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Kristín Larsdóttir Dahl
nemi er orðin sérfræð-
ingur í flóamörk-

uðumKaupmanna-
hafnar. Þar kaupir hún
vandaða fylgihluti og
flest sín uppáhaldsföt.
Tíska 34

Í fókus
2 MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 31.8. 2014

„Me�r finnst o�l��klegt að sto�rt gos se� �� vænd-
um. E�g reyni að fylgjast ekki of mikið með
fre�ttum af gosi en það er erfitt að komast hja�
þv�� a� Facebook.“

Eiður Ben Eir��ksson

„E�g svara eins og fræðingarnir og segi bara:
E�g hreinlega veit það ekki. En, j&�, það gæti al-
veg eins verið. Manni finnst eins og hreinlega
allt geti gerst he�rna.“

Gylfi Guðmundsson

„Maður a� erfitt með að a�tta sig a� hvort það
var gos eða ekki. Það er da�l��tið v��ð spurning
hvort það se� sto�rt gos �� vændum en e�g held
n&� ekki �� na�nustu framt��ð.“

Anna Dan��elsdo�ttir

Útgefandi O�skar Magn&�sson

Ritst jórar Dav��ð Oddsson, Haraldur Johannessen

Aðstoðarr it st jór i Karl Blo�ndal

Umsjón
Eyr&�n Magn&�sdo�ttir, 

eyrun@mbl.is

Prentun
Landsprent ehf.

Ha�degismo�um 2, 

110 Reykjav��k. 

S��mi 5691100

Út gáfufélag
A�rvakur hf., 

Reykjav��k.

„Nei, e�g held n&� ekki. Maður fylgist alltaf
með fre�ttum af þessu annað slagið en ef eitt-
hvað gerist vonar maður bara að það muni
ekki trufla flugumferð.“

Þo�ra O�lafsdo�ttir

Morgunblaðið/Styrmir Ka�ri
SPURNING DAGSINS ER STÓRT ELDGOS FRAMUNDAN Á  ÍSLANDI?

MatreiðslumeistarinnÚlf-
ur 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 tilbú-
inn nú þegar. Matarboð 30

Í BLAÐINU

Hve margir heita algengustu no�fnunum?

Heimild:Hagstofan

JÓNUM OG GUNNUM FÆKKAR

Jo�n

Guðr&�n

2005

2005

2013

2013

5.538

5.324

5.191

4.920

Át tu m inningar um Lat abæ sem barn?„JaÂ, og þær eru mjoÈg margar.
EÂg hlustaði mikið aÂ LatabæjaruÂtvarpið og lagið Megabæt sem Goggi Mega syngur

var  õÂ miklu uppaÂhaldi. EÂg saÂ þoÂ aldrei leikr it ið aÂ sviði en hor fði oftsinnis aÂ það aÂ spoÂlu
og auðvitað þættina lõÂka.“

Hver  er  mest a áskorunin við það að leika Sollu st irðu?
„Mann langar að standa undir  væntingum allra þeir ra sem eru aðdaÂendur Sollu
stirðu og til að gera það þar f maður að vera mjoÈg vel upplagður fyr ir  hver ja syÂn-
ingu, halda uppi reÂtta andanum og þessar i gleði sem er  õÂ syÂningunni. Svo er  lõÂka
mjoÈg er fitt að syngja og dansa õÂ einu og það þol þarf að æfa vel upp svo maður seÂ
ekki moÂður og maÂsandi. Æ tli eÂg fari ekki uÂt að hlaupa eftir  æfingar  og reyni þaÂ að
syngja õÂ leiðinni!“

Hefurðu áhuga á að leggja leiklist ina fyr ir  þig eða át tu mörg
hugðarefni? „LeikhuÂsið er  oÂtruÂlega spennandi og alltaf þegar eÂg er  buÂin að
upplifa þessa oÂtruÂlega goÂðu tilfinningu af þvõÂ að standa aÂ sviðinu hugsa eÂg strax að
mig langi að gera þetta aftur . SuÂ tilfinning togar õÂ mig en það kemur einnig margt
annað til greina. MeÂr finnst gaman að skr ifa, dansa, hef aÂhuga aÂ hoÈnnun og yÂmsu

listatengdu svo að kannski enda eÂg õÂ einhver ju allt oÈðru. Svo elska eÂg að vera aÂ hest-
baki og ætla kannski að kaupa meÂr hest fyrir  leikhuÂslaunin.“

Hvaða íslensku leikarar  veit a þér  innblást ur?„EÂg gæti nefnt oÂtalmarga
en þeir  fyrstu fjoÂr ir  sem koma upp õÂ hugann eru Hilmir  Snær Guðnason, Saga Garð-
arsdoÂttir , Selma BjoÈrnsdoÂttir  og Kr istbjoÈrg Kjeld.“ 

Hver  er  galdur inn á bak við það að fara í gegnum leiksýningu og
gera það með glans? „Galdurinn er  að fara inn aÂ sviðið, hafa gaman og meina
það fraÂ hjartanu. SlõÂkt skilar  seÂr t il aÂhorfenda. E f maður nyÂtur  þess sjaÂlfur  og er  með
hjartað õÂ syÂningunni er  það ekkert maÂl.“

Er t u sælgæt isgr ís eða gulrót aræt a?„Innst inni er  eÂg algjoÈr sælgætisgrõÂs
en dagsdaglega fær skynsemin að raÂða enda skynsamlegra vilji maður lifa lengur og
njoÂta goÂðrar  heilsu. Þetta liggur  hins vegar õÂ genunum og eÂg veit ekker t betra en
suÂkkulaði.“

Át t u lífsmot tó? „Að fara varlega en djar flega õÂ lõÂfinu og lifa lõÂfinu til hins yÂtrasta.
Og eÂg vil lifa eft ir  þvõÂ sem langamma mõÂn, E ster BenediktsdoÂttir , segir  gjarnan: AðgaÂt
skal hoÈfð õÂ nærveru saÂlar.“

Morgunblaðið/Styrmir Ka�ri

MELKORKA DAVÍÐSDÓTTIR PITT
SITUR FYRIR SVÖRUM

Langar �́
hest fyrir

leikhúslaunin
Nýir púðar, fallegt teppi

eða öðruvísi ljós geta
gert mikið til að lífga

upp á svefn -

herbergið.
Mjúkir litir og
hlýleg efni skapa
réttu stemn-

inguna fyrir þetta
aðalherbergi heim-

ilisins. Hönnun 24

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. Mel-
korka 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.

TónlistarkennarinnBjörgvin Þ.

Valdimarssonsafnaði sér sjálfur og
náði að kaupa sitt fyrsta píanó fimm-
tán ára gamall. Kennslubækur hans í
píanóleik hafa verið notaðar af ung-

um tónlistarnemendum hér á landi
írúman aldarfjórðung. Bækur 50
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ga mma er�ð�ls�rkt�r�ðili Sinfóníuhljó�sve��r Ísl�nds. Við eru� stolt
�f s��st�rfi okk�r við hljó�sve�in�o�ánæ�ð�eð�ð�et�tekið höndu�
s���n �eð ástr íðufullu f��fólki u� þe���ikilvæ��st�r f.

www.gamma.is

B�ksviðs�eð Sinfóníuhljó�sve� Ísl�nds� �

Sigrún Eðvaldsdót t ir, 1. konsertmeistari, og syst ir hennar, Sigurlaug Eðvaldsdót t ir, eru hlut i af fiðlusveit inni.

Si�rún: Auðvitað þykir okkur rosalegavænt um fiðluna
en þet ta er líka stundum svolít ið erfit t samband.

H ljóðfærið er o� harður húsbóndi . Si�url�u�: Einm it t ,
en samt er got t samband við góðafiðlu eins oggott

ástarsamband, það svarar allt svo vel.

Við vitum öll hvað það merkir að st illa
saman st rengi, en í starfi Sinfóníu-
hljómsveitar Íslands er orðtakið notað í
bókstaflegri merkingu og í raun er fát t
nauðsynlegra. Fagmennska er leiðarstef
í öllu starfi hljómsveitarinnar.

Sigrún Eðvaldsdót t ir er ást ríðufullur
tónlistarmaður sem gefur allt í
flutninginn á milli þess sem hún leikur
angurvært áfiðluna. Sigrún hefur leikið
víða um lönd og náð góðum árangri í
alþjóðlegum fiðlukeppnum. Eldri syst ir
Sigrúnar, Sigurlaug Eðvaldsdót t ir, hefur
kennt þeirri yngri allt sem hún kann.

Framhaldsnám í fiðluleik stunduðu þær
báðar f yrir vestan haf, Sigurlaug í New
York við Manhat tan School of Music en
Sigrún við hinn söguf ræga Curt is-
tónlistarháskóla í Philadelphiu.
Fiðlan ber of tar en ekki uppi laglínur
tónbókmenntanna, getur fengið hárin
t il að rísa og á hug þeirra syst ra allan.
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Einstæðir  foreldrar , naÂmsmenn
og oÈryrkjar  eiga reÂtt aÂ af-
slætti af leikskoÂlagjoÈldum

hjaÂ ReykjavõÂkurborg og nemur af-
slaÂttur inn tæpum 60% af naÂms-
gjaldi leikskoÂla. Þegar barn byr jar
õÂ skoÂla og leikskoÂlanum sleppir  faÂ
þessir  soÈmu hoÂpar greiðenda, svo-
kallaðir forgangshoÂpar, engan af-
slaÂtt af gjaldskraÂ frõÂstundaheimila
borgar innar . Afleiðing þessa er  suÂ
að fyr ir  einstætt foreldr i, naÂms-
menn eða oÈryrkja hækka heildar-
greiðslur  t il borgarinnar  vegna
samfellds skoÂladags.

5.000 krónum meira á mán-
uði þegar barn fer �́ skóla
SeÂ tekið dæmi af 8,5 klukkustunda
leikskoÂladegi þaÂ greiðir  einstætt
foreldr i 17.045 kroÂnur fyr ir  barn aÂ
leikskoÂla (9.245 kroÂnur õÂ leikskoÂla-
gjald og 7.800 õÂ fæðisgjald) aÂ maÂn-
uði. 

Þegar barnið fer  upp um skoÂla-
stig, uÂr leikskoÂla õÂ grunnskoÂla
stytt ist sjaÂlfur  skoÂladagur inn og
þvõÂ þurfa foreldrarnir  að reiða sig
aÂ frõÂstundaheimili t il að barnið geti
aÂtt samfelldan dag õÂ oÈruggu um-
hver fi þann tõÂma sem foreldrar eru
õÂ vinnu. Þar  sem aÂðurnefndir  for-
gangshoÂpar faÂ engan afslaÂtt af þvõÂ
gjaldi sem borgin innheimtir  vegna
vistunar aÂ frõÂstundaheimilum
hækka þeir ra greiðslur  upp õÂ

21.990 kroÂnur aÂ
maÂnuði við það að
barnið fær ist upp
um skoÂlastig.
Hækkunin nemur
alls 29% eða tæp-
um fimm þuÂsund
kroÂnum aÂ maÂnuði. 

SeÂ tekið sam-
bærilegt dæmi af

foreldrum õÂ sambuÂð þaÂ lõÂtur  dæmið
oÈðruvõÂsi uÂt, þvõÂ greiðslur þeirra
lækka. F oreldrarnir  greiddu 30.050
kroÂnur fyr ir  leikskoÂlavistun õÂ 8,5
klst. en greiðslur  aÂ maÂnuði lækka
um aÂtta þuÂsund kroÂnur við það að
barnið fær ist upp um skoÂlastig og
nyÂti frõÂstundaheimilin. Lækkunin
nemur um 26%. 

