einhver s st aðar að ganga eða keyra.
Það er t alsver t flókið að lýsa þessu en
við gefum Védísi orðið: „ Þet t a hefur
m innkað m ikið m eð ár unum en engu að
síður, ef ég er að keyr a t il dæm is út i á
landi, finn ég vel fyr ir vegst ikunum við veginn. Ég r eyni að hoppa yfir þær í huganum
þegar þær eru akkúrat við hliðina á m ér,
líkt og þær myndi ósýnilega línu yfir veginn. Það er ver st ef rúðuþur r kan kem ur

niður akkúr at á st ikulínunni, þá líður m ér
eins og ég hafi t apað í einhver jum leik. Ég
finn einhver n vegin aukalínur í um hverfinu
út frá línum sem fyr ir er u hvor t sem er út
fr á húsgögnum eða einhver jum sam skeyt um . Línan sem ég sé út fr á st uðurum
á bílum nær t il dæm is alveg upp á gangst ét t . Þá hef ég það í huga að r eyna að
hoppa yfir þessar ímynduðu línur,“ segir
Védís og hlær og viður kennir að á sínum
yngr i ár um hafi hún jafnvel át t í vandr æðum m eð að ganga fram hjá bílast æðum .
„ Ég er þar af leiðandi m eð gr íðarlega
got t auga fyr ir línum og er fljót að t aka
eft ir þeim í um hver finu. Það er nákvæm lega ekker t m ál fyr ir m ig að hengja upp
mynd þannig að hún sé hundr að prósent
bein á veggnum !“

Hafd s Harðardottir telur
af kostgæfni og margfaldar.
Ljosmynd/Asd s Asgeirsdottir

Einn, tveir, þr´r, fjórir,
fimm, sex …
„ Þet t a er hálfósjálfr át t en ég t el hr einlega
allt sem er í einhver ju m agni að sjá og á
vegi m ínum ver ður,“ segir H afdís H ar ðar dót t ir gr unnskólakennar i.
„ Þet t a get a ver ið flísar á baðher ber gi,
ljóskast ar ar í loft i, gluggar á húsum sem ég
keyr i fr am hjá, gluggakar m ar, hvað sem er.
Ef ég kem í r ým i fullt af st ólum t el ég st ólfæt ur na og fer jafnvel út í að m ar gfalda og
not a t ölur nar t il að r eikna eit t hvað. Ég sé
kannski hóp af fólki og m ar gfalda hendur
og hausa. Ég hef allt af ver ið hugfangin af

t ölum og ef ég sé einhver s st aðar t ækifær i
t il að t elja eit t hvað t el ég það, svona þangað t il eit t hvað annað t ekur at hyglina fr á
t alningunni að m innst a kost i.“
Faðir Hafdísar er st ær ðfr æðingur og
hann ger ir þet t a líka en H afdís segir að í
r aun sé það að t elja svona m eðan ekker t
annað er að ger ast í um hver finu einkar
góð leið t il að t æm a hugann en þess m á
get a að H afdís m an einnig öll þau sím anúm er sem heim ili æskufélaga hennar
höfðu.
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BRYN H ILDU R BJÖ RN SDÓ T T IR
DAGSKRÁ RGERÐA RKO N A

VA LGERÐU R MAT T H ÍA SDÓ T T IR DAGSKRÁ RGERÐA RKO N A
Vala Matt með
toskuna goðu
og n ðþungu.
Ofan henni
er skipulagsbokin að sjalfsogðu.

Notar s´mann
stundum ´
´myndaðar
samræður

Morgunblaðið/Styrmir Kari

„ Ég t ala m ikið við sjálfa m ig þegar ég hjóla og geng. Ég
hef st aðið m ig að því að ver a kannski á gangi niður
Laugaveginn og ver a þá farin að r ífast við einhver n sem
ég ímynda m ér að ég sé í sam t ali við – það get ur jafnvel
ver ið Bandar íkjafor set i,“ segir Br ynhildur Björ nsdót t ir
dagskr ár ger ðar kona.
„ Ég hef ger t þet t a frá því ég m an eft ir m ér en ég er
ým ist að r abba við sjálfa m ig eða hr einlega bar a að
hugsa m ér hver nig sam t öl ég myndi eiga við einhver n
aðila sem er í alvör unni t il, eða var t il, og hvað ég
myndi segja. Ég t alaði t il dæm is dálít ið m ikið við Jim
Mor r ison á t ím abili.“
Br ynhildur fellst á að afhjúpa sm áleyndar m ál sem
m un kannski ekki r eynast sniðugt næst þegar hún þar f
t il að gr ípa t il þess r áðs.
„ Ég gríp st undum í sím ann m inn t il að ég get i bar a
haldið áfram í m ínum einkahr ókasam ræðum þegar ég
er á alm annafær i svo að það fat t ist ekki að ég er að t ala
við sjálfa m ig,“ segir Br ynhildur og hlær. Hún t ekur
fr am að st undum sé hún hins vegar í alvör unni að t ala í
sím ann!
Br ynhildur segist hafa r eynt að venja sig af ým su í
sam a dúr, svo sem að st íga eft ir ákveðinni r eglu á st rik
á gangst ét t um en lengi vel ímyndaði hún sér að hún
vær i í t eygjut vist i og t ók því ákveðið m ör g skr ef allt af á
m illi st r ikanna; fyr st fim m , svo þrjú og loks eit t eins og
leikur inn vir kar. „ Þegar m aður er or ðinn 44 ár a á hælaskóm get ur þet t a virkað ankannalega á alm annafær i.“

KAT LA MA RGRÉT ÞORGEIRSDÓ T T IR LEIKKON A

Færir til ´ miðju samtali
Kat la Mar gr ét Þor geir sdót t ir leikkona
viður kennir að ver a
m eð sm áút gáfu af
vinst r i-hægr i-ár át t u en
það eigi þó ekki við um
alla daga. Þá daga sem
slíkt bankar upp á þar f
hún t il að mynda að
ganga beint yfir göt u
en ekki á ská og hún
hefur jafnvel bakkað og
leiðr ét t .
„ Sam a gildir um alla
hlut i sem ég hef st illt
upp. Ég finn m ig knúna
t il að þjót a upp og far a
að fær a þá ögn t il
vinst r i eða hægr i,
ker t ast jaka, dúka og
bækur, þót t ég sé í
gr afalvar legu sam t ali!“
segir Kat la Mar gr ét og
hlær. Ljósmyndar i
Mor gunblaðsins kom
einm it t að henni í búningsher ber gi Bor gar leikhússins þar sem
Kat la æfir Línu Langsokk þessa dagana en
þar var hún aðeins að
bar dúsa við að laga
hlut ina t il. A ð lokum
afhjúpar Kat la eit t
leyndar m ál í viðbót .
„ Þegar ég heyr i t ónlist
spila ég m jög oft laglínuna m eð fingr um
hægr i handar. Ekker t
sem fólk sér en þeir
sem leiða m ig get a
fundið t iplið í lófa sínum .“
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Katla Margret laumast til
að stilla hlutunum sminkherberginu Borgarleikh&sinu rett upp miðju
samtali við blaðamann.

Morgunblaðið/Styrmir Kari

Morgunblaðið/Styrmir Kari

Keyrir aukahring
Valger ður Mat t híasdót t ir
dagskr ár ger ðar kona, jafnan nefnd Vala
Mat t , þar f allt af að far a í vinst r i skóinn
fyr st á undan þeim hægr i og ef hún
br egður út af þeim vana líður henni
hr einlega illa og er viss um að hún m uni
lenda í alls konar vandr æðum . En það er
fleir a sem hún segist get a ver ið sér kennileg m eð.
„ Ég get nefnt að allt af þegar ég á er indi
upp á RÚV, hvor t sem það er t il að búa t il
sjónvar psþæt t i, m æt a í viðt öl eða út sendingar, ver ð ég allt af að keyr a fyr st
fr am hjá sjónvar pshúsinu og t aka svo
langa beygju á ákveðnum st að inn á bílast æðin sem er í r aun m un lengr i leið en
þar f t il. Ég byr jaði að ger a þet t a einhver n
t ím ann þegar ég var m eð út var psþæt t i
þar na sem gengu m jög vel og ég þor i því
ekki annað en að ger a þet t a áfr am .“
Svipaða sögu er að segja af handt ösku
sem Vala er allt af m eð á sér. „ Ég á fullt af
handt öskum og undir venjulegum kr ingum st æðum myndi ég not a þær t il skipt is,
svona t il að br eyt a t il, en það gengur því
m iður ekki því ein t askan ver ður allt af að

fylgja m ér í vinnuna og engin önnur. Á
það við hvor t sem ég er út i í bæ í kvikmyndat ökum eða inni í húsi að klippa
þæt t ina m ína. Á st æðan er sú að á
ákveðnu t ím abili þar sem allt gekk r osalega vel hjá m ér not aði ég þessa t ösku og
nú þor i ég ekki að „ jinxa“ það. Fár ánlegt
en ég læt m ig hafa það og er m ikið gr ín
ger t að m ér í vinnunni fyr ir þet t a. Enda
er t askan svo níðþung að það hálfa vær i
nóg og þar ofan á þor i ég heldur ekki að
t aka úr t öskunni göm lu skipulagsbókina
m ína sem þyngir hana enn m eir a.“
A ð lokum nefnir Vala eit t sem lesendur get a kannski nýt t sér. „ Þegar ég
þar f að r óa m ig niður, t il dæm is fyr ir út sendingu, fæ ég allt af sam a st efbút inn á
heilann en það er byr junar línan úr laginu
í Em il í Kat t holt i. Ég m an aldr ei m eir a en
fyr st u línuna en syng lagið sam t áfr am og
endur t ek það m ar goft . Þet t a r óar m ig
ót r úlega m ikið og m innir m ig líka á dót t ur m ína T innu og okkur sam an í Kaupm annahöfn þegar Em il var sunginn daginn út og inn. Ég ver ð svo ham ingjusöm
við t ilhugsunina.“

FLEIRI DÆMI

ROA LD VIÐA R EYVIN DSSO N
BÓ KMEN N TA FRÆÐIN GU R

Vildu ekki
láta nafns
s´ns getið

Tékkar á
hákörlum

„Eg horfi aldrei a sjalfan mig
spegli meðan eg bursta
tennurnar heldur st g til
hliðar og horfi a skapana. Ef
eg get hvergi fl&ið undan
speglunum loka eg bara augunum meðan eg bursta.“
„Eg hluta poppkornið alltaf sundur. Borða fyrst
horðu k&lurnar utan af og
safna miðjunni serskal, sa
hluti er svo mj&kur og goður
– það borða eg s ðast ser.“
„Eg borða aldrei s&kkulaðir&s nur og -k&lur nema a
slettri tolu.“
„Aður en eg fer að sofa
dreg eg gard nurnar fyrir en
svo aftur fra og svo aftur fyrir. Um helgar geri eg þetta
fimm sinnum; fyrir, fra, fyrir,
fra, fyrir.“
„Eg drekk ekki &r grænum
bollum, kaupi ekki matvorur
grænum umb&ðum, borða
ekki grænt sælgæti og myndi
aldrei sjalfviljug kaupa mer
neitt grænt nema salat.“

Roald Viðar Eyvindsson bókm ennt afr æðingur
byr jar allar sundfer ðir á því að
st inga hausnum í
kaf – t il að ganga
úr skugga um að
engir hákar lar séu
í lauginni. Hann
segir þet t a beina
afleiðingu af
ót æpilegu hr yllingsmyndaáhor fi
fr á bar nsaldr i.
Hann segist hafa
ým sa fleir a ávana
og segir einn alveg Roald Viðar Eyvindsson er aldeilis
stutthærður dag en hagar ser eins
sér st aklega hallog s ðhærður.
ær islegan. „ Bet r i
helm ingur inn
bent i m ér á þet t a fyr ir skem m st u en þegar ég var
unglingur var í t ísku á m eðal dr engja að ver a m eð sít t
hár og auðvit að þur ft i ég að ver a eins og hinir og safnaði lokkum niður á axlir. Enn þann dag í dag er ég að
sveifla ímynduðum ljónsm akka af göm lum vana. Ég
bar ast a get ekki vanið m ig af því, eins glat að og það
hljóm ar. Þannig að ef þú er t að t ala við m ig og ég
byr ja að r ykkja höfðinu eit t hvað einkennilega t il,
hafðu engar áhyggjur, ég er ekki að fá flog.“

8.9.2014 11:10

untitled - I2014-08-30.pdf

46 af 56

http://blad/mblpdf//2014/2014-08-30/I2014-08-30.pdf

46

MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 31.8. 2014

Úttekt

Frosið er brosið
á börnum
TEKJUHÆSTA TEIKNIMYND ALLRA TÍMA HEFUR FARIÐ FRAM ÚR
BJÖRTUSTU VONUM. BÖRN VILJA HORFA Á TEIKNIMYNDINA
FROZEN AFTUR OG AFTUR OG KUNNA LÖG MYNDARINNAR UTAN AÐ. LEIKFÖNG SELJAST JAFNÓÐUM UPP OG ANNA VÖRUHÚS
VART EFTIRSPURN. ÞÁ ER SÖGUÞRÁÐUR MYNDARINNAR TALINN
HAFA BROTIÐ ÁKVEÐIÐ GLERÞAK Í TEIKNIMYNDUM.
Gunnþorunn Jonsdottir gunnthorunn@mbl.is

eiknimyndin F r ozen eða F rosinn
fraÂ Disney hefur fangað hug og
hjar ta barna og slegið Â
õ gegn um
allan heim. F r ozen er tekjuhæsta
teiknimynd allra tõ
Âma en huÂn hefÂður var
ur halað inn ruÂman milljarð dollara. A
Toy Stor y 3 tekjuhæst með um milljar ð dollar a en F r ozen er nuÂ komin yfir þau mo
Èrk,
eða upp Â
õ 1,2 milljar ða dollara aÂ heimsvõ
Âsu.
Auk þess hefur lagið Let it go, sem er titillag
myndarinnar, fengið tæplega 315 milljo
Ân
Âbreiðungar og annað
smelli aÂ Youtube. A
hækka aÂhor fstoÈlur lõ
Âklega um tugi milljo
Âna.
Teiknimyndin hefur far ið fram uÂr bjoÈr tustu
vonum og misreiknaði Disney algjo
Èr lega eftirspur nina og hefur til dæmis ekki haft undan
við framleiðslu aÂ leikfoÈngum og oÈðr um var ningi eftir perso
Ânum F rozen. Sumir hafa gengið svo langt að kalla persoÂnur F rozen Bõ
Âtlana,
þvõ
ÂÂ
õ rauninni eiga þær aÂlõ
Âka sto
Âran aðdaÂendaho
Âp og fjoÂrmenningarnir oÂdauðlegu aÂttu.
Disney hefur gengið vel Â
a hlutabr eÂfamarkaðnum Â
õ Bandarõ
Âkjunum og hefur hagnaður
fyr ir tækisins fjoÂrfaldast fr Â
a þvõ
ÂÂ
õ fyr ra. Mun
aÂstæða velgengni Disney vera F r ozen.

T

Barátta góðs og ills
F r ozen er byggð aÂ soÈgu Hans Christians
Andersens um SnjoÂdr ottninguna en eins og
moÈrgum er kunnugt samdi hann einnig ævintyÂrin um L itlu hafmeyjuna, NyÂju fo
Ètin keisar ans, Hnotubr joÂtspr insinn og fleiri. Sagan
um snjoÂdr ottninguna hefur lengi verið Â
õ põ
Âpunum hjaÂ Disney en hingað til ekki tekist að
ÂtgaÂfa HC
koma ævintyÂr inu Â
õ nyÂjan buÂning. U
Andersens er fremur Â
olõ
Âk oÈðrum ævintyÂrum
hans en þar eru soÈguper soÂnur Â
õ meir ihluta
kvenkyns. Hins vegar vor u kvenkyns aukahlutverkin tekin uÂt uÂr soÈgunni fyrir F r ozen
og È
onnur sett Â
õ staðinn, snjo
Âkarlinn Olaf,
fjallagar pur inn Kr istoff og hr eindy
Âr ið hans
Sven. E innig er ævintyÂr i HC Ander sens mun
drungalegr a.
F r ozen segir hins vegar fr aÂ systrunum
Ènnu sem er u prinsessur Â
E lsu og O
õ konungsrõ
Âkinu Ar indelle. Það sem er seÂrstakt við
E lsu er að huÂn fæddist með oÂvenjulega hæfileika sem ger a henni kleift að buÂa til fr ost og
snjoÂ. Þegar systur nar er u litlar leika þær seÂr
saman að hæfileikum E lsu og buÂa til snjo
Âkar l
og fleira en Â
õ eitt skiptið slasast Anna o
Âvart
af voÈldum E lsu. E ftir slysið er E lsu kennt
alla tõ
Âð að fela hæfileika sõ
Âna og fyrir vikið
vaxa systur nar Â
õ sundur . Þegar systurnar
verða eldri og kemur að þvõ
Âað kryÂna E lsu
drottningu yfir rÂ
õkinu koma fr ystihæfileikar
hennar Â
õ ljoÂs, sem hrekur hana lengst upp Â
õ
fjoÈll. Við það fellur snjoÂboÈlvun aÂ allt rõ
Âkið og
nõ
Âstingskuldi umvefur það. Anna og fjallagar pur inn Kr istjaÂn hefja leit að E lsu til þess
að afleÂtta bo
Èlvuninni og faÂ hana til að snu
Âa
aftur.

Systraást vakti ath ygli
E ndirinn aÂ myndinni hefur vakið athygli og

er talinn fremur oÂhefðbundinn. Konungsrõ
Âkið
er undir aÂlo
Ègum E lsu, þar sem fr ost og snjo
Âr
raÂða rõ
Âkjum Â
a annars fremur soÂlrÂ
õku svæði.
Þegar Anna ver ður fyrir fr ostskoti systur
sinnar kemur Â
õ ljoÂs að það eina sem getur afleÂtt aÂloÈgunum er hrein og so
Ènn aÂst. Perso
Ânur nar halda að su
Â aÂst seÂ milli karls og konu
en Â
õ ljoÂs kemur að suÂ er ekki raunin. Systr aÈnnu og E lsu ver ður til þess að
aÂst milli O
aÂlo
Ègunum er afleÂtt, sem er fremur Â
ohefðbundið miðað við oÈnnur ævintyÂr i aÂ borð við
Mjallhvõ
Âti og dver gana sjo
È, Þyr niro
Âs, F rÂ
õðu og
Dy
Ârið og Shr ek. F r ozen hefur hins vegar
ro
Âmantõ
Âskan endi, eins og svo mar gar Disney-myndir , og þvõ
Âer endirinn og myndin sem
slõ
Âk ekki svo fraÂbr ugðin o
Èðr um pr insessuævintyÂr um fraÂ Disney.

Gagn rýnen du r á ön d verðu m m eiði
Gagnr y
Ânendur og blaðamenn eru ekki allir aÂ
sama maÂli um F rozen. Margir hafa haft or ð Â
a
þvõ
Âað teiknimyndin hafi brotið aÂkveðið glerþak sem hefur verið nokkuð einkennandi fyrir
margar teiknimyndir Disney aÂ meðan aðr ir
telja að enn seÂu teiknimyndir Disney litaðar
af staðalõ
Âmyndum. Dæmi hver fyrir sig.
Til að mynda hefur teiknimynd Â
õ fullr i
lengd fraÂ Disney aldr ei aÂður verið styÂr t af
kvenkyns leikstjo
Âra. Bent er aÂ að ekkert
bruÂðkaup seÂÂ
õ myndinni og auk þess seÂ það
systr aaÂst sem sigrar , ekki ro
Âmantõ
Âsk aÂst.
F rozen stenst einnig Bechdel-pr Â
ofið, pr o
Âf sem
kom til Â
õ kringum 1985. Til að standast Bechdel-pro
Âf þurfa þrõ
Âr þættir að ver a fyrir hendi.
Â
I fyrsta lagi þar f kvikmyndin að innihalda
tvær konur sem baÂðar hafa nafn. Â
I o
Èðr u lagi
þur fa konurnar að eiga Â
õ samræðum Â
õ myndinni og Â
õ þr iðja lagi þar f samtalið að snuÂast
um annað en karlmenn. Þessir þrõ
Âr þættir
eru uppfylltir Â
õ F r ozen.
Hins vegar heyr ast gagnryÂnisraddir sem
telja að F r ozen seÂ enginn vendipunktur Â
õ so
Ègum Disney. Þ raÂtt fyr ir að myndin eigi að
syÂna fr am aÂ systr aaÂst og þannig velta
aÂkveðnum staðalõ
Âmyndum um pr insessur fraÂ
Disney er Anna mestalla myndina truÂlofuð
manni sem hu
Ân hefur aðeins þekkt Â
õ skamma
stund. ÞaÂ er einnig gagnryÂnt að so
Èguperso
Ânur HC Andersens uÂr hinu upprunalega
ævintyÂr i um snjoÂdrottninguna, sem margar
eru kvenkyns, seÂu klipptar uÂt. Aðalperso
Ânan
Gerda, sem er Â
õ rauninni Anna Â
õ F r ozen, aÂtti
go
Âða oÈmmu og einnig komu þar fram ræningjastu
Âlka, go
Èmul galdranorn, fo
Èr ukona,
prinsessa og kraÂka. Athygli vekur að Â
õ F rozen skuli ekki vera fleir i kvenkyns so
Èguperso
Ânur eins og Â
õ ævintyÂri Danans.
ÞraÂtt fyrir o
Âlõ
Âkar skoðanir verður ekki
horft framhjaÂ þvõ
Âað teiknimyndin F r ozen
hefur haft grÂ
õðarleg aÂhr if og hr eyft við bo
Èrnum um allan heim. LjoÂst er að F r ozen er
skr ef Â
õ reÂtta aÂtt og auk þess aÂkveðin umbylting bæði innan ho
ÈfuðstoÈðva Disney en einnig
fyrir konur Â
õ br ansanum Â
õ Hollywood yfirho
Èfuð. Þr o
Âun Â
õ reÂtta aÂtt.

Um þessar mundir er unnið að þv að gera personur
Frozen s' nilegri skemmtigorðum Disney um v ða
verold, enda er Frozen
orðið eitt af fimm stærstu
vorumerkjum Disney.

Konur kvikmyndum
Þratt fyrir sigra Frozen eru konur þo enn minnihluta kvikmyndum

I fjolskyldumyndum
eru þr r af hverjum
fjorum einstaklingum
aðalhlutverki karlar

29%

6%

29%aðalpersona
teiknimynda eru kvenkyns

Konur eru 6%leikstjora
teiknimynda og þa
aðstoðarleikstjorar

Aðeins 10%hofunda teiknimynda eru konur
„ Ástandið er mjög dapurlegt að
mínu mati. Við erum stödd á 21.
öldinni en samt er ennþá mjög
sjaldgæft að frásagnir sem beint
er að stúlkum séu sagðar út frá
kvenlægu sjónarhorni,“
Kynjahlutfall þeirra sem starfa við kvikmyndir er fimm
a moti einum,korlum vil

segir Brenda Chapman,
aðstoðarleikstjori
teiknimyndarinnar Brave
fra Disney.

Heimild:Geena Davis Institute on Gender in Media / Miss Representative
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EKKI ER H ÆGT A Ð FÁ LEIKFÖ N G ÚR FRO ZEN

Frozen-leikföng ýmist
uppseld eða illfáanleg
arningur tengslum við teiknimyndina Frozen
hefur ekki s ður notið mikilla vinsælda en
myndin sjalf. Skolatoskur, pennaveski, litir, litabækur, bangsar, d&kkur, barb d&kkur, glos, diskar,
hn fapor, b&ningar og fleira er a meðal þess sem framleitt hefur verið. Leikfongin, sem hafa verið framleidd eftir personum &r teiknimyndinni, hafa
meira eða minna verið uppseld her a landi fra þv
að sala hofst sem og annars staðar heiminum.
I samtali við mbl.is vor sagði forsvarsmaður
Toys ’R’ Us a Islandi að oll leikfong sem tengdust
myndinni væru uppseld, bæði hja versluninni her a
landi en einnig hja voruh&si Toys ’R’ Us Danmorku sem er voruh&s 270 verslana a Norðurlondunum.
Leikfongin hafa oll verið vinsæl en þo voru oll
leikfong sem tengdust annarri soguhetjunni, Elsu,
fyrst til þess að verða uppseld. Disney og leikfangab&ðir hafa ekki nað hafa undan við eftirspurn
og þv eflaust morg born sem hafa gengið &t &r leikfangab&ðum með sart ennið.
Disney reyndi að bregðast við þessum vanda og gaf
&t yfirl' singu þess efnis að settur hefði verið kvoti a
leikfongin. Allir viðskiptavinir sem hygðust kaupa Frozen-leikfong mattu aðeins kaupa tvær vorur. Þa mattu
viðskiptavinir aðeins kaupa einn Elsukjol hver.
I samtali við Sunnudagsblaðið vikunni sagði forsvarsmaður Toys ’R’ Us
að enn væri l tið af leikfongum &r teiknimyndinni
að hafa. Um leið og sendingar
koma h&s rj&ki leikfongin jafnoðum &t.