IÂ baÂðum dæmum er  gjald vegna
matar  reiknað inn õÂ, en fullt fæði õÂ
leikskoÂla kostar  7.800 kroÂnur aÂ
maÂnuði (morgunmatur , haÂdeg-
ismatur  og sõÂðdegishressing) en
fyr ir  heita maÂltõÂð õÂ grunnskoÂla og
sõÂðdegishressingu õÂ frõÂstundaheimili
eru samtals greiddar  10.050 kroÂnur
aÂ maÂnuði. E kki er veittur  afslaÂttur
af fæðisgjaldi, hvorki aÂ leik-
skoÂlastigi neÂ grunnskoÂlastigi. 

Breytinga að vænta á 
afslá ttarkerfum

SkuÂli Helgason, formaður skoÂla-
og frõÂstundaraÂðs borgarinnar , segir
nuÂverandi meirihluta hafa sett það
aÂ dagskraÂ õÂ samstar fsyfir lyÂsingu

sinni að endurskoða afslaÂttarker fi
og gjaldskraÂr, einkum vegna leik-
skoÂla og frõÂstundaheimila. 

„Við munum fara mjoÈg gaum-
gæfilega õÂ gegnum þessar  gjald-
skraÂr borgar innar. F rõÂstundastyrk-
ur inn mun hækka, við munum taka
upp aukinn systkinaafslaÂtt og saÂ
afslaÂttur  mun halda seÂr milli skoÂla-
stiga. Við gerum raÂð fyr ir  þvõÂ að
breytingarnar  komi inn aÂ næsta
aÂr i. ÞaÂ verður  einnig far ið yfir  alla
viðboÂtarafslætti t il forgangshoÂpa.
Við munum skoða seÂrstaklega
hvort seÂ nægilega gott samræmi

milli einstakra gjaldskraÂa, ekki sõÂst
aÂ milli leikskoÂla og frõÂstundaþjoÂn-
ustu,“ segir SkuÂli. 

Dýrara meðan börn in  eru
á sitthvoru skólastiginu
SystkinaafslaÂttur  er  hærri õÂ
ReykjavõÂk en flestum oÈðrum sveit-
ar feÂloÈgum, en hann gildir  enn sem
komið er  ekki aÂ milli skoÂlastiga. SeÂ
tekið dæmi af foreldrum sem eiga
tvoÈ boÈrn seÂst að samkvæmt nuÂgild-
andi reglum um gjaldskraÂr borg-
ar innar  er  „hagstætt“ að það seÂ
ekki of langt aÂ milli barna, þvõÂ

systkinaafslaÂttur  fellur  niður með-
an boÈrnin eru aÂ sitthvoru skoÂla-
stigi. F oreldrar  sem eiga tvoÈ boÈrn õÂ
leikskoÂla faÂ 75% afslaÂtt af oÈðru
gjaldinu en þegar eldra barnið fer  õÂ
skoÂla er  enginn systkinaafslaÂttur .
ÞaÂ er  greitt fullt gjald fyr ir  leik-
skoÂlann og fullt fyrir  frõÂstunda-
heimili.Greiðslur  t il borgar innar
eru þvõÂ hærr i meðan boÈrnin eru aÂ
sitthvoru skoÂlastiginu. AfslaÂttur inn
kemur svo inn aftur  þegar yngra
barnið kemur upp õÂ grunnskoÂla, þaÂ
faÂ foreldrar  aftur  systkinaafslaÂtt af
gjaldi aÂ frõÂstundaheimili. 

Leiksko�labo�rn hafa sem betur fer litlar a�hyggjur af gjo�ldum og afsla�ttarkerfum. Það getur hins vegar munað to�luverðu
fyrir pyngju einstæðs foreldris hvort það greiðir leiksko�lagjald með afslætti eða fullt gjald a� fr��stundaheimili.

Morgunblaðið/Kristinn

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 FOR-

ELDRA Í SAMBÚÐ LÆKKA GREIÐSLUR TIL BORGARINNAR HINS VEGAR UMTALSVERT VIÐ ÞAÐ AÐ BARN FARI ÚR LEIK-

SKÓLA 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. 

Eitt barn Þar af greitt fyrir mat***

Tvo�bo�rn

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0 kr.

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0 kr.

Foreldrar
í sambúð

Einstætt
foreldri

Leikskóli* Frístundaheimili**

Foreldrar í sambúð Einstætt foreldri

* Í öllum dæmum er miðað við 8,5 klst dvöl á leikskólaog fullt fæði (morgunmat,hádegismat ogsíðdegishressingu).
** 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.

30.050 kr.

17.045 kr.

7.800 kr.

10.050 kr

21.990 kr. 21.990 kr.

43.413 kr.

27.156 kr.

52.040 kr.

39.035 kr.

24.975 kr. 24.975 kr.

2 bo�rn��leiksko�la
(systkinaafsla�ttur)

2 bo�rn a�fr��stundaheimili
(systkinaafsla�ttur)

1 barn��leiksko�la + 1 barn��fr��stunda-
heimili (enginn systkinaafsla�ttur)

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0 Grunn-
skóli

Leik-
skóli

Greiðslur foreldra til Reykjav��kurborgar a�ma�nuði

Sk&�li Helgason
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AfslaÂttur  er  jafnan veit tur  af gjaldi
leikskoÂla hjaÂ sveitar feÂloÈgum t il
hoÂpa eins og einstæðra foreldra, oÈr-
yrkja og naÂmsmanna. Misjafnt  er
hversu haÂr afslaÂttur inn er . IÂ

ReykjavõÂkurborg er  einna hæstur
afslaÂttur  veittur  af leikskoÂlagjaldi
t il þessara hoÂpa, tæp 60%, en af-
slaÂttur inn er  ekki tengdur tekjum
heldur  bundinn við þessa tilteknu
hoÂpa sem eru naÂnar skilgreindir  õÂ
reglugerð borgar innar .

E f gjaldskraÂr sveitar feÂlaga aÂ hoÈf-
uðborgarsvæðinu fyr ir vistun aÂ frõÂ-
stundaheimilum eru skoðaðar seÂst
að forgangshoÂpar, þ.e. þeir  hoÂpar
sem almennt faÂ afslaÂtt af leikskoÂla-
gjaldi, faÂ engan afslaÂtt af gjaldskraÂ
frõÂstundaheimilanna. 

Lögin hindra ekki �́ að veita
afslátt af fr�́stundaheim ilum
Sveitar feÂloÈgum er  õÂ sjaÂlfsvald sett
hvernig þau haga sinni gjaldskraÂ og
afslaÂttarker fum. Vilji sveitar feÂlag
veita forgangshoÂpum eins og ein-
stæðum foreldrum, naÂmsmoÈnnum
og oÈryrkjum afslaÂtt af gjaldskraÂ frõÂ-
stundaheimila geta þau ger t það lõÂkt
og þau gera aÂ leikskoÂlastigi. „Það er
ekker t õÂ loÈgum sem bannar sveitar-
feÂlagi að setja reglur  um afslætti t il
t iltekinna hoÂpa. 

F rõÂstundaheimili eru valkvæð
þjoÂnusta og sveitar feÂloÈg geta õÂ raun
sett þaÂ gjaldskraÂ sem hentar  og veitt
afslætti uÂt fraÂ maÂlefnalegum sjoÂn-
armiðum og að þvõÂ gefnu að jafnræð-
issjoÂnarmiðs seÂ gætt,“ segir  GuðjoÂn
Bragason, loÈgfræðingur  hjaÂ Sam-
bandi õÂslenskra sveitar feÂlaga. Hann
bendir þoÂ aÂ að verst stoÈddu foreldr-
arnir  ættu að geta soÂtt um viðboÂt-
arstyrk t il feÂlagsþjoÂnustu borg-
ar innar  þannig að staða þeirra ætti
ekki endilega að vera verr i eft ir  að
barn þeir ra fær ist upp af leik-
skoÂlastigi aÂ grunnskoÂlastig þoÂtt af-
slaÂttur  t il einstæðra foreldra falli
niður  þegar komið er  aÂ frõÂstunda-
heimili. 

Systkinaafsláttur nær
v�́ða þvert á skólastig
IÂ KoÂpavogi, Hafnarfirði, Garðabæ
og Mosfellsbæ njoÂta aÂðurnefndir
forgangshoÂpar einnig afslaÂttar og
getur hann numið fraÂ 20% upp õÂ
60%. IÂ sumum sveitar feÂloÈgum er  af-
slaÂttur inn að einhver ju leyti tekju-
tengdur en saÂ haÂttur  hefur  ekki ver-
ið hafður  aÂ õÂ ReykjavõÂk. 

SystkinaafslaÂttur  þver t aÂ skoÂla-
stig hefur ver ið tekinn upp õÂ flestum
sveitarfeÂloÈgum aÂ hoÈfuðborgarsvæð-
inu nema ReykjavõÂk. Þannig skiptir
ekki maÂli t il dæmis õÂ KoÂpavogi,
Garðabæ og Mosfellsbæ hvor t boÈrn
eru õÂ daggæslu, leikskoÂla eða frõÂ-
stundaheimili þvõÂ systkinaafslaÂttur
er  veittur  oÂhaÂð þvõÂ hvor t boÈrn með
sama loÈgheimili nyÂta þjoÂnustu aÂ oÂlõÂk-
um skoÂlastigum. 

Sveitarfélög
ákveða af-
slátt sjálf

* Leikskóli telst grunnþjónusta en er þó ekki skyldunám l�́kt
og grunnskóli. Fr�́stundaheimili teljast ekki til grunnþjón-

ustu og sveitarfélög hafa val um hvort þau veita þjónustuna.

Þjóðmál

EYRÚN MAGNÚSDÓTTIR
eyrun@mbl.is
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Draumaferð á hverjum degi

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.

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

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“
á Facebook

Mercedes-Benz B-Class 160 CDI, dísil, beinskiptur 6 gíra.
Verð frá 4.790.000 kr.

Mercedes-Benz B-Class 220 BlueEFFICIENCY, 7G-DCTsjálfskipting, 4MATIC.
Verð frá 5.980.000 kr.

Mercedes-Benz B-Class 160 CDI, dísil, beinskiptur 6 gíra.
Verð frá 4.790.000 kr.

Mercedes-Benz B-Class 220 BlueEFFICIENCY, 7G-DCTsjálfskipting, 4MATIC.
Verð frá 5.980.000 kr.

Mercedes-Benz B-Class 4MATIC
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Fram kemur �� að borgarstjo�rn
Rotherham hafi margsinnis
verið reynt að koma �� veg fyr-
ir að uppl'�singar um kynferð-
islegt ofbeldi yrðu birtar. Eft-
irlit með meðferð gagna var
hert til að skr&�fa fyrir leka.

Aðeins o�rfa�ir embættis-
menn hafa sagt af se�r vegna
ma�lsins. Mesta athygli hefur
vakið að yfirmaður lo�g-
reglurannso�kna a� svæðinu,
Shaun Wright, hefur la�tið
nægja að segja sig &�r Verka-
mannaflokknum sem st'�rir
Rotherham. Wright hefur

hafnað o�sk
ra�ðamanna
flokksins og
innanr��kis-

ra�ðherrans um
að v��kja &�r

emb-
ætti.

L yÂsingarnar eru svo hroðalegar
að þær minna helst aÂ atburði
õÂstrõÂðshr jaÂðum loÈndum

þriðja heimsins. Ungar stuÂlkur, al-
veg niður õÂ 11 aÂra aldur, voru aÂ 16
aÂra tõÂmabili sem rannsakað var,
notaðar kynferðislega af um 50
manna hoÂpi. Þeim var nauðgað af
fjoÈlda manna, rænt, þær seldar
mansali til annarra hluta landsins.
Og að sjaÂlfsoÈgðu voru þær lõÂka
barðar og sættu hoÂtunum.

Dæmi voru um að „hellt vær i
bensõÂni yfir boÈrn og hoÂtað að
kveikja õÂ þeim, þeim hoÂtað með
byssum, þau þvinguð til að verða
vitni að mjoÈg groÂfum og ofbeldis-
fullum nauðgunum og sagt að þau
yrðu næst ef þau segðu einhver jum
fraÂ þessu,“ segir õÂ nyÂrri skyÂrslu um
maÂlið. 

E n staðurinn var Rotherham, lõÂtil
og fr iðsæl borg õÂ norðanverðu Eng-
landi. MaÂlið skekur nuÂ Bretland, að
nokkru leyti vegna þess að það
kemur õÂ kjoÈlfar dæmalaust oÂgeð-
felldra maÂla sem ljoÂstrað var  upp
eftir  andlaÂt sjoÂnvarpsstjoÈrnunnar
J immy Savile. ÞjoÂðin var var la buÂin
að jafna sig aÂ þeim oÂskoÈpum. Og
aftur  er það þoÈggunin sem veldur
reiði og sorg, þoÈggun õÂ gegnum
moÈrg aÂr af haÂlfu aÂbyrgra aðila sem
annaðhvort vissu betur eða hoÈfðu
a.m.k. kosti grun. 

AÂður hoÈfðu þrisvar verið gerðar
skyÂrslur  þar sem bent var aÂ að
pottur  væri brotinn õÂ barnavernd õÂ
Rotherham. En loÈgreglumenn og
liðsmenn CSC, barnaverndareftir lits
Rotherham, toÈldu að um yÂkjur væri
að ræða õÂ þeir r i fyrstu, ekkert að
marka toÈlurnar . Hinar tvær voru
einfaldlega hundsaðar. Virtur proÂ-
fessor  uÂr roÈðum kvenna, Alexis J ay,
foÂr fyrir nefnd sem skilaði fyrir
skoÈmmu nyÂrri skyÂrslu um maÂlið að
beiðni borgarstjoÂrnar . Jay segir að
það seÂ var færnislegt mat að foÂrn-
arloÈmbin aÂ tõÂmabilinu 1997-2013 seÂu
um 1.400, þau gætu ver ið mun
fleir i. 

IÂskyÂrslu Jay er hoÈrð gagnryÂni aÂ
stjoÂrnker fi Rotherham. LoÈgreglan
og raÂðamenn barnaverndarmaÂla
hafi lagt ofuraÂherslu aÂ að afsanna
fullyrðingar þeirra sem kærðu
brotamennina en ekki skraÂð maÂlin
einfaldlega sem hugsanleg brot er
þyr fti að rannsaka. 

Nær allir  glæpamennirnir  eru af
pakistoÈnskum uppruna eða rekja
ættir sõÂnar til KasmõÂr. Vakið hefur
athygli að sumir starfsmenn feÂ-
lagsþjoÂnustu segjast hafa hikað við
að taka aÂ maÂlinu vegna þess að
um var að ræða þjoÂðarbrot og
þar að auki muÂslõÂma. Þeir hafi
oÂttast að faÂ aÂ sig rasistastimpil.
Skilaboðin fraÂ æðstu yfirmoÈnn-

um hafi ekki alltaf verið skyÂr õÂ
þessum efnum. Margir þvõÂ valið þaÂ
leið að gera sem minnst t il að verja
boÈrnin, laÂta lõÂtið fyr ir  seÂr fara.

PoÂlitõÂsk reÂtthugsun og „tillits-
semi“ við minnihlutahoÂp, muÂslõÂma
fraÂ Pakistan, virðist hafa aÂtt þaÂtt õÂ
að mannreÂttindi fjoÈlda barna voru
foÂtum troðin. Þess maÂ geta að võÂða õÂ
umfjoÈllun yfirvalda og sumra fjoÈl-
miðla er enn sagt að um seÂ að ræða
foÂlk af „asõÂskum“ uppruna. Notað
er oÂljoÂst veigrunarorð sem getur
auðvitað þyÂtt foÂlk fraÂ KõÂna, F ilipps-
eyjum eða VõÂetnam engu sõÂður en
Pakistan, Indlandi eða Bangladess. 

Sátu fyrir stú lkunum 
við skólana
Vitað er  að stundum saÂtu ungu
mennirnir fyr ir stuÂlkum fyrir utan
skoÂla og lokkuðu þær upp õÂ bõÂl,
þannig toÂkst þeim að naÂ tangarhaldi
aÂþeim. En õÂ skyÂrslu Jay kemur
einnig fram að loÈgreglan hafi syÂnt
ungum, viðkvæmum konum „fyr -
ir litningu“ og jafnvel sakað þær um
afbrot en laÂtið ofsækjendur þeirra
afskiptalausa. VõÂsbendingar eru um
að loÈgreglumenn hafi stundum talið

að um eðlilega hegðun væri að ræða
hjaÂ foÂlki af pakistoÈnskum uppruna.
Dæmi er um að loÈgreglan hafi lyÂst
nauðgun 11 aÂra barns sem kynmoÈk-
um „með samþykki beggja“. Nauðg-
ararnir fengu õÂ mesta lagi viðvoÈrun.

Um 3% õÂbuÂa Rotherham rekja
ættir sõÂnar t il Pakistan eða KasmõÂr.
Sumir heimildarmenn uÂr roÈðum
þeirra segja að frammaÂmenn õÂ sam-
feÂlagi þeirra, klerkar  og aðrir , hafi
aÂrum saman vitað um ofbeldið en
ekki kært það til loÈgreglu. Þing-
maðurinn Ahmed laÂvarður  er  fraÂ
borginni og hann segir  að klerk-
arnir og leiðtogar  samfeÂlags muÂsl-
õÂma verði að gera það sem þeir hafi
gert õÂ moskunum þegar hann var
ungur: kenna ungu foÂlki goÂða siði
og virðingu fyr ir oÈðru foÂlki. ÞaÂ hafi
foÂlk skammast sõÂn ef loÈgreglan hafi
þur ft að hafa afskipti af einhverjum
uÂr þeirra roÈðum.

„Meir ihluti breskra Pakistana er
milli tveggja elda, annars vegar
glæpamanna sem valda þessum
vandamaÂlum og hins vegar nokk-
urra hundraða manna sem tengjast
hryðjuverkum og annarr i glæpa-
star fsemi,“ segir Ahmed laÂvarður.

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. 

Fo�rnarlo�mb nauðgaranna �� Rotherham voru flest kornungar st&�lkur og bo�rn niður �� ellefu a�ra &�r ro�ðum inn-
flytjenda og afkomenda þeirra. Glæpamennirnir eiga nær allir rætur að rekja til Pakistans eða Kasm��r.

Shaun
Wright

SITJA SEM FASTAST

* Ábyrgð allra er �́ reynd ábyrgð einskis manns og hvað
snertir kynferðisbrotin … var ábyrgðin lykilatriði.

Úr skýrslu A lexis Jays.

Alþjóðamál

KRISTJÁN JÓNSSON
kjon@mbl.is
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Gula röðin Rauða röðin Græna röðin Lit l i t ónsprot inn

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.

Almenn miðasala er hafin á sinfonia.is og harpa.is
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L aganemar uppgoÈtva snemma õÂ naÂminu að
þegar  kemur að loÈgfræðilegum aÂlitaefn-
um er  raunveruleikinn æsilegr i en

skaÂldskapur . Raunhæf verkefni sem loÈgð eru
fyr ir  nemendur, þar  sem lyÂst  er  undar legum
athoÈfnum eða athafnaleysi manna õÂ faÂraÂnleg-
ustu aðstæðum þar sem hver t  aÂlitaefnið rekst aÂ
annars horn, eiga seÂr yfir leit t stoð õÂ raunveru-
leikanum. DoÂmar og uÂrskurðir  hvers konar eru
oÂþr joÂtandi uppspret ta lagalegra sviðmynda.
SkaÂldskapur  hefði lit lu við að bæta.

LekamaÂlið stefnir  õÂ að verða aÂgætis upplegg
õÂfarsakennt raunhæft  verkefni õÂ lagadeild.
Upphaf maÂlsins, leki aÂ vinnugoÈgnum innanrõÂk-
israÂðuneytisins og hagnyÂt ing fjoÈlmiðla aÂ þeim
goÈgnum, er  uÂt af fyr ir  sig loÈgfræðilegt  aÂlitaefni
þar  sem reynir  aÂ yÂmis svið loÈgfræðinnar . Hver
sem er  vær i fullsæmdur  af þvõÂ að leysa það eitt
og seÂr  aÂn þess að fleira kæmi t il. E n eins og õÂ
goÂðu raunhæfu verkefni õÂ loÈgfræði þaÂ er  ein
baÂran sjaldnast  stoÈk. Inn õÂ maÂlið fleÂttast  meint
afskipt i raÂðherrans af rannsoÂkn loÈgreglu aÂ lek-
anum, eins þeim er  lyÂst  õÂ 23 blaðsõÂðna breÂfi
umboðsmanns alþingis t il raÂðherra sem hann

kaus að bir ta opinber lega degi sõÂðar . Tilfinn-
ingar  loÈgreglust joÂra koma einnig við soÈgu, nei-
kvæð upplifun loÈgreglust joÂra aÂ samskiptum
sõÂnum við raÂðher ra, með t illit i t il boðvalds raÂð-
herra yfir  loÈgregluembættinu. Spurning vaknar
um hæfi. IÂ breÂfi sõÂnu fjallar  umboðsmaður
vissulega õÂtar lega um hæfi raÂðherrans. E n
hvað með hæfi loÈgreglust joÂrans?

LoÈgreglust joÂranum fannst  hann ekki geta
tekið upp við raÂðuneyt ið maÂl er  lutu að dag-
legum rekstr i loÈgreglunnar. E n aÂtt i raÂðher ra
að võÂkja uÂr  raÂðuneyt inu aÂ meðan loÈgreglurann-

soÂkn stoÂð yfir? Hefði loÈgreglust joÂranum ekki
eft ir  sem aÂður liðið illa? Það var  juÂ raÂðuneyt ið
allt  sem var  t il rannsoÂknar. Allir  star fsmenn
þess. E r  ekki eit thvað undar legt  við það ef inn-
anbuÂðarmenn õÂ raÂðuneytum hefðu það õÂ hendi
seÂr  að raÂðherra viki tõÂmabundið uÂr stoÂl sõÂnum?

Getur  ver ið að það hafi staðið loÈgreglustjoÂr -
anum nær að lyÂsa yfir  vanhæfi sõÂnu strax õÂ
upphafi? ÞaÂ hefði ver ið skipaður  einhver  ut-
anaðkomandi t il þess að fara með þessa til-
teknu loÈgreglurannsoÂkn. SuÂ skipun hefði eðli
maÂls samkvæmt ver ið õÂ hoÈndum annars raÂð-
her ra en sit jandi innanrõÂkisraÂðher ra. Ger t  er
raÂð fyr ir  oÈllu þessu õÂ loÈgregluloÈgum og reglum
um hæfi manna õÂ st joÂrnsyÂslunni. ÞraÂtt  fyr ir
það hefur  ekker t ver ið fjallað um þessar  loÈg-
boðnu skyldur  loÈgreglust joÂrans en þvõÂ mun
meir i er  geðshrær ingin yfir  poÂlitõÂskr i aÂbyrgð
raÂðher rans. 

E ins skemmtilegt  og hið fordæmalausa leka-
maÂl kann að vera õÂ dægurþrasi st joÂrnmaÂlanna
verða menn að vera ær legir  õÂ umfjoÈllun um
það. ÞaÂ hlyÂtur  fleira að koma t il skoðunar  en
poÂlitõÂsk staða raÂðher rans. 

Sumt er ekki hægt að skálda

* Hvar og hvenær hefst
vanhæfi stjórnvalda? 