V

Snjokarlinn
Olaf verður
jafnvel enn
kr&ttlegri
sem bangsi.

D&kkurnar eru
Elsa og Anna þegar þær voru litlar.

B&ningar af Elsu
eru fyrstir til að
seljast upp.

Hver væri ekki til að
eignast kastala Elsu?

Barbie-d&kkurnar
af Elsu og O nnu
eru mjog vinsælar.

KVEN KYN S LEIKST JÓRI MA LAR GU LL

Kom, sá og sigraði

7 skemmtilegar staðreyndir um Frozen
1. Elsa áttu upphaflega að vera „vondi kallinn“
í teiknimyndinni.

fyrir heim teiknimynda heldur allar kvikað þykir afar sjaldgæft að leikstjori se
myndir. Frozen hefur nað sl kum vinsældum
tilnefndur til Golden Globeverðlauna fyrir frumraun sna kvikað songleikur er a dofinni en songleikir a
borð við Lion King, Litlu hafmeyjuna, Fr ðu
myndum, hvað þa að bera sigur &r b' tum.
Hins vegar hrifsaði Jennifer Lee, leikstjori
og D' rið og Aladd n eftir Disney hafa verið
Frozen, til s n Golden Globe-verðlaunin fyrir settir a svið.
leikstjorn teiknimyndarinnar vinsælu. Einnig
Lee hafði enga reynslu af að leikst' ra
teiknimyndum en hafði þo tekið þatt að
fekk Frozen oskarinn fyrir besta lagið
skrifa handrit, en h&n skrifaði soguna um
og bestu teiknimyndina.
Lee skrifaði handritið að FrozWreck-It Ralph.
Það er þv bjart framundan hja
en og vakti það mikla athygli að
h&n skyldi einnig landa hlutflottum leikstjora og eflaust fjolbreytt tækifæri sem hennar b ða.
verki leikstjora, enda er h&n
H&n virðist vera opin fyrir þv að
fyrsti kvenkyns leikstjorinn
til að leikst' ra Disneymynd
leikst' ra hvers konar kvikmyndum, ekki aðeins teiknimyndfullri lengd. Það vekur einnig
mikla athygli að h&n er
um. I viðtali við The Hollywood Reporter segir h&n
fyrsti kvenkyns leikstjorinn sem hefur nað jafnað draumurinn væri að
leikst' ra v sindaskaldmiklum vinsældum með
skap. „Það væri frabært
mynd sinni og raun
ber vitni. Aldrei hefur
að vera einnig fyrsta
konan til þess að leiknokkur kvikmynd
Jennifer
heiminum orðið jafnst' ra v sindaskaldskap.
Lee
Eg er mjog hrifin af
tekjuha með kvenkyns
leikstjora fararbroddi.
sl kum kvikmyndum.
Virkilega hrifin af
Þetta er þv akveðinn
þeim,“ sagði Lee.
vendipunktur, ekki aðeins
AFP

Þ

47 af 56

2. Idina Menzel (sem talar fyrir Elsu) hafði áður
sótt hlutverk að tala fyrir Rapunzel í teiknimyndinni
Tangled sem hún landaði þó ekki.Disney leitaði síðan
til hennar að fyrra bragði fyrir hlutverk Elsu,sem hún þáði.
3. Teiknarar Disney skoðuðu viðbrögð leikaranna sem
töluðu fyrir persónur Frozen og notuðu svipbrigði
þeirra fyrir persónur hvers og eins.

4. Í skranbúðinni,þar sem Anna hittir Kristoff í
fyrsta sinn,er lítil stytta af Mikka mús falin í einni
hillunni.Disney hefur iðulega falið hluti hér og þar í
teiknimyndum sínum úr öðrum Disney teiknimyndum.
5. Elsa er eina prinsessan í Disney teiknimyndum
sem ekki er táningur.Að sögn Jennifer Lee, leikstjóra
Frozen, er Elsa 21 árs ogAnna,systir hennar,er 18 ára.

6. Josh Gad,sem talaði fyrir snjókarlinn Olaf,
betrumbætti langflestar setningar sínar í Frozen og gerði
sitt besta til að fá framleiðendurna,leikstjórann og aðra
á bakvið tjöldin til þess að hlægja.Næstum allt grínið
hans var notað,enda fór snjókarlinn góði á kostum.
7. Leikstjóri Frozen,Jennifer Lee,er fyrsti kvenkyns
leikstjóri teiknimyndar hjá Disney.Allir aðrir
leikstjórar hingað til hafa verið karlar.

8.9.2014 11:10
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Menning
SÖN GLÖ G Á GLJÚ FRA ST EIN I

H YGGJA ST GEFA Ú T TÓ LF PLÖ T UR

Spunabræður
´ bl´ðu og str´ðu
Ingibjorg Guðjonsdottir sopran og Astr ður
Alda Sigurðardottir p anoleikari koma fram.

SPUNAVERKEFNIÐ ÚSLAND HEFUR STAÐIÐ YFIR FRÁ ÞVÍ ÁRIÐ 2012 OG HEFUR ÞAÐ GETIÐ AF SÉR
TÓLF PLÖTUR SEM BÍÐA ÚTGÁFU. RÚMLEGA SEXTÍU TÓNLISTARMENN TÓKU ÞÁTT Í FERLINU SEM

STOFUTÓNLEIKAR
Ingibjorg Guðjonsdottir sopran og Astr ður
Alda Sigurðardottir p anoleikari koma fram a
stofutonleikum Glj&frasteins a morgun,
sunnudag, kl. 16.
Efnisskra s na helga þær logum og ljoðum
fra oðrum tug tuttugustu aldar þegar Halldor Laxness dvaldi Bandar kjunum og Kanada. Heyrast munu slensk og bandar sk
songlog eftir Atla Heimi Sveinsson, Gunnar
Reyni Sveinsson, Amy Beach, Ernest Charles, George Gershwin og amer sk þjoðlog
&tsetningu Aaron Copland.
Ingibjorg Guðjonsdottir stundaði songnam við Tonlistarskola Garðabæjar en framhaldsnam við Indiana University Bandar kjunum. Astr ður Alda Sigurðardottir lauk
nami fra Tonlistarskola Reykjav kur og stundaði framhaldnam við Indiana University.

101 KLA SSÍSK TÓN LIST

TÖFRAHEIMUR
Arni Heimir Ingolfsson
heldur fyrirlestur
Kaldaloni Horpu manudaginn 1. september kl.
20 a vegum Vinafelags
Sinfon uhljomsveitar Islands. Þar hyggst hann
stikla a storu um sogu
klass skrar tonlistar, sinfon uformið og ol kar
Arni Heimir
leiðir til að njota s gildrIngolfsson
ar tonlistar. Kynningin er
serstaklega ætluð þeim
sem hafa l til kynni haft af klass skri tonlist, en
hafa ahuga a að kynnast þeim tofrum sem
h&n b' r yfir. Arni Heimir lauk doktorsprofi
tonlistarfræði fra Harvard-haskola arið 2003
og starfar n& sem listrænn raðgjafi Sinfonuhljomsveitar Islands. Aðgangur er okeypis
og allir velkomnir meðan h&sr&m leyfir.

JU SSI A DLER-O LSEN

VERÐUR AÐ TELJAST MEÐ METNAÐARFYLLRI VIÐFANGSEFNUM ÍSLENSKRAR TÓNLISTARSÖGU.
Dav ð Mar Stefansson davidmar@mbl.is
ið byr juðum með ver kefnið Â
õ
oktoÂber aÂr ið 2012. Maður var
bu
Âinn að sjaÂ svo margt to
Ânlistar fo
Âlk sem maður saÂ fyrir seÂr að
gæti naÂð vel saman. Við vildum
mynda einhver skonar makro
Âsenu yfir allar
þessar mõ
Âkr oÂsenur sem við er um með heÂrna
heima,“ segir Alber t F innbogason sem stendÂslandi aÂsamt Tuma
ur að spunaver kefninu U
Ârnasyni en baÂðir eru þeir meðlimir Â
A
õ hljo
Âmsveitinni GrÂ
õsalappalõ
Âsu, Alber t aÂ gõ
Âtar og
Tumi aÂ saxoÂfo
Ân, auk þess sem þeir hafa unnið
saman undir for mer kjum The Heavy E xper ience. Alls unnu þeir to
Âlf ploÈtur þar sem finna
maÂtti spunasamstar f yÂmissa þekktr a to
Ânlistarmanna.

V

Fólk fast ´ sinn i sen u
„Við vildum hrista aðeins upp Â
õ þessu. F o
Âlk
heÂr heima er gjarnan mjoÈg fast Â
õ sinni senu,
hvort sem það er djass, r okk eða eitthvað
annað. Við vildum skapa vettvang þar sem
við gaÂtum Â
õ raun uÂtbuÂið mu
Âsõ
Âk aÂn þess að
semja hana sjaÂlfir,“ segir Albert kõ
Âminn.
„F yr ir komulagið Â
a tti Â
õ upphafi að vera svo
að foÂlkið maÂtti ekki hittast eða þekkjast aÂður
en það mætti Â
õ stuÂdõ
Âo
Âið. Hinsvegar, ver andi aÂ
Â
I slandi, þaÂ var það mjo
Èg er fitt. Við bo
Èkkuðum
þvõ
Âaðeins með það en heÂldum þo
ÂÂ
õ hugmyndina að einhverju leyti, til að mynda fengu to
Ânlistarmennirnir engan undir buÂningstõ
Âma saman. Hljo
Âðfæraleikarar nir fengu þvõ
Âeingo
Èngu
að stilla seÂr upp og svo fo
Ènguðum við ferlið
þegar þeir kynntust. Við naÂðum þvõ
Âað taka
spunann upp aÂður en það komst einhver
stru
ÂktuÂr aÂ hann. Þetta ger ðum við to
Âlf sinnum með sama sniði,“ segir hann.
„Það vor u yfir sextõ
Âu manns sem to
Âku þaÂtt