U�R O�LI�KUM A�TTUM

Sigr��ður A�sthildur 
Andersen

sigga@sigridurandersen.is

Eftir langa bið kom
l��tið gos en Stefán
Pálsson bjo�rbo�k-
arho�fundur velti
hræringum �� sam-
skiptum jarðv��s-
indamanna fyrir se�r a� Facebook ��
vikunni: „Er e�g sa� eini sem fæ það a�
tilfinninguna �� tengslum við þetta
Ba�rðarbunguma�l allt saman að hin-
um og þessum jarðv��sindamo�nnum
se� meinilla við athyglina sem sumir
hinna �� þeirra ho�pi fa� og að allskonar
flokkadrættir �� þeirra ho�pi se�u n&� að
koma upp a� yfirborðið?“

Bergþóra
Njála Guð-
mundsdót t ir
uppl'�singafulltr&�i ��
umhverfis- og auð-
lindara�ðuneytinu

a�tti annasama no�tt aðfarano�tt fo�stu-
dags og skrifaði a� Facebook: „Kom-
in heim af gosvaktinni eftir fjo�ruga
no�tt �� Sko�garhl��ð. T��mi til að l&�ra.“

Andr i Snær
Magnason ritho�f-
undur spa�ði l��ka ��
spilin: „Þeir bræð-
ur Ma�r og Magn&�s
Tumi Guðmunds-
synir sitja með s��na
dularfullu mæla og halda þjo�ðinni ��
helgreipum, Ma�r stillir hagkerfið a�
gula viðvo�run og kreppir hnefa um
ho�ftin svo hn&�arnir hv��tna en Magn-
&�s hlær kuldahla�tri þegar hann s'�nir
okkur glo�andi orm sem skr��ður
undir landið �� norðura�tt. Hann r'�m-
ir fjo�rðung landsins og ho�tar að
sto�ðva allt flug um vesturhvel jarðar.
Ef ekki kemur hagvo�xtur og gos inn-
an viku verður einhver að taka ��
taumana, þeir hljo�ta að vera bak við
tjald eins og galdrakarlinn �� OZ,
þetta gengur ekki lengur …“

Heilsudrottningin Ebba Guðný
Guðmundsdót t ir  skrifaði um
skemmtileg samskipti við do�ttur
s��na a� Facebook. „E�g: „Hanna m��n,
sorr��, e�g steingleymdi eplinu �� græna
dj&�snum, hann er da�ldið vondur
þess vegna.“ Hanna: „Það er allt ��
lagi mamma, me�r finnst hann alltaf
mjo�g vondur“.“  

AF NETINU

Vettvangur

Leikaranum Tom Hanks er
margt til lista lagt að þvõÂ er
virðist. NyÂjasta hlutverk hans
er nefnilega ekki õÂ kvikmynda-
heiminum eins og við var  helst
að buÂast heldur õÂ tækniheim-
inum. NyÂverið gaf leikarinn
fjoÈlhæfi uÂt skemmtilegt smaÂ-
forrit sem breytir  ipad-
spjaldtoÈlvu õÂ gamaldags ritveÂl.
SmaÂforrit ið kallast Hanx Wri-
ter og hefur naÂð miklum vin-
sældum õÂ vefverslun iTunes aÂ
stuttum tõÂma.

Hanks segir smaÂforritið ekki endilega
þjoÂna praktõÂskum tilgangi og hann mælir
ekki með þvõÂ að foÂlk skrifi r itgerðir  eða
lagaleg skjoÈl með smaÂforritinu en það seÂ
tilvalið fyrir t.d. dagboÂkarfærslur eða aÂst-
arbreÂf. ÞraÂtt fyrir  að smaÂforrit ið þjoÂni
ekki mikilvægum tilgangi ger ir  það upplif-

unina við að skrifa texta õÂ
spjaldtoÈlvu aÂnægjulega. SmaÂ-
forr it ið er  vissulega innblaÂsið
af gamla tõÂmanum en að sjaÂlf-
soÈgðu er  hægt að prenta uÂt
skjoÈl, senda þau õÂ toÈlvupoÂsti
og nyÂta þau eins og hefð-
bundin toÈlvuskjoÈl. Hanx
Writer er þvõÂ skemmtileg
blanda af nyÂja og gamla tõÂm-
anum.

SmaÂforritið er oÂkeypis en
notendum byÂðst einnig að
borga aukagjald og faÂ þaÂ

fleir i tegundir af r itveÂlum, svo sem Hanx
707 og Hanx Golden Touch sem hafa nyÂja
og spennandi fõÂdusa.

AÂstæða þess að Hanks hannaði og setti
r itveÂlarsmaÂforrit aÂ markað ku vera suÂ að
hann nyÂtur  þess að nota r itveÂl og kann vel
að meta þaÂ eiginleika sem huÂn hefur , svo

sem hljoÂðið, sem hann lõÂkir við toÂnlist.
„Allt sem þuÂ skrifar  með ritveÂl hljoÂmar
glæsilega,“ var haft eft ir  Hanks õÂ The
New York Times nyÂverið.

Hanx Writer-smaÂforritið þykir afar
vandað og vel heppnað enda fær það fjoÂr-
ar og haÂlfa stjoÈrnu af fimm aÂ iTunes og jaÂ-
kvæða doÂma fraÂ notendum.

GAMLI T ÍMINN VEITIR INNBLÁSTUR

Ritve�larsma�forriti Tom Hanks fylgir
a�kveðin nostalg��a.

Tom Hanks með nýtt smáforrit

Tom Hanks er fjo�lhæfur
og hugmyndar��kur.

AFP

OÂtta, fimmta breiðskõÂfa rokk-
hljoÂmsveitar innar SoÂlstafa, er
komin uÂt. OÈll loÈg ploÈtunnar bera
nafn eyktanna sem voru helstu
tõÂmaviðmiðanir  õÂ daglegu tali t il
forna, það er  LaÂgnætti, OÂtta,
RismaÂl, DagmaÂl, Miðdegi, NoÂn,
Miðaftann og NaÂttmaÂl. 

OÂtta er  fyrsta plata SoÂlstafa õÂ
þr juÂ aÂr en suÂ sõÂðasta, Svar tir
sandar, hlaut mikið lof og var
meðal annars valin plata aÂrsins õÂ Morgunblaðinu. 

SoÂlstafir  munu fylgja OÂttu eft ir  með toÂnleikahaldi õÂ E vroÂpu õÂ
haust en fyrsti viðkomustaður inn er  Cork aÂ IÂr landi, 28. oktoÂber.
F erðalaginu lyÂkur  fjoÂrum vikum sõÂðar õÂ Innsbruck, AusturrõÂki.
IÂslenskir  aðdaÂendur sveitar innar  geta bar ið hana augum aÂ toÂn-
leikahaÂtõÂðinni RokkjoÈtnum õÂ Vodafone-hoÈllinni laugardaginn
27. september næstkomandi. 

Svo sem sjaÂ maÂ aÂ meðfylgjandi mynd af umslagi OÂttu er  ljoÂs-
myndin eftir  Ragnar Axelsson, ljoÂsmyndara Morgunblaðsins.
HuÂn er af GuðjoÂni heitnum Þorsteinssyni, boÂnda õÂ Garðakoti. 

Nýjasta plata Sólstafa
komin �́ verslanir

Umslag O�ttu með So�lsto�fum. 
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* Honum Jesúsi Jósefssyni var úthýst úr Rás 1.
Og nú hefur Kristni R. O´ lafssyni verið úthýst

af Rás2. Hvar endar það sem hefur svona byrjun …?
Sigurður  Sigurðarson ferðagarpur  á bloggi sínu. 

Landið og miðin

SIGURÐUR BOGI SÆVARSSON
sbs@mbl.is

UMALLT LAND

SELFOSS
A�Selfossi eru '�msir a�fo�rum.Se�ra.Se�ra
O�skar Hafsteinn O�skarssonHa hefur
verið valinn prestur ��Hruna,O�lafurve
Helgi K rtansson s'�slumaðugi Kjart
verðu o�greglustjo�ri a�Suverrður lo�gr
og O�skar ReykdalssonO�skar R

mkvæmdastjo�ri

ÓLAFSVÍK
I�sumar var landað
325 tonnum��
O�lafsv��k af fiski &�r
st randveiðiba�tum.
I�o�ðru sæti varð
Arnarstapi með 804 Grindav��k
með 732 tonn og Rif 695 tonn Þa�695 tonn Þa�
hafa karlar a�sma�ba�tum gert það gott ��
makr��lnum að undanfo�rnu

KÓPAVOGUR
4.500 bo�rn setjast
a�sko�labekk ��
grunnsko�lum
Ko�pavogs sem settir
voru��sl.viku.Þar af
eru um 490��fyrsta bekk.
fleiri grunnsko�labo�rn en��
munar að nemendum��Ho�
Ko�rahverfi fjo�lgar um tæp

Hu�n hrepp
að m setja
upp ga�m og
fjarskiptamastur a�Hveravo�llum.Mastriðfjarskipt mastur a�Hveravo�llum Mastrið
a�að setja upp norðan við staðinn��orð
samvinnu viðVodafone og Neyðarl��nuna
til að þe�tta o�ryggisnetið a�svæðinu.til að þe�tta o�ryggisnetið a�svæðinu

HÉRAÐ
O�a�nægja er
meðal ��b&�a

uppl'�s

Í buÂasamtoÈk almennt þur fa að efl-
ast. ÞaÂ væri æskilegt að vægi
þeir ra myndi aukast, seÂr-

staklega þegar aÂkvarðanir  um nær-
umhverfi þeir ra eru teknar,“ segir
ÞoÂr ir  JoÂhannsson formaður IÂbuÂa-
samtaka Grafarholts õÂ ReykjavõÂk,
sem eru sjaÂlfstæð samtoÈk sem

star fa þar  õÂ hverf-
inu.

AÂ doÈgunum
stoÂðu õÂbuÂa-
samtoÈkin að haÂtõÂð-
inni Í  holt inu
heima, þar  sem
foÂlk õÂ hver finu
kom saman til
fjoÈlskylduskemmt-

unar õÂ svonefndum Leirdal, uÂtivist-
arsvæði innst õÂ Grafarholt inu. Dag-
skraÂin var  fjoÈlbreytt og stoÂð fraÂ
morgni t il kvoÈlds. „Við erum mjoÈg
aÂnægð með mætinguna. HaÂtõÂð-
argestir  skiptu sjaÂlfsagt þuÂsundum
þegar allt er  talið. Svona sam-
komur eru tilvalinn vettvangur fyr -
ir  hverfi eins og Grafarholt að buÂa
til hver fisbrag þar  sem naÂgrannar
koma saman, kynnast og skemmta
seÂr aÂ heimavelli.“

IÂ dag buÂa um 5.400 manns õÂ
Grafarholt i, en uppbygging þar

hoÂfst õÂ kr ingum aÂr ið 2000. Graf-
arholt ið er  nuÂ fullbyggt að telja.
UÂlfarsaÂrdalur , þar  sem um 600
manns buÂa og telst vera hluti af
Grafarholt i, er  haÂlfbyggður miðað
við aÂætlanir . HuÂsum og õÂbuÂðum fer
þar hratt fjoÈlgandi, en uppruna-
legar aÂætlanir um UÂlfarsaÂrdal
gerðu raÂð fyr ir  mun stærra hver fi.
F raÂ þvõÂ var  hor fið eft ir  hrun. 