Âver
õ kefninu. E ins og aÂður segir voru þetta
to
Âlf plo
Ètur. E in þeirr a var tekin upp aÂ LungA
Â
a Seyðisfir ði, við vor um þar með opna smiðju
Âtvo
õ
heila daga. Við to
Âkum einnig upp tvenna
to
Ânleika aÂ J azzhaÂtõ
Âð Reykjavõ
Âkur. Annar s
voru þetta sir ka fimm eða sex to
Ânlistarmenn
Â
a hverr i plo
Ètu. Við fengum aðila u
Âr o
Èllum aÂttum til að ljaÂ okkur to
Âna sõ
Âna, PeÂtur Ben to
Âk
meðal annar s þaÂtt. Sõ
Âðan fo
Âr um við lõ
Âka yfir Â
õ
myndlistar deildina, HeÂðinn F innsson spilar til
að mynda inn aÂ fyrstu plo
Ètuna okkar. Við
reyndum auk þess að blanda saman fo
Âlki u
Âr
Â
olõ
Âkum aÂttum. Við fengum F rank Aarnink,
slagver ksleikara u
Âr Sinfo
Â, til að taka du
Âettaplo
Ètu með Sku
Âla Sverr issyni. SkuÂli er naÂttÂr lega mikill djassspunahundur ,“ segir Alber t
u
sposkur.
„Vissulega vor u sumar samkomur erfiðari
en aðrar . Við gerðum nokkr ar bo
Âkunar villur
og plo
Èntuðum saman tveimur eða þr emur
sto
Ârum karakter um. Þ að var samt bara
Â
a hugaver t að sjaÂ þaÂ spennu sem þar myndaðist. Sumar plo
Ètur urðu auk þess miklu leiðinlegr i en við heÂldum að þær myndu enda.
Við to
Âkum efnið upp og oftar nær var þetta
bara langur spuni sem eÂg klippti Â
õ sundur Â
õ
nokkr a par ta,“ segir hann.
Ver kefnið var tilnefnt til Menningarverðlauna DV aÂr ið 2013 en Alber t segist þo
Â
ekki viss um að aÂhuginn fyr ir slõ
Âkr i spunamu
Âsõ
Âk seÂ mikill heÂr aÂ landi.
„Þeir sem hafa aÂhuga aÂ svona spunamu
Âsõ
Âk
er u mjo
Èg faÂir Â
aÂ
I slandi. Það eru þo
Â hægt og
bõ
Âtandi fleiri og fleir i sem koma að meÂr og tjaÂ
meÂr að þetta hafi nuÂ alveg ver ið ku
Âl ver kefni.
Â
I kjo
Èlfar ið aÂ þessu kemur naÂttu
Ârlega Mengi
með svipað pro
Âgramm. Það er lõ
Âka allt Â
õ einu
komið miklu meira af spunato
Ânleikum, hvor t

sem það er u einstaklingsto
Ânleikar eða hoÂpto
Ânleikar,“ segir Alber t. Hann kveður hugmyndina að hluta fengna að laÂni fr Â
a New
Yor k.
„Það er klu
Âbbur Â
õ New York sem Â
e g foÂr Â
a
sem heitir The Stone. Þ ar er u toÂnleikar Â
a
hver ju kvo
Èldi sem spunameistarar stjo
Ârna. Þ ar
fer J ohn Zorn, saxo
Âfo
Ânleikari, fr emstur fylkingar . Svo var Tilraunaeldhu
Âsið Â
õ umsjaÂ Kir a
Kira að sjaÂlfso
Ègðu svipað batterÂ
õ. EÂg veit samt
ekki alveg hvernig æfingafer lið foÂr þar fr am,
en ef þu
Â blandar saman TilraunaeldhuÂsinu og
The Stone þaÂ færðu u
Ât hugmyndina okkar,“
segir Albert.

Ekki alltaf d an s á rósum
Þ raÂtt fyrir misgo
Âð ver k tekur Albert það ekki
Âma
õ Âl að klippa u
Ât verstu partana eða ritstyÂra
ver kefninu um of.
„Svona verkefni þarf að hafa sõ
Âna dauðu
punkta. Þ o
Â að við ho
Èfum klippt þetta niður Â
õ
hæfilega tõ
Âmalengd þaÂ maÂ ekker t ver a að r itstyÂr a þessu of mikið. Þetta er u tilraunir,
stundum to
Âkust þær Â
otr u
Âlega vel og stundum
ekkert svo vel. Við ætlum ekker t að fegra
þetta, þetta var ekki alltaf dans Â
a roÂsum,“
segir hann og bætir við að ver kefnið hafi hlotið styr k fraÂ To
Ânlistar sjo
Âði Rannõ
Âs.
„Planið er að gefa þetta u
Ât Â
a fyÂsõ
Âsku formi.
Þ að var alltaf stefnan, þetta er bar a svo dyÂr
andskoti. Vonandi kemur þetta þoÂ uÂt fyr ir joÂlin,“ segir Albert að lokum en þess maÂ geta að
Âr ni Matthõ
A
Âasson, blaðamaður Mor gunblaðsins, to
Âk sig til og dæmdi allar ploÈtur nar fyrir
skemmstu og bir tust do
Âmarnir Â
a menningar sõ
Âðum blaðsins 21. aÂgu
Âst sõ
Âðastliðinn. Hægt
Âser að naÂlgast plo
Èturnar Â
a bandcamp sõ
Âðu U
lands, uslandr ecor ds.bandcamp.com.

VO T LÖ N D Í N O RRÆN A H Ú SIN U

Mýrin varðveitir
minningar
HÓPUR ÍSLENSKRA OG FINNSKRA LISTAKVENNA
OPNAR SÝNINGU SÍNA VOTLÖND Í DAG, EN ÞÆR

Morgunblaðið/Kristinn

Danski spennusagnahofundurinn Jussi AdlerOlsen hefur slegið gegn morgum londum.

NÝ BÓK OG MYND
Sjotta bokin &r smiðju danska verðlaunarithofundarins Jussi Adler-Olsen um rannsoknarlogreglumanninn Carl Mørck og samstarfsfelaga hans deild Q er væntanleg Danmorku
24. oktober og nefnist Den grænseløse (Sa
markalausi). Fyrsta bokin bokaflokknum um
Mørck, Kvinden i buret (Konan b&rinu), kom
&t 2007 og sðan hefur komið n' bok flokknum a eins til tveggja ara fresti. Kvikmynd byggð
a fyrstu bokinni var frums' nd fyrra þar sem
Nikolaj Lie Kaas for með hlutverk Carls
Mørck og 2. oktober nk. verður kvikmynd
byggð a annarri bokinni, Fasandræberne
(Veiðimennirnir), frums' nd Danmorku.
Þriðja myndin, sem byggist a Flaskepost fra P
(Floskuskeyti fra P), er vinnslu.

VINNA ALLAR MEÐ MÝRINA Á MARGVÍSLEGAN HÁTT.
yningin VotloÈnd ver ður opnuð Â
Â
õ syÂningarsal Nor r æna huÂssins Â
õ
dag, laugardag, kl. 16.00. Að sy
Âningunni stendur ho
Âpur Â
õslenskr a og finnskr a listakvenna sem aÂður hefur syÂnt bæ ði aÂ
Â
Âlo
I slandi og Â
õ F innlandi. Þetta er u þæ r GuðnyÂ Hafsteinsdo
Âttir , O
Èf
E r la Bjar nadoÂttir , Kr istõ
Ân SigfrÂ
õður Gar ðar sdo
Âttir , Sigur lõ
Âna Osuala,
Hannamaija Heiska, J aana Br ick, Mer ja Ranki og P aÈivi Takala.
Samkvæmt upplyÂsingum fr aÂ sy
Âningar haldar a var kveikjan að samstar finu Â
a hugi fyr ir samtali um ker amik Â
a br eiðum gr undvelli og þr o
Âun fagsins Â
õ baÂðum loÈndum.
„MyÂr in var ðveitir minningar , hluti, lõ
Âfsfor m, jar ðlo
Èg, liti. H u
Ân umvefur fuglana sem ver pa og ala upp unga, fr jo
Âsemi hennar veitir gr o
Âandanum nær ingu, skor dy
Âr in kunna seÂr ekki læ ti Â
õ votlendinu. Hu
Ân
er lõ
Âka varhugaver ð og getur gleypt það sem sekkur Â
õ hana en um
leið var ðveitir huÂn það um alla eilõ
Âfð. MyÂr ina naÂlgast listakonur nar aÂ
mar gvõ
Âslegan haÂtt eins og ver kin aÂ syÂningunni ber a o
Âtvõ
Âr ætt vitni
um,“ segir m.a. Â
õ tilkynningu.
SyÂningar salur Nor r æna huÂssins er opinn þriðjudaga til sunnudaga
milli kl. 12 og 17. SyÂningin stendur til 21. september . Þ ess maÂ að
lokum geta að aÂ mor gun, sunnudag, milli kl. 13 og 17 ver ða syÂnendur
aÂ staðnum og spjalla við gesti.

S

Ljosmynd/Ilkka Kallio

Verk eftir Joonu Brick og Merju Ranki sem unnið var arið 2014.

Hexam ta nefnist þetta verk eftir Krist nu Sigfr ði Garðarsdottur.
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Reykjav k Dance Festival
stendur sem hæst um helgina.
I dag, laugardag, er hægt að sja
W ilhelm Scream Kassanum
Þjoðleikh&sinu kl. 17 og kvold kl.
21.30 verður s' ningin Reið frums' nd
Borgarleikh&sinu.

1

Sðasti dagur s' ningar a malverkum R&nu K. Tetzschner
og þæfðum ullarverkum
Köm m u N íelsdót t ur
hloðunni við Krok a Garðaholti, við
Garðakirkju Garðabæ, er a morgun,
sunnudag. Opið er milli kl. 13 og 17.

2

Lokadagur alþjoðlegu leiklistarhat ðarinnar Lokal er
dag, laugardag. I kvold kl. 19
er Tjarnarb oi hægt að sja
s' ninguna Pet r u sem Petur Armannsson samdi til minningar um
langommu s na, Petru Sveinsdottur
sem flestir þekktu sem Steina-Petru
enda var h&n oflugur steinasafnari
meðan h&n lifði.

3
Morgunblaðið/Þorður

„Þo að við hofum klippt þetta niður hæfilega t malengd þa ma ekkert vera að ritst' ra þessu of mikið. Þetta eru tilraunir, stundum tokust þær otr&lega
vel og stundum ekkert svo vel. Við ætlum ekkert að fegra þetta, þetta var ekki alltaf dans a rosum,“ segir Albert meðal annars um afsprengi Uslands.

EIGIN VERK Í BLA N D VIÐ ÞEKKTA DJA SSSTA N DA RDA SEM O G EIGIN SPU N AVERK

Tónleikar ´ tilefni dagsins
AGNAR MÁR MAGNÚSSON HELDHljomsveitin Á m ót i sól
leikur a hinum arlega
kjots&pudansleik Hvoli a
Hvolsvelli kvold, laugardagskvoldið 30. ag&st. Hljomsveitin
hefur leik a miðnætti, en h&sið verður opnað kl. 23. Fyrr um kvoldið
stjornar Magni Asgeirsson, songvari
sveitarinnar, vallarsong við snarkandi
varðeld.

4

UR EINLEIKSTÓNLEIKA Í HANNESARHOLTI Í DAG, LAUGARDAG, Í
TILEFNI AF FERTUGSAFMÆLI SÍNU.
fir leitt nenni eÂg ekki að ger a neitt Â
õ tilefni dagsins, en svo feÂkk eÂg þaÂ hugmynd að gaman væ r i að halda toÂnleika,“ segir djasspõ
Âanistinn Agnar MaÂr
MagnuÂsson, sem heldur einleikstoÂnleika Â
õ
Hannesar holti Â
õ dag, laugar dag, kl. 16. Agnar MaÂr segist lengi hafa langað að halda to
Ânleika Â
õ Hannesar holti.
Aðspur ður segist Agnar MaÂr ekki ætlast
til þess að allir vinir og vandamenn hans
mæti aÂ toÂnleikana, sem er u È
ollum opnir þvõ
Â
hann ætlar að bjoÂða þeim til samsætis annar s staðar að toÂnleikum loknum. „Þ að er
auðvitað vandmeðfar ið að halda to
Ânleika aÂ
þessum tiltekna degi, þvõ
Âmann langar auðvitað að bjoÂða oÈllum sem er ekki hæ gt.“
Inntur eftir efnisskr aÂnni segist Agnar MaÂr
munu leika eigin verk Â
õ bland við þekkta
djassstandar da sem og eigin spunaverk.
LjoÂst er að af no
Âgu er að taka þvõ
ÂAgnar
MaÂr hefur gefið uÂt fjoÂr a diska með eigin efni
fr aÂ aÂr inu 2001. „Samkvæmt upplyÂsingum fr aÂ

Y
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Ljosmynd/Dan el Starrason

Agnar Mar Magn&sson spilar afmælislagið oft fyrir dottur s na, enda er það uppahaldslagið hennar.
STE F eru skr aÂð aÂ mig eitthvað Â
õ kr ingum
hundrað lo
Èg, þar af er u 24 verk af spunadiskinum Hyl sem eÂg gaf uÂt fyr ir tveimur
aÂr um,“ segir Agnar MaÂr og viður kennir að
heildar fjoÈldinn hafi komið seÂr nokkuð aÂ
Âvar t. Spur ður hvor t hann hyggist leika afo
mælissoÈnginn aÂ toÂnleikunum Â
õ tilefni dagsins

segir Agnar MaÂr það aldr ei að vita. „Þ etta
er r eyndar uppaÂhaldslag do
Âttur minnar sem
er þr iggja aÂr a þannig að eÂg spila það mjo
Èg
oft. EÂg er bu
Âinn að bu
Âa til mõ
Âna eigin u
ÂtgaÂfu
af laginu,“ segir Agnar MaÂr og u
Âtilokar ekki
að to
Ânleikagestir faÂi að heyr a hljo
Âmsetningu
hans. silja@mbl.is

Skynjun nefnist s' ning a verkum listakonunnar Ragnhildar St efánsdót t ur sem opnuð verður safnaðarheimili
Neskirkju a morgun, sunnudag. S' ningin samanstendur af þremur verkum listakonunnar.