Betri samgöngur 
�́ hverfinu
Gert er  raÂð fyr ir þvõÂ að õÂ UÂlfars-
aÂrdalnum sjaÂlfum, sem er  aÂ milli
Grafarholts- og UÂlfarsaÂrdals-
hver fis, verði byggð upp þjoÂnustu-
miðstoÈð fyr ir  allt hver fið með
õÂþroÂttaaðstoÈðu fyr ir  F ram aÂsamt
sundlaug, boÂkasafni, toÂmstundaað-
stoÈðu og fleiru. Grunnur að þessar i
aðstoÈðu er  t il staðar og hefur
F ram nyÂtt seÂr hana til æfinga. 

„Bæta þar f samgoÈngur, seÂr-
staklega aÂ milli hver fanna, t il að
þessi aðstaða nyÂtist sem best. E ins
og staðan er nuÂna er  toÈluver t maÂl
fyrir þaÂ sem buÂa Grafarholtsmegin
að komast t il æfinga aÂ svæðinu.“ 

ÞoÂr ir  gagnryÂnir seinagang við
framkvæmdir õÂ hver finu og flutning
F ram õÂ Grafarholt. Sem faðir

tveggja drengja sem æfa með
F ram þekki hann oÂhagræðið õÂ þvõÂ
fyr irkomulagi sem nuÂ er  fylgi, það
er bæði fyrir  foreldra og F ram.
„Það er  dyÂrt að reka õÂþroÂttafeÂlag.
Aðstaðan er  auk þess byÂsna frum-
stæð. EÂg gagnryÂni ekki endilega
flutning F ram uÂr SafamyÂr inni õÂ
Grafarholt. AÂkvarðanir  landnaÂm

F ram heÂr õÂ efr i byggðum voru
teknar við allt aðrar  aðstæður en
nuÂ eru. Það er þvõÂ ekki sanngjarnt
að vera með sleggjudoÂma, en við
verðum að takast aÂ við veruleikann
eins og hann blasir við okkur. HeÂr
þar f virkilega að spyÂta õÂ loÂfana og
koma upp þeim þjoÂnustueiningum
sem hver finu ber  að faÂ.“ 

Stöðuna m á styrkja
Sem formaður õÂbuÂasamtakanna
hyggst ÞoÂr ir  beita seÂr õÂ yÂmsum
maÂlum, svo sem að hver fin tvoÈ
verði heildstæð og að vel verði buÂið
að õÂþroÂttafeÂlaginu. Hann segist þoÂ
enn vera að koma seÂr inn õÂ maÂl og
moÂta seÂr seÂr skoðanir  aÂ þeim verk-
efnum sem fyr ir  liggja. Star fsemi
õÂbuÂasamtakana segir  hann þokka-
lega virka og aÂ þeir ra vettvangi
megi þoka goÂðum maÂlum aÂleiðis.
SamtoÈkin eigi fulltruÂa õÂ hverfisraÂði
borgarinnar , en hlutverk þess seÂ
að gæta hagsmuna þegar borgar-
yfirvoÈld taka aÂkvarðanir  er varða
svæðið.

„StoÈðu õÂbuÂanna og hver fisraÂð-
anna þarf að styrkja. Þau mega
soÈmuleiðis hafa meira um maÂl að
segja og hugsanlega eitthver t
aÂkvoÈrðunarvald, svo sem õÂ skoÂla-
og skipulagsmaÂlum og einnig hvað
varðar  umhirðu opinna svæða til að
nefna nokkur  atr iði,“ segir  ÞoÂr ir .

GRAFARHOLT 

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. 

Horft yfir austurhluta byggðarinnar �� Grafarholti. Reynisvatn er lengst til vinstri og fjær sja�st V��filsfell og Bla�fjallaklasinn. 
Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Ka�tur ho�pur a� ha�t��ðinni I� holtinu heima sem haldin var fyrir skemmstu. 

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Þo�rir Jo�hannsson 
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F eÂlagar õÂ LionskluÂbbnum Dynk õÂ
Skeiða- og GnuÂpver jahreppi foÂru um
sl. helgi õÂ haÂlendisleiðangur inn með
ÞjoÂrsaÂ. Gerðu seÂr erindi að skoða
hinn fræga og fallega foss õÂ ÞjoÂrsaÂ
sem kluÂbbur inn er  nefndur  eft ir.
Segja maÂ að far ið hafi ver ið far ið
bakdyramegin õÂ maÂlið, þ.e. að ekið
var  að fossinum austanmegin fraÂ;
það er  norður  eft ir  BuÂðarhaÂlsi aÂ
HoltamannaafreÂtti. AÂ Suður landi
gildir  að Holtamenn tala um GljuÂf-
ur leitar foss en GnuÂpver jar  segja
Dynkur. Bæði noÈfnin eru þvõÂ reÂtt.

LeiðsoÈgumaður õÂ ferðinni var  Sig-
urður  PaÂll AÂsoÂlfsson aÂ AÂsoÂlfsstoÈðum.

„Hann gjoÈrþekkir  svæðið eftir aÂra-
tugastoÈrf við vatnamælingar  aÂ haÂ-
lendinu. E r  jafnframt goÂður soÈgu-
maður,“ sagði BjoÈrgvin G.
Sigurðsson, sveitarstjoÂr i õÂ AÂsahreppi
og nuÂ raÂðherra. Hann er einn liðs-
manna Dynks, en star fssvæði
kluÂbbsins er  heimasveit hans.

F ossinn Dynkur er  38 metra haÂr.
F ellur  fram af moÈrgum stoÈllum õÂ
smaÂfossum sem mynda einstaklega
fallegt, formfagurt og heildstætt
fossaker fi, sem er  hliðstæðufaÂtt aÂ IÂs-
landi. Vatn õÂ fossinum er  minna en
aÂður, vegna miðlunar  fyr ir  virkjanir
aÂ svæðinu. 

ÞJÓRSÁ

Lionsmenn &�r Hreppum við fossinn fagra. Fremstur er Sigurður Pa�ll A�so�lfsson
leiðso�gumaður sem þekkir sja�lfsagt flestum betur til a� þessu svæði. 

Ljo�smynd/Bjo�rgvin G. Sigurðsson 

Skoðuðu Dynkinn 

BæjarraÂð Hornafjarðar er  oÂsaÂtt við
þaÂ ætlan að sveitar feÂlagið, sem
nær fraÂ Hvalnesskr iðum aÂ Skeið-
araÂrsand, eigi að tilheyra embætti
loÈgreglustjoÂrans aÂ Austur landi,
skv. breyttr i skipan õÂ loÈgreglu-
maÂlum. AÂður hafa SamtoÈk sunn-
lenskra sveitar feÂlaga laÂtið sama õÂ
ljoÂs. Segir að mikilvægt seÂ að þeir
sem hagsmuna eigi að gæta eigi
kost aÂ þvõÂ að leita t il þingmanna
kjoÈrdæmisins með maÂl sem snerta
maÂlefni umdæma syÂslumanna og
loÈgreglustjoÂra. HornafjoÈrður  er  nuÂ
õÂ SuðurkjoÈrdæmi en tilheyrði forð-
um gamla Austur landskjoÈrdæminu. 

Hornfirðingar  vilja raunar að
sjaÂlfstæður loÈgreglustjoÂr i seÂ aÂfram
aÂ svæðinu, ella loÈglærður yfir loÈg-

regluþjoÂnn. ÞaÂ verði að tryggja að
aÂ HoÈfn verði aÂfram tveir  varð-
stjoÂrar  og aðr ir tveir  oÂbreyttir .

HORNAFJÖRÐUR 

Lögregla sé í kjördæmi

Bæjaryfirvo�ld a� Hornafirði vilja koma
lo�gregluma�lunum �� o�rugga ho�fn. 

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

IÂ vikunni hoÂfust skipulagðar ruÂtu-
ferðir  aÂ leiðinni milli Patreksfjarðar ,
BrjaÂnslækjar  aÂ BarðastroÈnd og IÂsa-
fjarðar . F erðaþjoÂnusta Vestfjarða
ehf. samdi við F joÂrðungssamband
Vestfirðinga um þetta verkefni og
sinnir  þvõÂ með Vestfjarðaleið ehf. og
Sæferðum hf.

F erðir  milli Patreksfjarðar og
BrjaÂnslækjar  verða daglega allt aÂr ið
õÂ tengslum við ferjusiglingar  Bald-
urs yfir  BreiðafjoÈrð. Með þessu
skapast foÂlki aÂ ferðinni tækifær i aÂ að
tengjast ferðum Baldurs og þar  með
kerfi StrætoÂ uÂr StykkishoÂlmi t il
ReykjavõÂkur þaðan sem leiðirnar
liggja aÂfram um allt land. 

F erðir  milli IÂsafjarðar  og Br jaÂns-
lækjar  verða þr isvar  õÂ viku til 15.
september næstkomandi, aÂ maÂnu-

doÈgum, miðvikudoÈgum og foÈstudoÈg-
um. Gert er  raÂð fyr ir  að þær hefjist
að nyÂju 15. maõÂ aÂ næsta aÂr i – eða um
leið og Dynjandis- og Hrafnseyr-
arheiðar  eru orðnar  færar  en þær
eru snjoÂþungar enda yfir haÂ fjoÈll að
fara. 

PATREKSFJÖRÐUR

Baldursrúta af stað 

Fra� Patreksfirði er n&� greið leið með
stræto� til Brja�nslækjar �� skip þar. 

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

H eimilisiðnaður inn byÂður
upp aÂ marga moÈguleika.
EÂg vona að þegar fram

lõÂða stundir geti þetta kannski
orðið eitthvað meira,“ segir  Að-
alheiður  LaÂra GuðmundsdoÂttir õÂ
Grundarfirði. HuÂn opnaði aÂ doÈg-
unum aÂ feÂlagsmiðlinum F acebook
sõÂðuna Kafla-prjoÂnavoÈrur  þar sem
huÂn kynnir  handavinnu sõÂna.
Þarna getur foÂlk sem aÂhuga hef-
ur  kynnt seÂr það sem Aðalheiður
pr joÂnar – og lagt inn pantanir .

Lærði kúnstina ung
Aðalheiður  segir  að pr joÂnaskapur
og oÈll handavinna hafi alltaf ver ið
stoÂr þaÂttur  õÂ lõÂfi sõÂnu. „EÂg var
bara stelpa þegar eÂg lærði þessa
kuÂnst og fannst strax gaman.
SõÂðan hefur  þetta bara undið upp
aÂ sig. EÂg fylgi bæði uppskr iftum
og hef fikrað mig aÂfram með
yÂmislegt nyÂtt,“ segir  Aðalheiður ,
sem sõÂðasta vetur  soÂtti naÂmskeið
við HaÂskoÂlann aÂ BifroÈst sem bar
yfirskr ift ina MaÂttur  kvenna. Það
var ætlað konum sem vilja hefja
atvinnurekstur  eða standa aÂ tõÂma-
moÂtum õÂ lõÂfinu og vilja roÂa aÂ nyÂ
mið eins og að afla seÂr frekar i
menntunar.

E n aftur að pr joÂnaskapnum.
SõÂðasta haust bar  Aðalheiður
LaÂra, sem er  fædd og uppalin õÂ
BreiðuvõÂk aÂ sunnanverðu Snæ-

fellsnesi, sigur uÂr byÂtum õÂ sam-
keppni Landssamtaka sauðfjaÂr-
bænda og IÂstex. Þar  var keppt
um bestu õÂslensku oÂveðurspeys-
una og Kafla, sem var  hennar
uppskr ift, þoÂtti best. Grænn,
svar tur , hvõÂtur og blaÂr eru lit-
irnir  õÂ peysunni, sem er  hneppt,
og toÈlurnar  unnar uÂr klaufbeinum
kinda. 