5
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Bækur

BÓK VIKU N N A R Smásagnasafnið L´fið að leysa eftir
Nóbelsverðlaunahafann Alice Munro er bók sem enginn
bókmenntaunnandi má láta framhjá sér fara.

KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR
kolbrun@mbl.is

BJÖ RGVIN ER H ÖFU N DU R LAGSIN S VIN SÆLA U N DIR DA LA N N A SÓ L

Orðanna hljóðan

LESTRARSKEMMTUN

H

luti af Â
õslensku boÂkmenntaelõ
Âtunni
dundaði við það heÂr aÂður fyr r að
gera lõ
Âtið uÂr Guðr únu fr á Lundi
sem soÈgð var skr ifa „kellingabækur “.
GuðruÂn Â
a tti seÂr þo
ÂoÈfluga stuðningsmenn,
sem voru Â
õslenskir lesendur , og þeir muna
enn eftir sinni konu og komu nyÂlega A fdalabar ni aÂmetso
Èlulista. Â
I slenskir lesendur er u engir bjaÂnar og þekkja goÂðan
skaÂldskap þegar þeir sjaÂhann.

Guðr&n fra Lundi. Slær gegn hja lesendum með Afdalabarni.
GuðruÂn fraÂLundi er go
Âð skaÂldkona, um
það ætti enginn lengur að efast, þoÂtt eflaust geri sumir það þo
Â. Sem hoÈfundur byÂr
huÂn yfir sannri fraÂsagnargaÂfu, skapar truÂver ðugar per soÂnur og tekst einstaklega
vel að lyÂsa tõ
Âðaranda og samfeÂlagi.
F raÂsagnar gaÂfa
GuðruÂnar nyÂtur sõ
Ân
afar vel Â
õAfdalabarni sem er bo
Âk
sem er einstaklega
gaman að lesa. Þ að
er eiginlega oÂmo
Ègulegt annað en að
halda aÂfr am að
fletta sõ
Âðunum og
soÈkkva seÂr ofan Â
õ
soÈgu lõ
Âtils drengs,
Hannesar , sem by
Âr
hjaÂafa og oÈmmu Â
õfaÂtæklegu koti en kynnist oÂvænt annars konar lõ
Âfi.
GuðruÂn kann að lyÂsa per soÂnum og hugar ekki einungis að aðalper soÂnum so
Ègunnar heldur skjoÂta aÂhugaver ðar aukapersoÂnur sto
Èðugt upp kollinum.
Kjaftakellingar boÂkarinnar , stundum ansi
illkvittnar , eru seÂrlega eftir minnilegar og
gæða soÈguna huÂmorÂ
õsku lõ
Âfi. Guðru
Ân vir ðist samt ekki gefin fyrir að dæma perso
Ânur sõ
Ânar og syÂnir oft aÂþeim oÂvænta hlið.
Per soÂnur sem við fyr stu kynni vir ðast
fr emur oÂaðlaðandi taka jafnvel br eytingum þegar lõ
Âða tekur Â
a soÈgu og ver ða
aðrar og betr i en Â
õbyr jun. Þannig taka
persoÂnur boÂkarinnar uÂt aÂkveðinn þroska
eftir þvõ
Âsem soÈgunni vindur fram, reÂtt
eins og við gerum vonandi sem flest Â
õlõ
Âfinu. GuðruÂn lyÂsir sõ
Âðan sveitasamfeÂlagi aÂ
einstaklega næman og r aunsæjan haÂtt.
SteÂttaskipting og mismunun koma mjo
Èg
við soÈgu Â
õAfdalabarni og þar ver ður ster k
r eÂttlætiskennd hoÈfundar mjoÈg aÂberandi.
GuðruÂn hræðist ekki að vera tilfinningaso
Èm Â
õþessar i stuttu boÂk og það er svo
undir lesandanum komið hvor t honum
finnst huÂn þar ganga of langt. E n það er
afar fallegur to
Ânn Â
õboÂk sem er einstaklega
gaman að lesa.

Bond og Abba ´ p´anóbók
BJÖRGVIN Þ. VALDIMARSSON TÓNLISTARKENNARI ER HÖFUNDUR PÍANÓ-BÓKAFLOKKS FYRIR UNGT
FÓLK SEM HEFUR KOMIÐ ÚT FRÁ
ÁRINU 1988. TVÆR BÆKUR Í
FLOKKNUM KOMU NÝLEGA ÚT Í
ENDURSKOÐAÐRI ÚTGÁFU.
íanóleikur 1. og 2. heft i er u bækur
eftir Björ gvin Þ. Valdim ar sson to
Ânlistarkennar a og hluti af põ
Âano
Âbo
Âkaflokk sem hann hefur gefið uÂt fr aÂ þvõ
ÂaÂr ið
1988 og er Â
õ sto
Èðugr i endur skoðun. „PÂ
õano
Âleikur 1 og 2 er u grunnbæ kur Â
õ þessum
boÂkaflokki, byrjendabæ kur fyr ir nemendur
sem er u að hefja naÂm Â
õ põ
ÂanoÂleik þar sem
kenndur er noÂtnalestur og annað sem bar nið
þarf að læ r a og hver t atr iði er tekið fyr ir Â
õ
smaÂatr iðum,“ segir BjoÈr gvin. „Þ etta er þr iðja
uÂtgaÂfa þessar a boÂka, endur skoðuð þar sem
mestu br eytingar nar eru Â
õ seinni hluta fyr sta
heftis og annað heftið er naÂnast nyÂ bo
Âk.
Þr iðja heftið kemur u
Ât endurskoðað næsta
haust. Â
I þessum bo
Âkaflokki mõ
Ânum er u um
tõ
Âu titlar þar Â
a meðal Dægur lög, A ð spila
eft ir eyr anu og Jólalög.“
Bjo
Èr gvin er spur ður af hver ju hann telji
þoÈr f aÂ þvõ
Âað endur skoða reglulega bæ kur nar
Â
õ bo
Âkaflokknum. „EÂg hef verið að kenna Â
õ 35
aÂr og veit að það er alltaf þo
Èr f aÂ ny
Âju efni,“
segir hann. „Þ joÂðfeÂlagið tekur sto
Èðugum
br eytingum og Â
õ dag hlusta bo
Èr n aÂ o
Ènnur lo
Èg
en þau ger ðu aÂr ið 1988 þegar eÂg gaf u
Ât
fyrstu boÂkina og aðgangur að to
Ânlist er or ðinn mjo
Èg almennur . EÂg hef sett inn Â
õ þessa
endur skoðuðu uÂtgaÂfu bluÂs, r agtime, boogie
og poppto
Ânlist og þarna eru til dæ mis A bbalag og Jam es Bond-lag. Reynslan kennir
manni mar gt og eÂg er að betrumbæta bækur nar og þar sem tæknin ver ður sõ
Âfellt þr o
Âaðr i verður uppsetning boÂkanna betr i með
hver r i u
ÂtgaÂfu.“ Þ ess maÂ geta að bæ kur nar
er u skemmtilega skr eyttar með teikningum
eftir eiginkonu Bjo
Èr gvins Sigr íði Magneu
N jálsdót t ur .
Spur ður hver nig u
ÂtgaÂfa põ
Âano
Â-bo
Âkaflokksins hafi gengið fr aÂ þeim tõ
Âma sem bæ kur nar
komu fyr st uÂt segir Bjo
Èr gvin: „Þetta hefur

P

Morgunblaðið/Eggert

„ Það var ekki til hljoðfæri a m nu heimili svo eg varð sjalfur að safna mer fyrir p anoi og naði að
kaupa það um fimmtan ara aldurinn og þa varð ekki aftur sn&ið,“ segir Bjorgvin.
gengið o
Âtr u
Âlega vel miðað við það hvað
mar kaður inn er lõ
Âtill. Bæ kur nar er u almennt
notaðar Â
õ to
Ânlistar sko
Âlum heÂr Â
aÂ
I slandi og
lõ
Âka Â
õ F ær eyjum. F yr ir allnokkr um aÂr um
kom fær eyskur põ
Âano
Âleikar i og to
Ânlistar kennar i til landsins og hafði bækur nar með seÂr
heim og þæ r eru notaðar Â
õ to
Ânlistar sko
Âlum Â
õ
F ær eyjum.“
Bjo
Èr gvin hefur sett upp heimasõ
Âðu pianonam.is þar sem er að finna yÂmsar upplyÂsingar um bækurnar og þar eru hljo
Âðuppto
Èkur af lo
Ègunum Â
õ ny
Âju bo
Âkunum. Ungir
põ
Âano
Âleikarar geta sent aÂ sõ
Âðuna myndabandsuppto
Èkur af flutningi sõ
Ânum aÂ lo
Ègum u
Âr
bo
Âkunum. „Þ annig geta kr akkar nir komið
seÂr aÂ fr amfæ ri Â
a heimasõ
Âðunni,“ segir Bjo
Èr gvin, „það er yÂmislegt annað sem eÂg æ tla lõ
Âka

að þro
Âa Â
õ gegnum þessa heimasõ
Âðu.“
Bjo
Èr gvin er fr Â
a Selfossi og hefur meðal
annar s kennt við To
Ânsko
Âla Sigur sveins og
To
Ânmenntasko
Âlann en stofnaði eigin to
Ânsko
Âla
aÂr ið 1997 sem nu
Â star far Â
õ Hamr askoÂla.
Hann hefur ver ið vir kur Â
õ ko
Âr star fi og samið
mo
Èr g lo
Èg, þeir r a þekktast er Undir dalanna
so
Âl. Hann segist hafa mikla unun af toÂnlist.
„EÂg ætlaði alltaf að ver ða tr Â
e smiður eins og
pabbi en var svo heppinn að kynnast toÂnlist
og fo
Âr Â
õ unglingaluÂðr asveit,“ segir hann. „Þ að
var ekki til hljo
Âðfæ r i Â
a mõ
Ânu heimili svo Â
eg
var ð sjaÂlfur að safna meÂr fyrir põ
ÂanoÂi og naÂði
að kaupa það um fimmtaÂn Â
a ra aldur inn og þaÂ
var ð ekki aftur snu
Âið. To
Ânlistin helto
Âk mig
algjo
Èr lega og hefur gefið meÂr svo Â
otalmar gt.
To
Ânlistin er bæ ði aÂhugamaÂl mitt og vinna.“

Í U PPÁ H A LDI

DIDDÚ SÖNGKONA
Alltaf er eg jafnþakklat almættinu fyrir að hafa skapað manninn með
rithofundagenin. Það er orvandi nautn að liggja með magnaða frasogn
og sv fa með sogunni inn kroka og kima.
Eg man að fyrsta alvoru bokin sem eg las, eftir að hafa g&lpað mig
A nder s A nd a donsku allnokkurn t ma, var Br ekkukot sannáll.
Þa attaði eg mig a þv &t a hvað l fið gekk. Skommu
sðar bauðst mer svo hlutverk frk. Gudmundssen
við gerð sjonvarpsmyndar um Brekkukotsannal. O rlog?For að gr&ska skaldinu upp &r þessu og Sjálfst æt t fólk gerði mer kleift að skilja eiginmanninn til
hl tar, hann er ættaður &r dalnum!
Svo kannaði eg aðra hofunda fyrir utan landsteinana, J. H asek og Góða dát ann Svejk, sem gefur
str ðinu langt nef. Aðrir foru ekki eins vel &t &r
Stefan Zweig
str ðum, eins og maður kemst að Ver öld sem var
eftir St efan Z weig. Svo n' lega las eg Þjófabor g eftir Benioff, þar
sem umsatrinu um Len ngrad er ljoslifandi l' st.
Ilm ur inn eftir P. Süskind for inn merg og bein, eins og onnur
mognuð bok, Skuggi vindsins og einnig Kir kja hafsins, sem baðar
gerast Barcelona a mjog ol kum t mun.
Islensku „drengirnir“ og sagnabalkar þeirra liggja gjarnan uppi
r&mi hja mer. Sturlungasogur Einar s Kár a, Þr leikir Ólafs Gunn-

Morgunblaðið/Kristinn

Didd&, Sigr&n Hjalmt' sdottir, er þakklat almættinu fyrir að hafa skapað
manninn með rithofundagenin og n' tur þess að lesa goðar bækur.

ar s og Jóns Kalm ans, allt meistaraverk. Sjón er mergjaður og
Gyr ðir Elíasson með s nar s&rreal sku ljoðrænur.
Islensku „stelpurnar“ gefa ekkert eftir, eins og bækur Kr ist ínar
Mar ju um listakonuna Karitas, Vigdís Gr ím s ' tir hressilega við
manni, og A uður Jónsdót t ir beinskeytt og fyndin.
Svo hef eg h&mor fyrir orsogum og heilræðum Elísabet ar
Jökulsdót t ur .
Allt þetta goða folk fær mann til að hugsa og viðhalda andanum.
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*

Ég hef oft óskað þess að ég hefði t´ma til
að þróa með mér hógværð. En ég er of
upptekin af að hugsa um sjálfa mig.

MÁ LSH ÁT T U R VIKU N N A R
Oft kemur grátur
eftir skellihlátur.

Edit h Sit well

BÓ K SA LA 20.-26. ÁGÚST

N ÝJA R BÆKU R

Churchill
og fleira
forvitnilegt

Allar bækur

ÆVISAGA CHURCHILLS EFTIR JÓN Þ. ÞÓR MUN
EFLAUST VEKJA ÁHUGA MARGRA. NÝ SKÁLD-

Dularfull
kveðja
Fangi himinsins er þriðja bokin
&r sagnaheimi Carlosar Ruiz
Zafon um Kirkjugarð gleymdu
bokanna en s& fyrsta var Skuggi
vindsins sem margir hrifust af.
Bokin gerist Barcelona
seint a sjotta aratugnum. Dan el afgreiðir fornbokab&ð foður s ns og okunnugur maður
falast eftir fokd' ru eintaki af
hinni frægu skaldsogu Alexandre Dumas Greifanum af
Monte Cristo. Hann skrifar inn
bokina serkennilega kveðju
sem Dan el getur ekki annað
en furðað sig a. Hver er þessi
okunni maður og hvað vill
hann?
Bækur Zafons hafa verið
gefnar &t 45 londum og verið
þ' ddar a yfir 30 tungumal.

SAGA EFTIR HÖFUND SKUGGA VINDSINS ER
KOMIN ÚT. TEBÓKIN MUN GLEÐJA TEDRYKKJUFÓLK OG Í BÓK UM KYNLÍF ER ÝMSUM SPURNINGUM SVARAÐ. ÞANNIG ÆTTU SEM FLESTIR AÐ
FINNA EITTHVAÐ VIÐ SITT HÆFI.

Spurningar og
greinargóð svör
Kynl f – ja takk er n' bok eftir
Ragnheiði Haralds- og Eir ksdottur. I bokinni er að finna &rval
spurninga sem Ragnheiður hefur
fengið og svarað fra folki a ollum
aldri og snerta kynl f og hinar
' msu hliðar þess. Auk þess
geymir bokin það besta &r fjolda
n' rra viðtala sem h&n hefur tekið við folk a ollum aldri um oskir
þess og langanir kynl finu.

Hið dásamlega
te og saga þess
I Tebokinni er ferli teræktunarinnar rakið, gerð grein
fyrir sogu tesins, fjallað um fjolbreytilegar tegundir og
framandi bragð og listina að laga lj&ffengt te. Hofundar bokarinnar eru Arni Zophon asson og Ingibjorg J. Friðbertsdottir, sem þekkja te vel enda eru
þau meðal eigenda Tefelagsins. Unnendur tesins a Islandi, sem eflaust eru margir, hljota að gleðjast yfir þv
að fa bok sem segir þeim allt um te.

Saga mikils
stjórnmálaskörungs
Jon Þ. Þor sagnfræðingur rekur
ævi hins storbrotna og litr ka
stjornmalaskorungs Winstons
Churchills n' &kominni bok.
Hofundurinn segir ekki einungis fra stjornmalamanninum
Churchill heldur einnig fra rithofundarferlinum en Churchill
hlaut Nobelsverðlaunin arið
1953.
Churchill a ser fjolda aðdaenda her a landi l kt og annars
staðar og v st er að þeir hljota
að fagna þessari bok.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Afd alabarn
Guðr&n fra Lundi
Ísl/ d önsk- d önsk/ ı́sl orðabók
Halldora Jonsdottir
Ljósa
Krist n Steinsdottir
Iceland Small World - lı́til
Sigurgeir Sigurjonsson
Lı́fið að leysa
Alice Munro
Ísl/ ensk- ensk/ ı́sl orðabók
Laufey Leifsdottir
Fangi him insins
Carlos Ruiz Zafon
I Was H ere
Kristjan Ingi Einarsson
Mánasteinn
Sjon
Kynlı́f já takk
Ragnheiður Eir ksdottir

Kiljur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Afd alabarn
Guðr&n fra Lundi
Ljósa
Krist n Steinsdottir
Lı́fið að leysa
Alice Munro
Fangi him insins
Carlos Ruiz Zafon
Mánasteinn
Sjon
Sjálfstætt fólk
Halldor Laxness
Am ma biðu r að heilsa
Fredrik Backman
Sku ggasu nd
Arnaldur Indriðason
Sjóræninginn
Jon Gnarr
Afleggjarinn
Auður Ava O lafsdottir

Listinn er tekinn saman af Eymundsson

SÖGULEGAR
UPPSKRIFTIR
N' sænsk matreiðslubok, St alins m akar oner, hefur vakið athygli &t fyrir heimalandið,
en henni er að finna 31 mataruppskrift sem
tengist ' msum heimssogulegum atburðum.
Þar a meðal eru uppskriftir að ananaseftirretti
sem var a borðum br&ðkaupsveislu John F.
Kennedy og Jacqueline, laxaretti sem var
sðasta malt ðin sem framreidd var a Ritzveitingastaðnum a Tit anic, þorskas&pu sem
Raspút ín taldi vera undrameðal og pastaretti
sem Roosevelt , St alín og Chur chill borðuðu a Jalta-raðstefnunni.
Hofundar bokarinnar eru Jon Rönst r öm
og A nder s Ekm an, sem logðust mikla
rannsoknarvinnu til að finna uppskriftirnar og
leituðu gomul bloð og bækur. Færustu matreiðslumenn elduðu sðan eftir uppskriftunum
til að tryggja að þær væru nothæfar. Minnst
spennandi rettur bokarinnar mun vera pastaretturinn a Jalta-raðstefnunni, sem reyndist
vera oskop venjulegt pasta tomatsosu, ekki
serlega bragðmikið.
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RUTH RENDELL FAGNAR MEÐ NÝRRI BÓK

Stalins makaroner. N& er hægt að elda ser ' msa
retti sem tengjast mannkynssogunni.

Hin breska Ruth Rendell fagnar halfrar aldar rithofundarafmæli ar, en fyrsta bok hennar, Fr om Doon
wit h Deat h, kom &t arið 1964. Rendell er einn virtasti og vinsælasti glæpasagnahofundur heims og bækur hennar hafa orðið að kvikmyndum og sjonvarpsþattaroðum. Margir þekkja til dæmis Vexfor d
logregluforingja, en um hann hefur h&n skrifað fjolmargar bækur. Rendell hefur unnið til margv slegra
verðlauna og viðurkenninga fyrir verk s n. H&n er
orðin 84 ara gomul en virðist ekki hafa ahuga a að
setjast helgan stein þv h&n hefur n& sent fra ser n' ja
glæpasogu, T he Gir l N ext Door .
N' ja bokin hefst seinni heimsstyrjoldinni og þar
koma born við sogu en sjo aratugum seinna hittast
þau a n' , orðin afar og ommur og langafar og langommur. Endurfundirnir eru ekki vegna gleðilegs tilefnis heldur vegna þess að logreglan finnur gongum
kassa með afskornum hondum, einmitt a staðnum
þar sem þetta gamla folk hafði æsku leikið ser aratugum fyrr.
Þeir sem hafa lesið bækur Rendell vita að h&n hefur
einstakt lag a að kafa undir yfirborð hlutanna og l' sa Ruth Rendell er komin a n ræðisaldur
hinum myrkari þattum salarl fsins. Personur hennar
og a 50 ara hofundarafmæli sem h&n
fagnar með n' rri bok.
hafa ansi margt að fela.

8.9.2014 11:10

untitled - I2014-08-30.pdf

MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 31.8. 2014

Þrautir og gátur

MYN DAGÁTA

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Hver er fjörðurinn?
Mannvir ki þetta þverar stað þar sem er eins konar landamæ ralõ
Âna
Vestur lands og Vestfjarða. Vegfyllingin er nokkr ir kõ
Âlo
Âmetr ar en steinsteypt br u
Âin stutt. Innan br uÂar innar er nu
Â eins konar lo
Ân, þar sem Â
a ður
var fjo
Èr ður . Hvað heitir hann?

Svar : GilsfjoÈr ður
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LÁRÉT T
1. Horfa a tonn hja honum sem fl&ði Sodomu og bl ðuhot þar. (10)
5. Stor skal eg verða og hættuleg. (8)
9. Takn ræðu eru n&mer. (10)
11. Dauði eða annað heiti þagufalls?(7)
12. Se engan drepinn langt fra. (5,6)
13. Skepnur fæða Bandar kjunum en berlega an inngangs. (8)
15. Og fleira borðaði ekki fullvaxinn hrokagikkur. (10)
16. St ublasturinn er sagður beinast að avexti. (9)
19. Kemur traðkandi að Jotlandi en bilaður. (10)
22. Se trjagarða hungra einhvern veginn eftir læknisfræðilegu tæki.
(15)
26. Innbyrti bola. (4)
27. Norskur sk tur fyrir br&kað. (5)
28. Bilaður með nalykt nær að setja fram aðra skoðun. (10)
32. „Verka k lo ofan a“ er berlega sagt af manneskju sem vinnur erfiðisvinnu. (9)
33. Kemur uml ekki fram við halfgerðar skemmtanir erindum?(10)
34. Að sporum loknum hefst eltingaleikurinn. (10)
35. Ruglir sirkli ekki saman við meiðsli af olum. (11)
36. O tamið n&mer er t' nt. (9)
LÓÐRÉT T
1. A ætt Games of Thrones það sem er kveðið a spjaldi?(9)
2. Hingað til hefur fjallið verið tilvikið. (9)
3. Fimmt u, oft fimm, og einn enn sjast a mælitækinu. (9)
4. Torg kringum Fjolbraut Garðabæasamt Nirði rugluðum &t af
hleðslu. (11)
5. Samkoma um hestofl fyrir blekbændur. (8)
6. Se Ma Slaturfelaginu við b lastæðið og rek hann með priki. (8)
7. Bestu hjon eru pr matar. (4)
8. Fimmt u Evu er sagt vera rett meira en t u. (6)
10. Ser sig með N' ja testamentið krossað. (5)
14. Se son nettan kvæði. (8)
17. V tissoda unni eg þratt fyrir slæma lykt. (6)
18. Eldamask na inniheldur efni. (6)
20. Va, athafnasvæði geri vel við stanslausan. (10)
21. F nt sælgæti &r l kamshlutum er dasemd að sja. (12)
22. K nversk keisaraætt með slenskt dagblað. Puff! Se oruggan. (8)
23. Það er að n' ju stoð haldssemi. (9)
24. Með arfann og mosa b' til lista. (10)
25. Krefur Egil um að b&a til systemið. (10)
29. Gulur kraftur er sagður vera verðmætu spili. (8)
30. Alið an erfiðleika af sporhraðari. (8)
31. Einum sinnum einn eftir Tryggingarstofnun s' nir enn brogðin. (6)

KROSSGÁT UVERÐLAU N
Verðlaun eru veitt fyrir
retta lausn krossgatunnar.
Senda skal þatttokuseðilinn
með nafni og heimilisfangi
asamt &rlausnum umslagi
merktu: Krossgata Morgunblaðsins, Hadegismoum
2, 110 Reykjav k. Frestur til
að skila &rlausn krossgatu
31. ag&st rennur &t a hadegi
5. september. Vinningshafi
krossgatunnar 24. ag&st er
Jon Guðmundsson,
O ldugranda 7, Reykjav k. Hann hl' tur verðlaun
bokina Bragð af ast eftir Dorothy Koomson. JPV
gefur &t.