„E inhver ju sinni þegar eÂg var
aÂ vakt õÂ sauðburði að noÂttu saÂ

eÂg grænan mosann, doÈkkt hraun-
ið og himinblaÂmann. Þetta greip
mig og eÂg aÂkvað að pr joÂna uÂt
fraÂ þessu. IÂ pr joÂnaskapnum
finnst meÂr alltaf gaman að gera
eitthvað oÈðruvõÂsi, eitthvað sem
sker sig uÂr fjoÈldanum,“ segir  Að-
alheiður  sem aÂ vefsõÂðu sinni
kynnir  huÂfur , peysur, vettlinga,
puÂða, pottaleppa og annað slõÂkt.
Allt pr joÂnað og ger t af meist-
arahoÈndum. 

GRUNDARFJÖÐUR

Prjónar eftir pöntunum
PRJÓNAKONAN FÓR Á

BIFRÖST. OPNAÐI SVO

VEFSÍÐU TIL AÐ KYNNA SIG

OG SITT. ÞAR MÁ LEGGJA

INN ÓSKIR UM VÖRUR. 

Aðalheiður La�ra �� snoturlega hannaðri peysu sem h&�n prjo�naði. H&�n se�st
he�r halda a� p&�ða þar sem Kirkjufellið er fyrirmynd. Fjallið sja�lft �� baks'�n. 

Morgunblaðið/ Skapti 

O�a�nægja er með þa� ætlun heilbrigðisra�ðherra að
heilbrigðisstofnanir norðanlands sameinist �� eina. Það
segir byggðara�ð Skagafjarðar gegn vilja Skagfirðinga
og vill yfirtaka rekstur sj&�krah&�ssins a� Kro�knum. 

Skagafjörður
Ferðum stræto� �� A�rborg, sem fara milli Selfoss, Eyrar-
bakka og Stokkseyrar, var fjo�lgað �� vikunni. Var m.a. bætt
við tveimur ferðum s��ðdegis, svona að koma til mo�ts við
t.d. krakka a� stro�ndinni sem æfa ��þro�ttir a� Selfossi.

Árborg 

Gjafavöruverslun með �́slenska & erlenda hönnun �skólavörðust�́g 12 �s�́mi 578 6090 �www. minja.is�facebook: minja

Gla› leg ar

bóka-
st o› i r

Ugla eða Kisa
Kr. 3.600 set t ið (2 stk.)
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Á
goÈngu minni õÂ aÂtt fraÂ
bõÂlnum að Borgar-
leikhuÂsinu seÂ eÂg ljoÂs-
myndara Morgun-
blaðsins og AÂguÂstu

E vu E r lendsdoÂttur  við það að hefja
myndatoÈku. AÂguÂstu E vu þoÂtti lõÂtið
maÂl að setja sig õÂ stellingar  fyr ir
myndatoÈkuna enda lætur  huÂn seÂr
faÂtt fyr ir  br joÂsti brenna og fr jaÂls-
legt fas hennar skein õÂ gegn fyr ir
framan myndaveÂlina. Skemmti-
legur  og uppaÂtækjasamur karakter
heÂr aÂ ferð, eins og flestum er
kunnugt.

AÂguÂsta E va bregður seÂr õÂ gervi
LõÂnu langsokks eftir Astr id Lind-
gren õÂ BorgarleikhuÂsinu õÂ leikstjoÂrn
AÂguÂstu SkuÂladoÂttur  og þyÂðingu
ÞoÂrar ins E ldjaÂrns. Leikr it ið verður
frumsyÂnt um miðjan september.

E ftir  myndatoÈkuna bregðum við
okkur  õÂ matsalinn õÂ Borgar leikhuÂs-
inu. Leikkonan knaÂa hefur  ekki
fengið seÂr munnbita sõÂðan aÂr la
morguns og er  svoÈng. AÂður en við
hefjum spjall fær huÂn seÂr uÂr hlað-
borði BorgarleikhuÂssins, sem er t il
fyr irmyndar, og segir  AÂguÂsta E va
að þar  seÂ einnig aÂvallt eitthvað fyr-
ir  grænmetisætur . 

Eiga m argt sameigin legt
Spurð uÂt õÂ barnæsku sõÂna segir
AÂguÂsta E va að þær LõÂna eigi
margt sameiginlegt en viðurkennir
þoÂ að hafa lõÂtið sem ekker t vitað
um tilvist LõÂnu aÂ yngr i aÂrum. „EÂg
foÂr lõÂtið õÂ leikhuÂs og las ekki mikið
af boÂkum heldur var  eÂg meira að
leika meÂr og sulla õÂ drullupoll-
unum. EÂg þekkti LõÂnu þvõÂ mjoÈg lõÂt-
ið og kannski ein af faÂum boÈrnum
sem þekktu hana lõÂtið,“ segir
AÂguÂsta E va, sem aÂttaði sig aÂ þvõÂ
þegar huÂn las um LõÂnu langsokk
fyr ir  hlutverk sitt hversu lõÂkar þær
væru õÂ raun og veru. „Það kom
virkilega aÂ oÂvart hvað huÂn minnir
mig mikið aÂ sjaÂlfa mig. Til dæmis
var  eÂg õÂ MjoÈlni tveimur doÈgum aÂð-
ur  en eÂg las handr it ið. MeÂr fannst
goÂlfið þar  eitthvað svo rykugt og

ætlaði meÂr aðeins að skuÂra það.
EÂg fann ekki moppu og foÂr þvõÂ
bara aÂ fjoÂra fætur  með tuskur  að
vopni. Það er  nokkuð sem LõÂna
myndi gera,“ segir  AÂguÂsta og hlær.
„E n eÂg feÂkk lõÂka fremur fr jaÂlslegt
uppeldi eins og LõÂna feÂkk. Pabbi
hennar LõÂnu var  ekki að snõÂða
henni þroÈngan stakk heldur  oÂl
hana þannig upp að huÂn ætti að
vita að huÂn gæti allt. Það er  mjoÈg
mikilvægt að vita að maður getur
ger t allt sem maður vill með reÂttu
hugarfar i. SjaÂlf er  eÂg lõÂka komin af
foÂlki sem tekur  lõÂfið ekker t rosa-
lega haÂtõÂðlega og er  ekki að skil-
greina sig neitt. MeÂr finnst slõÂkar
merkingar  svo leiðinlegar : E r tu
hlynnt/ur  þessum isma eða hinum?
E rtu með þessu eða aÂ moÂti hinu?
E rtu buÂin/n að lesa þetta eða hitt?
F oÂlk aÂ bara að faÂ að vera einhvern
veginn, alveg eins og það vill vera.“

E r  Lína góð fyr irmynd?
„LõÂna er  goÂð fyr irmynd fyr ir

alla. HuÂn finnur  hver t einasta
tækifæri t il að gera lõÂfið skemmti-
legra fyrir sig og aðra. LõÂna reynir
að breyta oÈllum neikvæðum og
leiðinlegum aðstæðum õÂ skemmti-
legar og jaÂkvæðar aðstæður. HuÂn
lifir  ekki fyr ir  sjaÂlfa sig heldur  fyr -
ir  aðra. SoÈnn hamingja felst meðal
annars õÂ þvõÂ að lifa fyr ir  aðra. Gott
dæmi um hvað LõÂna ger ir  allt fyr ir
foÂlkið sem henni þykir  vænt um er
til dæmis õÂ enda leikr itsins þegar
LõÂna er  um það bil að faÂ að hitta
foÈður sinn, sjoÂræningjann, sem huÂn
hefur  lengi beðið eft ir að sjaÂ. Vinir
hennar Anna og Tommi eru afar
leið aÂ þeim tõÂmapunkti svo huÂn
aÂkveður að bõÂða með að hitta
pabba sinn og verður  um kyrr t hjaÂ
vinum sõÂnum.“

Am man �́ Grjótaþorp inu
OÂhætt er að segja að LõÂna lang-
sokkur  hafi lagt aÂkveðinn grunn
fyrir aðrar sterkar kvenpersoÂnur õÂ
barnasoÈgum aÂ sõÂnum tõÂma. ÞraÂtt
fyrir það eru ekki moÈrg leikr it sem
hafa kvenhetjur õÂ aðalhlutverki.

„LõÂna langsokkur er  aÂkveðinn
brautryðjandi. Það eru ekki moÈrg
leikr it með kvenkyns fyr irmyndir
fyr ir  stelpur að elta. E n stelpur
þur fa ekki aðallega kvenkyns fyr -
irmyndir . Við eigum oÈll að taka
okkur  fyr irmyndir  alls staðar  að uÂr
lõÂfinu. Helsta fyr irmyndin mõÂn õÂ lõÂf-
inu er  broÂðir minn, F innbogi ÞoÂr.
Hann er  einu aÂr i yngr i en eÂg og
við hoÈfum alla tõÂð ver ið mjoÈg naÂin
og goÂðir  vinir . OÂlumst upp bara
svolõÂtið eins og tvõÂburar ,“ segir
AÂguÂsta E va sem aÂ fleir i fyr ir -
myndir  uÂr fjoÈlskyldunni. „Amma
mõÂn var  õÂ Kvennalistanum aÂ sõÂnum
tõÂma, Laufey JakobsdoÂttir . HuÂn
kom fram õÂ sjoÂnvarpinu og sagði
allt sem henni datt õÂ hug. HuÂn var
kjaftfor  og mikið hoÈrkutoÂl.“ Laufey
var  fræg baraÂttukona, gjarnan
koÈlluð bjargvættur inn Laufey eða

amman õÂ Gr joÂtaþorpinu. „HuÂn var
ofboðslega goÂð kona. Þegar vand-
inn með Hallær isplanið var  heÂrna aÂ
sjoÈunda, aÂttunda og nõÂunda aÂra-
tugnum voru unglingar þar  aÂ fyll-
erõÂi og margir  draÂpust aÂfengis-
dauða eða voru beitt ir  ofbeldi.
Þetta var õÂ kr ingum 1980 og huÂn
bjoÂ õÂ Gr joÂtaþorpinu õÂ ReykjavõÂk.
Amma foÂr þangað aÂ noÂttunni, soÂtti
unglinga sem laÂgu eins og hraÂviði
um goÈturnar  og toÂk með seÂr heim.
HuÂn leyfði þeim að sofa uÂr seÂr og
gaf þeim suÂpu. HuÂn var  koÈlluð
amman õÂ Gr joÂtaþorpinu. EÂg hugsa
að amma hafi þarna ver ið að stõÂga
uÂt uÂr norminu.“

Hugsaði aldrei
um  fram t�́ðina
Aðspurð hvor t leiklistin hafi alltaf
legið fyr ir svarar  AÂguÂsta E va þvõÂ

neitandi. „EÂg ætlaði aldrei að
verða neitt seÂrstakt. EÂg hugsaði
aldrei um framtõÂðina þegar eÂg var
barn eða hvað eÂg ætlaði að verða.
EÂg hef alltaf lifað õÂ nuÂinu og ger t
það sem mig langar þaÂ stundina.
Það getur  ver ið kostur og það get-
ur  lõÂka ver ið oÂkostur. E n eÂg held
samt að það seÂ mjoÈg gott að lifa õÂ
nuÂinu. OÂttaleysið tel eÂg vera það
sem fleytir manni lengst õÂ lõÂfinu.
E inkennismerki LõÂnu er  meðal
annars það að huÂn er  aldrei hrædd,
enda er  ekker t að oÂttast. E nginn aÂ
að vera hræddur við að tjaÂ sig eða
koma til dyranna eins og hann er
klæddur. E kki vera að hengja sig aÂ
hitt og þetta og halda að ham-
ingjan felist õÂ að verða eitthvað
aÂkveðið eða að verða einhver  sem
maður er  buÂinn að aÂkveða fyr -
ir fram. Við þur fum að finna uÂt

„Ég var
bara eins
og hor“

ÁGÚSTA EVA ERLENDSDÓTTIR VERÐUR LÍNA LANG-

SOKKUR 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. 
Gunnþo�runn Jo�nsdo�ttir gunnthorunn@mbl.is