N afn

Heim ilisfang

Póst fang
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Útvarp og sjónvarp
MA RÍA MA RKA N O G H A RÐST JÓ RI

RÚV
07.00 Barnaefni
10.20 Vöffluhjart a (e)
10.40 Bráðsk. skepnur (e)
11.30 Önnumat ur ´ NY (e)
12.00 Flikk – flakk (e)
12.40 Fjallamenn á Fimmvörðuhálsi
13.05 Jools Holland (e)
14.10 Fjallkonan Mynd
eft ir Guðber g Davõ
Âðsson
um for nleifafund aÂ Vestdalsheiði aÂr ið 2004. (e)
14.40 Þúsund ekrur (e)
16.20 Séra Brown (e)
17.10 Táknmálsfrét t ir
17.20 St ella og St einn
17.32 St undarkorn
17.57 Skr´pin
18.00 St undin okkar (e)
18.25 Brúnsósulandið (e)
19.00 Frét t ir
19.20 Veðurfrét t ir
19.25 Íþrót t ir
19.35 Íslendingar (Mar ía
Mar kan) MarÂ
õa Mar kan
oÂper usoÈngkona soÈng m.a.
við Schiller -oÂper una Â
õ
Hambor g, Glyndebour ne
oÂper una Â
õ E nglandi og
Metr opolitan Â
õ N ew Yor k.
20.25 Vest urfarar Â
I þessar i
þaÂttar oÈð fer E gill Helgason aÂ Â
I slendingasloÂðir Â
õ
Kanada og BandarÂ
õkjum.
21.10 Parad´s F r amhald
br eska myndaflokksins
um Denise og dr auma
hennar um aÂst og velgengni.
22.05 Hv´t ir mávar Â
I slensk
bõ
ÂoÂmynd fr Â
a 1985. Hvõ
Ât ir
maÂvar er popphaÂðsaÂdeila
um endur fundi og gamlan
r oÂmantõ
Âskan aÂst ar þrÂ
õhyr ning. H joÂn sem lifa Â
õ litlu
þor pi aÂ aust ast a hlut a Â
I slands heimsæ kja vinafoÂlk
sitt sem er u leikar ar . (e)
23.25 Hamarinn Dular fullt
slys ver ður aÂ vir kjunar svæði og kemst loÈgr eglan fljoÂt t að þvõ
Âað ekki
er allt sem syÂnist Â
õ fyr st u.
(e)
00.20 Alvöru fólk Bannað
bör num.
Âstr 01.20 Löðrungurinn A
alskur myndaflokkur (e)
Bannað bör num.
02.15 Út varpsfrét t ir ´ dagskrárlok

RÚ V kl. 19:35 Þatturinn Islendingar verður að þessu
sinni helgaður einni astsælustu operusongkonu þjoðarinnar, Mar u Markan. Mar a
starfaði Berl n, Kaupmannahofn, London, New
York og v ðar. H&n lest
1995, tæplega n ræð.
St öð 2 kl. 22:20 Lokaþattur spennumyndaflokksins
Harðstjora (Tyrant). Venjuleg bandar sk fjolskylda
dregst inn ovænta og
hættulega atburðaras MiðAusturlondum.
Rás 1
06.25 Morgunbæn og orð dagsins.
Séra Magnús B. Björnsson flytur.
Úr gullkistunni.
Fréttir og veður.
Girni, grúsk og gloríur.
Morgunfréttir.
Á tónsviðinu. (e)
Fréttir.
Samtal um siðbót. Á fimm
alda afmæli siðbótarinnar 2017.
(e)
10.00 Fréttir.
10.05 Veðurfregnir.
10.15 Skáldsagnajöfurinn Jules
Verne. Síðari þáttur af tveimur um
einn þekktasta rithöfund Frakka.
11.00 Guðsþjónusta í Guðríðarkirkju. Séra Sigríður Guðmarsdóttir predikar.
12.00 Hádegisútvarp.
12.20 Hádegisfréttir.
12.40 Veðurfregnir.
13.00 Útvarpsleikhúsið: Basil fursti,
konungur leynilögreglumanna. Lífs
eða liðinn – Seinni hluti.
14.00 Víðsjá.
15.00 Orð um bækur.
16.00 Síðdegisfréttir.
16.05 Sumartónleikar evrópskra út-

06.30
07.00
07.05
08.00
08.05
09.00
09.03

92,4

93,5

varpsstöðva. Hljóðritun frá kammertónleikum fiðluleikarans Renaud
Capuçon og félaga. Á efnisskrá:
Fiðlusónata í D-dúr op. 6 eftir Erich
Wolfgang Korngold. Píanókvartett
eftir Gustav Mahler. Tvö verk eftir
Anton Webern. Svíta op. 23 eftir
Erich Wolfgang Korngold.
17.25 Póstkort frá Spáni. (e)
18.00 Kvöldfréttir.
18.17 Leðurblakan. Fjallað verður
um ýmsar ráðgátur, sakamál og
dularfulla atburði úr sögunni.
18.50 Veðurfregnir.
18.53 Dánarfregnir.
19.00 Óskastundin. (e)
19.40 Útvarpsperlur: Í hosiló. (e)
20.40 Fólk og fræði. Þáttur í umsjón
háskólanema um allt milli himins
og jarðar.
21.05 Rúnar Georgsson –náttúrubarn Íslandsdjassins. Minningarþáttur um Rúnar Georgsson.
22.00 Fréttir.
22.05 Veðurfregnir.
22.15 Góðir hausar.
23.10 Frjálsar hendur.
24.00 Fréttir.
00.05 Næturútvarp Rásar 1.

SkjárEinn

Stöð 2

14.35 Dr. Phil
16.35 Kirst ie
17.00 Cat fish
17.45 America’s Next Top
Model
18.30 Rookie Blue
19.15 King & Maxwell
Sean King og Michelle
Maxwell er u ekki hefðbundnir einkaspæjar ar .
Bæði eru fyr r um leynilo
Ègr eglustar fsmenn en
vegna mistaka Â
õ star fi
misstu þau vinnuna og
ho
Âfu ny
Âjan fer il sem einkaspæ jar ar .
20.00 Gordon Ramsay Ult imat e Cookery Course
F r aÂbær ir þæ ttir þar sem
Gor don Ramsey sny
Âr aftur
Â
õ heimaeldhu
Âsið og kennir
aÂhor fendum einfaldar aðfer ðir við heiðarlega
heimaeldamennsku.
20.25 Top Gear USA
BandarÂ
õsk uÂtgaÂfa Top Gear þaÂttanna hefur notið
mikilla vinsæ lda beggja
vegna Atlantshafsins þar
sem þeir feÂlagar Adam
F er r ar a, Tanner F oust og
Rutledge Wood leggja
land undir fo
Ât.
21.15 Law & Order: SVU
22.00 Revelat ions Undar legt maÂl um stu
Âlku sem
liggur Â
õ daÂi aÂ spõ
Âtala en
muldr ar vers u
Âr Biblõ
Âunni
kemur Dr . Richar d Massey, stjar neðlisfr æðingi fraÂ
Har var d, Â
õ kynni við nunnuna J osepha Montafior e.
HuÂn telur að stuÂlkan og
ofskynjanir hennar seÂu
ver k Guðs og vill r annsaka
þetta maÂl naÂnar .
22.45 Málið HaÂr beittir
fr eÂttasky
Âr ingar þæ ttir fraÂ
So
Èlva Tryggvasyni.
23.15 Nurse Jackie Mar gver ðlaunuð bandarÂ
õsk
þaÂttar È
oð um hju
Âkr unar fr æðinginn J ackie.
23.45 Californicat ion
00.15 Agent s of
S.H.I.E.L.D.
01.05 Scandal
01.50 Beaut y and t he
Beast
02.40 Revelat ions
03.25 Pepsi MAX t ónlist

07.00 Barnat´mi St öðvar 2
11.05 iCarly
11.30 Kalli kan´na og fél.
11.40 Scooby-Doo!
12.00 Nágrannar
13.45 Broadchurch
14.35 Mike & Molly
15.00 Veist u hver ég var ?
15.35 Lét t ir sprett ir
16.00 Kjarnakonur
16.20 Gat an m´n
16.45 60 m´nút ur
17.30 Eyjan
18.23 Veður
18.30 Frét t ir
18.55 Sport pakkinn
19.10 Ást r´ður
19.35 Fókus
19.55 The Crimson Field
20.50 Rizzoli & Isles
21.35 The Knick GlænyÂ
þaÂttar o
Èð með Clive Owen
sem fjallar um læ kna og
hjuÂkrunar konur aÂKnicker bocker sju
Âkr ahu
Âsinu Â
õNY Â
õ
upphafi 20. aldar.
22.20 Tyrant Afar venjuleg
F jo
Èlskylda dr egst inn Â
õ
hæ ttulega atbur ðar aÂs Â
õMið
Austur lo
Èndum.
23.05 60 m´nút ur
23.50 Eyjan
00.40 Night 1
03.20 Suit s
04.05 The Left overs
05.00 Crisis
05.45 Looking

Stöð 3

Bíóstöðin
08.30/15.15 Jack G. Slayer
10.25/17.10 1 Dir: T. is Us
11.55/18.40 Men in Bl. 3
13.40/20.25 Cheerful Weat her for t he Wedding
22.00/03.25 Grown Ups 2
23.40 Ext remely Loud &
Incredibly Close
01.45 This Means War

N4
18.00 Að Norðan
18.30 Á flakki E
19.00 Föst udagsþát t ur
20.00 Að Norðan
20.30 Mat ur og menning
4x4
21.00 Að Norðan
21.30 Glet t ur Aust urland
22.00 Í Fókus
22.30 Hv´t ir Mávar
Endur t. allan sólar hr inginn

16.00
16.45
17.30
17.55
18.15
18.35
19.00
19.40
20.05
20.30
20.55
21.20
21.50
22.15
23.00
23.45
00.25
01.05
01.25
01.50

Top 20 Funniest
The Amazing Race
Silicon Valley
Fr. Wit h Benefit s
Guys Wit h Kids
Last Man St anding
Man vs. Wild
Bob’s Burgers
American Dad
The Cleveland Show
Chozen
East bound & Down
The League
Almost Human
The Glades
The Vampire Diaries
Man vs. Wild
Bob’s Burgers
American Dad
The Cleveland Show

13.30
14.30
15.10
16.40
17.45

Moto GP
Sumarmót in 2014
Þýski handbolt inn
Moto GP
Peps´ deildin 2014

Stöð 2 sport

Stöð 2 sport 2
12.20
14.50
17.00
18.40
20.20

T.ham – Liverpool
Leicest er – Arsenal
Ast on Villa – Hull
T. – Liverpool
Leicest er – Arsenal

Krakkastöðin
07.00
18.44
18.56
19.00
20.25

Barnaefni
Gulla og grænj.
Rasmus Klumpur
Undraland Ibba
Sögur fyrir svefninn

20.15
21.00
21.50
22.40
23.40

Nikolaj og Julie
Homeland
Crossing Lines
Boardwalk Empire
Sisters

Gullstöðin

ÍNN
20.00 Hrafnaþing
21.00 Auðlindakist an
21.30 Suðurnesjamagas´n
22.00 Norðurlandsleiðangur 2013
23.00 Harmonikan heillar
23.30 Eldhús meist aranna
Endur t. allan sólar hr inginn.