Svipmynd
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hvað okkur  langar virkilega til að
gera, finnst gaman að gera og
elska það, njoÂta þess og rækta það.
Sama hvað það er  þaÂ finnur  maður
stað õÂ lõÂfinu,“ segir  AÂguÂsta E va
sem saÂ sjaÂlfa sig aldrei fyrir  seÂr
sem leikkonu eða soÈngkonu. „MeÂr
finnst õÂ rauninni mjoÈg skrõÂtið að
hafa dottið õÂ leiklistarheiminn. E n
eÂg elska star fið mitt og elska að
gera það sem eÂg ger i. E lska ekki
allir  að leika seÂr?“

Dásamlegur þriggja
ára drengur
AÂguÂsta E va toÂkst  aÂ við nyÂtt  
hlutverk fyr ir  um þremur  aÂrum,
moÂðurhlutverkið, þegar  huÂn eign-
aðist  son sinn, Þor leif OÂðin sem
alltaf er  kallaður  Bombi, með
kærastanum sõÂnum J oÂni Viðar i
ArnþoÂrssyni. HuÂn segir  moÂð-

er hann lõÂka feiminn, hugrakkur ,
þrjoÂskur , sterkur  og ljuÂfur . MjoÈg
goÂð blanda.“ 

Mjöln ir góður staður
AÂguÂsta E va og JoÂn Viðar hoÈfðu
ver ið vinir  õÂ tvoÈ aÂr aÂður en þau
toÂku saman en hann er  formaður
bardagakluÂbbsins MjoÈlnis og fyr r -
verandi loÈgreglumaður. AÂguÂsta
E va er  dugleg að mæta õÂ MjoÈlni
þegar tõÂmi gefst og segir  gott að faÂ
uÂtraÂs þar . „Þetta er skemmtilegt
aÂhugamaÂl og maður fær mikla
orku. E n eÂg var  algjoÈr aumingi aÂð-
ur  en eÂg byr jaði õÂ MjoÈlni. Þegar eÂg
var yngri var  eÂg laÂtin fara õÂ lõÂk-
amsrækt og var  þar  bara eins og
hor. F oÂlk heÂlt eÂg væri að grõÂnast!
EÂg gat ekki ver ið lengur en tvær
mõÂnuÂtur  aÂ hlaupabretti aÂn þess að
verða lafmoÂð og eÂg gat var la ger t
eina armbeygju. E n það er  ekki
þannig õÂ dag,“ segir  AÂguÂsta skæl-
brosandi. „Það er svo goÂður andi
þarna og þetta er  engin kvoÈð, þvõÂ
þetta er  svo skemmtilegt. Þarna
eru allir  vingjarnlegir  og enginn er
fuÂll ef hann tapar  õÂ bardoÈgum.
Maður kemst ekker t aÂfram ef egoÂ-
ið tekur  voÈldin. Það þyÂðir  heldur
ekker t að miða sig við aðra. E f
maður fer  að keppa við annan en
sjaÂlfan sig þaÂ er maður kominn õÂ

oÂgoÈngur. EÂg verð sjaldan jafn gloÈð
og þegar eÂg næ að toppa sjaÂlfa
mig.“

Mikilvægt að bu lla
AÂguÂstu E vu þykir  langskemmti-
legast  að prakkarast  õÂ lõÂfinu og
segir  mikilvægt að taka það ekki
of alvar lega. Það seÂ mikilvægt að
bulla af og til. „Það maÂ ekki
gleyma þvõÂ að bulla þoÂtt  aldur inn
fær ist yfir . Það verða allir  að
muna að gera prakkarast ik og
strõÂða til að halda seÂr  ungum,“
segir  huÂn og setur  upp prakk-
aralegt  glott . „Það kom breskur
grõÂnist i hingað til lands um daginn
og ræddi við okkur  leikarana.
Hann sagði að lykillinn að goÂðum
leikara væri að halda alltaf õÂ leik-
inn sjaÂlfan og vera alltaf að leika
seÂr. Hann sagði að hann vær i
sjaÂlfur  alltaf að grõÂnast eit thvað
með konunni sinni hvar  svo sem
þau væru stoÈdd. Þannig heldur
foÂlk õÂ gleðina og heldur  lõÂfinu
oÂvæntu og skemmtilegu. AÂ meðal
leikara sem eru að vinna saman õÂ
syÂningu skapast  goÂð stemning ef
allir  eru að strõÂða hver  oÈðrum.
Það verður  allt  annað andruÂms-
loft. E n það maÂ einnig grõÂnast
bara og strõÂða hvar  sem er , õÂ mat-
arboðum jafnt  sem aÂ sviðinu.“

A�g&�sta Eva Erlendsdo�ttir
segir það mikilvægt að allir
fa�i að vera eins og þeir vilja
vera en þannig er einmitt
L��na langsokkur.

Morgunblaðið/Eggert

urhlutverkið vera alls konar  og
allt  þar  aÂ milli. „Að vera moÂðir  er
bæði leÂttara en eÂg heÂlt  að það
yrði en lõÂka er fiðara en eÂg heÂlt ,
bara eins og lõÂfið er . Gleði og
sorg. E n þet ta er  mjoÈg skemmti-
legt . LõÂf mit t  hefur  breyst  mikið
undanfar ið en eÂg er  mjoÈg saÂtt  við
það eins og það er . EÂg er  samt
ekki õÂ neinum oÈðruvõÂsi stellingum
en eÂg hef ver ið, eÂg hef bara gam-
an af þessu.“

Heldurðu að sonur þinn fái jafn-
fr jálslegt uppeldi og þú segist hafa
fengið?

„J aÂ, eÂg vona það, að hættumoÈrk-
um,“ segir  AÂguÂsta E va og hlær.
„Bombi er  lõÂka bara svo skemmti-
legur, alveg eins og pabbi hans. Og
ærslabelgur  eins og mamma hans.
Hann er  hugulsamur og alltaf að
passa upp aÂ foreldra sõÂna, en svo

* Amma fór
þangað á nótt-

unni, 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. 
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Söngskólinn í Reykjavík

Fyrsta 7 vikna námskeið vetrarinshefst 8. september

SÖNGNÁMSKEIÐ

Allar nánari upplýsingar eru veittar
á skrifstofu skólansað Snorrabraut 54,
sími 552-7366 kl. 10-16 alla virka daga

•www.songskol inn.is

Allirgetafundiðeitthvaðfræðandi ogskemmtilegt viðsitt hæfi!
Hvert námskeiðstendur í7vikur / 14vikumlýkurmeðprófumsögnogtónleikum.

• Fyrir fólk áöllum aldri:
Sem undirbúningur fyrir frekara söngnám
eða tómstundagaman fyrir söngáhugafólk

• Kennslutímar:
Morguntímar / Síðdegistímar / Kvöldtímar

• Söngtækni:
Raddbeiting / Túlkun / Einsöngur / Raddaður söngur

• Tónmennt:
Tónfræði / Tónheyrnarþjálfun / Nótnalestur
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Morgunblaðið/A�rni Sæberg

K
ennarar hafa võÂða aÂtt
undir hoÈgg að sækja,
maÂ þar nefna loÈnd
eins og BandarõÂkin,
E ngland og SvõÂþjoÂð.

Starfið hefur verið illa borgað og
kroÈfur til menntunar kennara ekki
verið nægilega miklar. Kennarar
hafa komið uÂr neðsta en ekki efsta
lagi haÂskoÂlans. 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
þvõÂ að foÂlk vilji gera kennslu að ævi-
starfi sõÂnu.“

Þetta segir dr. Andy Hargreaves,
proÂfessor õÂ kennslufræðum við Bost-
on College õÂ BandarõÂkjunum, en
hann var einn af aðalfyrir lesurunum
aÂalþjoÂðlegri raÂðstefnu um kennslu-
maÂl õÂ ReykjavõÂk aÂ doÈgunum. Har-
greaves heldur  þvõÂ fram õÂ nyÂrri boÂk,
Professional Capital, að kennsla seÂ
aÂaÂkveðnum krossgoÈtum aÂ heims-
võÂsu. 

IÂhuga Hargreaves snyÂst maÂlið
um fjaÂrfestingu. Vilji menn byggja
upp oÈflugt kennslukerfi þurfi að
setja peninga õÂ það. E ins og með
annað õÂ þessu lõÂfi. „Lykilatr iðið õÂ
þessu sambandi er að tjalda ekki til
einnar nætur, foÂrna ekki stoÂrum
hagsmunum fyr ir skjoÂtfenginn
groÂða. Það getur komið vel uÂt t il
skemmri tõÂma að skipta kennurum
uÂt fyrir tækni og spara þannig
launakostnað. Dæmin sanna hins
vegar að til lengri tõÂma lit ið bitnar
þetta aÂ gæðum kennslunnar og
skoÂlarnir skila þar af leiðandi lakari
nemendum uÂt õÂ þjoÂðfeÂlagið. Hver
hagnast aÂ þvõÂ?“

Grettistak Finna
Hann segir F inna hafa lyft grett-
istaki õÂ sõÂnum kennslumaÂlum und-
anfarna tvo aÂratugi með þvõÂ að
horfa t il lengri tõÂma. „F innar gera
seÂr grein fyrir þvõÂ að framtõÂð sam-
feÂlagsins veltur aÂ oÈflugri kennslu.
Þess vegna gera þeir vel við sõÂna
kennara. Þeir eru vel menntaðir ,
njoÂta virðingar og þiggja goÂð laun
fyrir  sõÂn stoÈrf. Það er engin tilviljun
að rannsoÂknir syÂni að star fsaÂnægja
kennara er  oÂvõÂða meiri en õÂ F inn-
landi.“

Samvinna er lõÂka mikilvægur

þaÂttur õÂ kennslu, að soÈgn Har-
greaves. Þess vegna gladdist hann õÂ
heimsoÂkn sinni õÂ LangholtsskoÂla,
þar  sem hann feÂkk að kynnast Bi-
ophiliu-verkefninu. „Það verkefni
gerir raÂð fyrir bæði toÂnlistar- og
raungreinakennara. Hvorugur getur
kennt það einn sõÂns liðs, þeir verða
að gera það saman. Þetta snyÂst ekki
bara um samvinnuna sem slõÂka,
heldur  djuÂpa samvinnu. F leir i en
einn kennar i þurfa að koma að
skipulagningu og kennslunni sjaÂlfr i
sem gefur þeim tækifæri t il að
gægjast hvor inn õÂ heim annars.
Þannig þroskast þeir og eflast, hvor
aÂsinn haÂtt. IÂ samvinnunni er õÂ senn
foÂlgin aÂskorun, spenna og hvatning.
Það aÂ ekki bara við um kennarana,
heldur  nemendurna lõÂka. Það er svo
mikilvægt að võÂkka sjoÂndeildarhring
barnanna okkar og oÈrva skoÈp-

unargaÂfu þeir ra. Biophiliu-verkefnið
er mjoÈg vel t il þess fallið og meÂr
skilst að það seÂ farið að vekja at-
hygli uÂt fyrir landsteinana.“

Ekkert að �́slenska fiskinum
Hargreaves er Englendingur  en
undanfar in þrjaÂtõÂu aÂr hefur  hann
starfað õÂ Kanada og BandarõÂkj-
unum. 