Omega
15.00
15.30
16.00
16.30

Joel Ost een
Cha. St anley
S. of t . L. Wat
Kall arnarins

17.00
18.00
18.30
19.30

T. Square Ch.
Fred. Filmore
Ísrael ´ dag
Ýmsir þæt t ir

20.00
22.00
23.30
24.00

Bein út s.
Kvikmynd
Ýmsir þæt t ir
Joyce Meyer

Fjölvarp

Á H R I FA R Í K
L EI Ð TI L A Ð VI Ð H A L D A
GÓÐRI SJ ÓN

BELLAVISTA er eitt oflugasta fæðubotarefnið a
markaðnum fyrir sjonina. Nattúrulegir plontukjarnar
asamt v tam num og steinefnum sem gegna
mikilvægu hlutverki að viðhalda goðri og skarpri
sjon langt fram eftir aldri. I BELLAVISTA er hatt
hlutfall af blaberjaþykkni og lúteini. BELLAVISTA er
a hagstæðu verði og er faanlegt flestum apotekum,
heilsubúðum og heilsuhillum stormarkaðanna.

Kynntu þer BELLAVISTA

www .gengurvel.is

Fæ s t í f l e s t u m a p ó t e k u m , h e i l s u b ú ð u m o g h e i l s u h i l l u m s t ó r m a r k a ð a n n a

ANIMAL PLANET
9.50 Deadly Islands 15.20 Treehouse Masters 16.15 The Last
Lion of Liuwa 17.10 Animal
Kingdom 18.05 Shark of Darkness 19.55 Animal Kingdom
20.50 Untamed & Uncut 21.45
Wildest Latin America 22.35 Animal Cops Philadelphia 23.25
Untamed & Uncut
BBC ENTERTAINMENT
12.00 Twenty Twelve 12.30 QI
15.00 Pointless 17.15 Dangerous Roads 18.05 Top Gear 19.00
The Graham Norton Show 19.45
QI 20.15 Top Gear 22.00 Would
I Lie To You? 22.30 Silent Witness
DISCOVERY CHANNEL
16.30 Classic Car Rescue 17.30
Gold Divers 18.30 How Do They
Do It? 10 with Jo Roislien 19.30
Klondike 20.30 Ice Cold Gold
21.30 Deadliest Catch 23.30
Alaska
EUROSPORT
12.45 Live: Cycling 13.30 Cycling 14.00 Live: Cycling 15.45
Live: Tennis 19.00 Live: Game,
Set And Mats 19.05 Live: Tennis
23.00 Live: Game, Set And Mats
23.05 Live: Tennis
MGM MOVIE CHANNEL
12.50 Clambake 14.30 Big
Screen 14.45 Once Bitten 16.20
Blame It On Rio 18.00 Convicts
19.35 Big Screen 19.50 Hoodlum 22.00 The Believers 23.55
The Hot Spot
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.15 The ’90s Greatest 13.10
The ’90s: The Decade That Connected Us 17.00 The ’90s Greatest 18.00 The ’90s: The Decade

That Connected Us 20.00 The
’90s Greatest 21.00 The ’90s:
The Decade That Connected Us

ARD
13.08 Sportschau live 15.45
Landtagswahl Sachsen 16.50
Lindenstraße 17.20 Landtagswahl in Sachsen 17.30 Weltspiegel 18.15 Tatort 19.45 Tagesthemen extra 19.55 Der
Pathologe – Mörderisches Dublin:
Der silberne Schwan 21.25 Tagesthemen 21.55 ttt – titel thesen temperamente 22.25 Agnosia – Das dunkle Geheimnis
DR1
12.20 Den Store Bagedyst
13.20 Hercule Poirot: Katten i
dueslaget 14.55 Affæren i Mølleby 16.30 TV avisen 17.00
Menneskets planet 18.00 Maria
Wern: Drømmen førte dig på afveje 18.45 Vores vejr 19.00 21
Søndag 19.40 Fodboldmagasinet 20.10 Dirty Harry går amok
22.10 Mord på hjernen 23.45
Strings
DR2
12.10 Dem der gør os fede
13.00 Nattens fortrolighed
14.00 1000 dage for verdens
natur 14.45 Rio Bravo 17.00
Helt hysterisk 18.00 Anthony Bourdain i København 18.45 Mad
fra River Cottage 19.00 Scott &
Bailey III 19.45 Michael Jeppesen møder…Ken B. Rasmussen
20.30 Deadline 21.00 Rachel –
sexarbejder uden skam 21.55
Morder jages 22.55 Udflugt mod
døden 23.25 Barn af Irak
NRK1
12.30 VM hestesport: Feltritt
sprangridning 15.10 20 spørsmål 15.40 Gamle venner 16.00

Mitt liv som Poirot 17.00 Søndagsrevyen 17.45 Sportsrevyen
18.05 Drama i smådyras rike
18.55 Birkebeinerrittet: Folkefest
på to hjul 19.25 Nytt liv i East
End 20.25 En donormors møte
med barna 21.15 Kveldsnytt
21.35 Familiemiddag 22.00 Den
mistenkte 22.45 The Visitor

NRK2
12.30 Tour de France i 100 år
13.25 Kongsbergjazz i 50 år
14.25 Jazz med Chet Baker
Kvartett 15.05 Kampen om Nilen
16.00 Norge rundt og rundt
16.30 Shakespeares univers
17.25 På sporet av dronningane
18.05 Vitenskapens verden: GPS
– kven har kontroll? 19.10 Hovedscenen: Et liv på flukt – et
Wagnerportrett 21.00 Europa –
en reise gjennom det 20. århundret 21.40 En prest og en
plage 23.00 Et støt i hjernen
SVT1
12.15 Ridsport: VM 15.30 Seglats med Mathilde 15.40 Suzanne möter 16.15 Landet runt
17.00 Sportspegeln 17.30 Rapport 18.00 Utfrågningen: Stefan
Löfven 19.00 Millennium 20.30
Akuten 21.20 Rapport 21.25
Atleterna 22.25 Suits 23.10
Anne och Hannah 23.50
Sportspegeln
SVT2
14.15 Hur Sverige styrs 14.30
Tänk till – valet 15.00 Fais pas ci
fais pas ça 16.00 Judarnas historia 17.00 Världens natur: Thailand 18.00 Babel 19.00 Aktuellt
19.15 Agenda 20.00 Sportnytt
20.10 Dokument utifrån 21.05
Gudstjänst 21.50 Strejk i kakfabriken 22.25 Matlagning enligt
Heston
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Steinunn
Þorarinsdottir a
vinnustofu sinni
Reykjav k.

GOCRAZY

25%
af öllu*

Morgunblaðið/O mar

ST EIN UN N ÞÓ RA RIN SDÓ T T IR MYN DH Ö GGVA RI

Dæmir skúlptúra ´ Íran

LAUGARDAG30/8
& SUNNUDAG31/8
*Gildir ekki umvörur ááður lækkuðu verði
og merktumEveryday lowprice.
Afsláttur reiknast á kassa.

NÚ

89.925

Steinunn Þ o
Âr ar insdo
Âttir myndho
Èggvar i flyÂgur aÂmaÂnudag til Â
I r an, þar sem hu
Ân ver ður meðal do
Âmar a Â
õalþjo
Âðlegr i ho
Èggmyndasamkeppni sem stendur nuÂyfir .
Keppnin er liður Â
õalþjo
Âðlegu ho
ÈggmyndamaÂlþingi Â
õPadide, u
Âthver fi annar rar stær stu bor gar Â
I ran, Mashhad. Â
I
Padide aÂseÂr stað grõ
Âðar leg uppbygging þar sem myndlist kemur mikið við so
Ègu.
„Þ etta er mjo
Èg spennandi ver kefni en umsjo
Ânar maður
þess, Behdad L ahooti, hafði samband við mig og bað mig
að taka sæti Â
õþr iggja manna do
Âmnefnd,“ segir Steinunn.
35 keppendur , þar af aÂtta er lendir , hafa að undanfo
Èr nu
unnið að ver kum Â
õfullr i stær ð og ver ða u
Âr slit kunngjo
Èr ð
um næstu helgi. E fnið er valfr jaÂlst.
Steinunn segir aÂhugaver t að lokað land aÂborð við Â
I r an
sem sæ tir viðskiptaþvingunum seÂað halda alþjo
Âðlega
keppni af þessu tagi en aÂmo
Âti kemur að margir Â
õr anskir
myndlistar menn hafi laÂtið að seÂr kveða undanfar in aÂr.

Næ gir þar að nefna Shirin Neshat sem buÂsett er Â
õNew
Yor k en hu
Ân er þekktust fyr ir myndbands- og ljoÂsmyndaver k sõ
Ân sem mo
Èr g hver er u af po
Âlitõ
Âskum toga.
E innig maÂgeta þess að einn þriggja do
Âmnefndar manna
er Hossein Valamanesh, þekktur Â
õranskur listamaður
Âstr alõ
sem bu
Âsettur er Â
õA
Âu.
„IÂr o
Ènsk menning stendur Â
a go
Èmlum mer g og það ver ður mjo
Èg fr Â
oðlegt að koma þangað og kynna seÂr str auma
og stefnur . EÂg hlakka mikið til,“ segir Steinunn en fyr ir
liggur að hu
Ân fær að skoða yÂmsa mer ka staði Â
õfylgd leiðso
Ègumanns, svo sem hina for nu bor g Shir az. „EÂg er byr juð að æfa mig að bera slæ ðu en það er algjoÈr t skilyr ði.“
Behdad Lahooti, stjo
Âr nandi ver kefnisins hefur syÂnt
ver kum Steinunnar mikinn aÂhuga. „Þ að er mer kilegt Â
õ
ljo
Âsi þess að oft er þvõ
Âhaldið fr am að mu
Âslimar seÂu almennt ekki hr ifnir af nekt Â
õmyndlist,“ segir Steinunn
sposk en fõ
Âgu
Âr ur hennar er u iðulega Â
a n klæ ða.

H U N DGA MA LL H LAU PA GA RPU R
Bora-sófi.Áður119.900kr.

NÚ

74.996

NÚ

13.425
NÚ

7.496
Moon-stóll.Áður17.900kr.

Oslo-ábreiða.Áður9.995kr.

Ball multi pend-loftljós.
Áður99.995kr.

Spar aðu 40%
AFÖLLUMSUMARVÖRUM

103 ára setti
heimsmet

Miyazaki,
103 ara, kom
fyrstur mark.

WMA eða Wor ld Masters Athletics hefur staðfest að Hidekichi Miyazaki fraÂKyoto Â
õJ apan seÂsneggsti hlaupari Â
õheimi aÂ
tõ
Âræðisaldr i. Kappinn er hvorki meira neÂminna en 103 Â
a ra
gamall og verður 104 aÂaÂrinu og er við hestaheilsu. Hann
fæddist Â
a rið 1910, en þaÂvar enn ver ið að smõ
Âða sto
Ârskipið Titanic. Hann hljo
Âp 100 metr a Â
õMaster s Athletics-keppninni Â
õ
J apan aÂinnan við 30 sekuÂndum, naÂnar tiltekið 29,83 sekÂndum.
u
Miyazaki er grannur og smaÂvaxinn, aðeins 1,53 cm aÂhæð og
42 kõ
Âlo
Â. Með hlaupi sõ
Ânu vill Miyazaki sõ
Âna fram aÂhversu mikilvægt er að lifa heilsusamlegu lõ
Âfi, seÂrstaklega aÂefri aÂr um.
„EÂg vil halda lõ
Âfi Â
õdraumi mõ
Ânum. EÂg reyni að halda meÂr Â
õ
aga og þannig viðhalda go
Âðri heilsu og go
Âðu for mi. Það er
mjo
Èg mikilvægt fyrir alla,“ segir hann Â
õsamtali við freÂttastofu
AF P . „Þegar eÂg bor ða tygg eÂg hvern bita 30 sinnum Â
a ður en
eÂg kyngi. F yrir vikið er maginn minn hamingjusamur.“ Miyazaki viðurkennir að to
Èfrafæði hjaÂlpi honum við hlaupin en það
ku vera mandarõ
Ânumarmelaði do
Âttur hans. E kki væri ver ra að
faÂuppskrift að þvõ
Â.

AÐEINSÞESSAHELGI

AFP

ÞRÍFA RA R VIKU N N A R
NÚ

Click-ruggustóll.
Áður49.900kr.

NÚ

29.940

2.997

Sommer-fatameðleðurhöldum.
Stór.Áður4.995kr.

ILVA Ko r p u to r g i, s: 522 4500 www.ILVA.is
laugardaga 10 -18, sunnudaga 12-18,
mánudaga - föstudaga 11-18:30

Fair uza Balk
leikkona

H r afnhildur H ólm geir sdót t ir
st listi

Gabr íela Fr iðr iksdót t ir
listakona
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