Spurður  hvort hann þekki til
stoÈðu kennslumaÂla heÂr aÂ landi kink-
ar Hargreaves kolli. „EÂg hef sett
mig aðeins inn õÂ þau maÂl og það
vekur athygli mõÂna að aÂrangur õÂs-
lenskra nemenda aÂ Pisa-proÂfunum
hefur  dalað fraÂ efnahagshruninu.
EÂg veit að õÂslenska skoÂlakerfið hef-
ur seÂrstakar aÂhyggjur af lestr-
arkunnaÂttu drengja. Þær aÂhyggjur
eiga eflaust reÂtt aÂ seÂr en aÂ moÂti
kemur að IÂsland byÂr að moÈrgum

kostum. F aÂar þjoÂðir hafa betri að-
gang að netinu og IÂsland er õÂ hoÂpi
þeir ra landa õÂ heiminum, þar  sem
velmegun er mest. ÞaÂ er eÂg að tala
um geðheilsu, samskipti fjoÈlskyldna
og annað slõÂkt. Við megum heldur
ekki gleyma þvõÂ að oÈll boÈrn aÂ IÂs-
landi eiga svo að segja jafna moÈgu-
leika aÂ að mennta sig. Það er alls
ekki sjaÂlfgefið.“

Hargreaves tekur fram að minnk-
andi lestraraÂhugi drengja og barna
almennt seÂ ekki seÂrõÂslenskt fyr -
irbæri, flest loÈnd glõÂmi við þann
vanda. „Það amar ekkert að õÂs-
lenska fiskinum,“ segir hann sposk-
ur. „Þetta er  alþjoÂðlegt vandamaÂl.
Það eru yÂmsar kenningar õÂ gangi en
engum hefur tekist að finna skyÂr-
inguna. Sumir segja að við þurfum
að hugsa kennsluskraÂna upp aÂ nyÂtt
uÂt fraÂ aÂhugamaÂlum drengja og ef-

laust er  eitthvað til õÂ þvõÂ. Við lifum aÂ
tæknioÈld og það er margt sem glep-
ur hugann, nægir þar  að nefna
toÈlvuleiki og netið. SkoÂlar þurfa að
laga sig að þessu og finna leiðir  t il
að laÂta tæknina vinna með boÈrn-
unum en ekki aÂ moÂti þeim.“

Laun verða að vera boðleg
LaÂg laun eru võÂða vandamaÂl õÂ
kennslu og Hargreaves er ljoÂst að
það aÂ við heÂr aÂ landi. „Laun verða
að vera boðleg og samkeppnishæf ef
ekki aÂ að missa hæft foÂlk uÂr steÂtt-
inni. MeÂr skilst að vonir õÂslenskra
kennara standi t il þess að launakjoÈr
þeirra batni aÂ næstu þremur aÂrum
en það er mikilvægt að sofna ekki aÂ
verðinum.“

Hann segir lykilatr iðið ekki að
hafa launin goÂð, heldur að hafa þau
ekki slæm. Þannig seÂ F innland bara
õÂmiðjum hoÂpi OECD-rõÂkjanna þeg-
ar kemur að kennaralaunum.
„Kennarar mega ekki faÂ aÂ tilfinn-
inguna að aðrar sambærilegar steÂtt-
ir hafi það betra en þeir og hækki
hraðar õÂ launum. ÞaÂ verða þeir  von-
sviknir. IÂ SingapuÂr þiggja nyÂuÂtskrif-
aðir kennarar soÈmu laun og verk-
fræðingar. Þar snyÂst val aÂ
starfsgrein ekki um laun, heldur
aÂstrõÂðu. Þannig aÂ það auðvitað að
vera.“

AUKIN KRAFA UM FAGMENNSKU OG GÆÐI

Kennsla metin að verðleikum

Dr. Andy Hargreaves segir þjo�ðir heims geta lært margt af Finnum �� kennsluma�lum. Þeir kunni að forgangsraða.

ALÞJÓÐASAMFÉLAGIÐ 

ER ÓÐUM AÐ ÁTTA SIG 

Á MIKILVÆGI KENNSLU

SEM ENDURSPEGLAST

Í MEIRI KRÖFUM TIL 

KENNARA OG VONANDI

BETRI LAUNUM. ÞETTA

SEGIR DR. ANDY HAR-

GREAVES, PRÓFESSOR 

Í KENNSLUFRÆÐUM

Í BOSTON, SEM VAR

STADDUR HÉR Á LANDI 

Á DÖGUNUM. 
Orri Pa�ll Ormarsson orri@mbl.is

Hargreaves l'�kur lofsorði a� Biophiliu-verkefni Langholtssko�la enda se� samvinna milli o�l��kra greina afar mikilvæg.
Morgunblaðið/Eggert

* Lykilatriðið �́
þessu sambandi

er að tjalda ekki til
einnar nætur, fórna
ekki stórum hags-
munum fyrir skjót-
fenginn gróða. 
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Fjölskyldan * Hið eina sanna markmið menntunar 
er að gera manninn hæfan til að halda

endalaust a´fram að spyrja spurninga.
Mandell Creight on, sagnfræðingur  og biskup
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um og fær að fara õÂ rennibrautina með pabba
sõÂnum og við foreldrarnir njoÂtum okkar best
þegar við sjaÂum hvað hann er hamingjusamur. 
Borðið þið morgunmat  saman? Nei, við er-
um svakalega leÂleg að setjast niður og gefa
okkur  tõÂma til að borða morgunmat. Við notum
yfir leitt allar mõÂnuÂturnar  sem við getum bætt
við með snooze-takkanum õÂ að kuÂra aðeins
lengur uppi õÂ ruÂmi og drõÂfum okkur svo uÂt.

Tinni Snær fær morgunmat hjaÂ dag-
moÈmmunum og foreldrarnir lifa
aÂkaffi fyrir haÂdegi. E n um
helgar erum við seÂrstaklega
dugleg að byrja daginn snemma
með heimsoÂkn aÂ einn af uppaÂ-
halds brunch-stoÈðunum okkar .
Hvað ger ið þið saman heima
ykkur t il dægrastyt t ingar?
Þessa dagana er mikið sungið.

Tinni Snær elskar að hlusta aÂ uppaÂhaldsloÈgin
sõÂn aÂ YouTube og syngur haÂstoÈfum með „Let
it Go“ og „E lmo’s Song“. Hann hefur ekki
enn verið til õÂ að syngja õÂslenskar  per lur eins
og „Gulur, rauður, grænn og blaÂr“ heldur vill

hann helst syngja loÈg með vini sõÂnum E lmo. Við tjuÂtt-
um oÂspart við loÈgin enda ekki annað hægt þegar maður er
õÂsambuÂð með fyrrverandi atvinnudansara og aÂ son sem
hefur  ver ið með mjaðmahreyfingarnar aÂ hreinu fraÂ þvõÂ aÂð-
ur en hann byrjaði að labba.

Erna Hrund HermannsdoÂttir er foÈrð-
unarfræðingur , foÈrðunarbloggari og sam-
feÂlagsmiðlaraÂðgjafi hjaÂ auglyÂsingastofunni
JoÂnsson & Lemacks. Maðurinn hennar
heitir Aðalsteinn Kjartansson og er verk-
efnastjoÂri nyÂmiðladeildar hjaÂ DV. Þau eiga
soninn Tinna Snæ, tuttugu maÂnaða.
Þáttur inn sem allir  geta hor ft  á? Við leyf-
um þeim yngsta að raÂða ferðinni ef við er-
um þrjuÂ saman. ÞaÂ er það helst hann Daniel
Tiger sem er õÂ uppaÂhaldi sem við erum með
õÂgegnum Netflix. Þetta eru daÂsamlegir
teiknimyndaþættir sem eÂg hvet õÂslenskar
sjoÂnvarpsstoÈðvar til að kynna seÂr, allavega
er DanõÂel õÂ miklu uppaÂhaldi hjaÂ Tinna og
fyrsta nafnið sem hann lærði að segja er
einmitt DanõÂel. 
Matur inn sem er  í uppáhaldi hjá öll-
um? MexõÂkoÂsk kjuÂklingasuÂpa. Það er
eina maÂltõÂðin sem eÂg kann að elda fraÂ
grunni og huÂn er klassõÂsk. Við foreldr-
arnir  haÂmum hana õÂ okkur og Tinni Snær
er rosalega duglegur að borða hana. Ann-
ars eigum við það til að kõÂkja õÂ IKE A og
splæsa õÂ kjoÈtbollur  með bruÂnni soÂsu og
kar toÈflum, sænskur eðalmatur  sem er  õÂ miklu uppaÂhaldi
hjaÂ okkur mæðginunum.
Skemmt ilegast  að gera saman? Sund er õÂ uppaÂhaldi.
Tinna Snæ finnst svo gaman að faÂ að busla um õÂ sundlaug-

EFTIRLÆTI FJÖLSKYLDUNNAR

Sund og sænskur eðalmatur

Erna 
Hrund
Hermanns-
do�ttir
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Lj&�fmetisverslunin B&�rið b'�ður fo�lk velkomið a� 
sumarmatarmarkað B&�rsins helgina 30. og 31. a�g&�st 
�� Ho�rpu. Opið verður fra� 11-17 ba�ða dagana. 
Markaðurinn er haldinn a� jarðhæð h&�ssins.

Matarmarkaður �́ Hörpu* Ég horfi aldrei til baka, elskan. 
Það truflar mig fra´ núinu.

Edna Mode úr  The Incredibles

N&� þegar fer að hausta verður
fleiri stundum eytt innandyra og þa�
er tilvalið að koma se�r aftur ��
fo�ndurg��rinn eftir sumarið.

Það ma� nota klo�settr&�llur �� o�tr&�-
legustu hluti og fo�ndurglaðar fjo�l-
skyldur ættu endilega að safna
þeim frekar en að setja �� endur-
vinnslu. Vopnaður klo�settr&�llu, lit-
um, l��mi og '�msu sem til er ma� til
dæmis b&�a til k��ki, kolkrabba,
stimpil, kastala, m&�m��u og uglu. Efa-

FÖNDRAÐ HEIMA

Það er auðvelt að gera slo�ngur af
'�msu tagi &�r klo�settpapp��rsr&�llum.

Fjölhæf klósettrúlla

Ma�luð eldflaug
með a�lpapp��r.

Fyrirmyndin er &�r b��o�-
myndinni Aulinn e�g.

semdafo�lk um fjo�lhæfi hinnar l��t-
illa�tu klo�settr&�llu getur flett upp
„tp roll crafts“ a� Pinterest. Niður-
sto�ðurnar eru sla�andi.

Hlutirnir a� meðfylgjandi myndum
eru allir fo�ndraðir af fimm a�ra
barni. Aðalma�lið er að hafa gaman
af og leyfa bo�rnunum að hafa sinn
ha�ttinn a� en ekki st'�ra þeim of mik-
ið. Miðað við Pinterest er allavega
hægt að ganga aðeins of langt �� full-
komnuninni. ingarun@mbl.is

H vað mega boÈrn? Allt bendir
t il þess að boÈrn õÂ dag
megi gera minna en eldr i

kynsloÂðir  og ekki er  võÂst að það seÂ
endilega til goÂðs. Debra Harrell,
var  handtekin õÂ Suður-KaroÂlõÂnu õÂ
juÂlõÂ sõÂðastliðnum fyr ir  að leyfa nõÂu
aÂra doÂttur  sinni að leika seÂr einni õÂ
almenningsgarði. Margir  hneyksl-
uðust aÂ þessu og varð atburðurinn
til þess að Slate gerði koÈnnun aÂ þvõÂ
meðal lesenda sinna um hvað þeir
maÂttu gera sem boÈrn og hvað þeir
leyfðu boÈrnum sõÂnum að gera. Sex
þuÂsund manns svoÈruðu koÈnnuninni
og gefur  huÂn einhver ja mynd af
þroÂuninni õÂ BandarõÂkjunum. TõÂma-
r it ið segir að svoÈrin gefi skyÂra
mynd af þvõÂ að taumur bandarõÂska
barna hafi styst sõÂðustu aÂratugi.

F ærr i ganga õÂ skoÂlann en aÂður.
AÂr ið 1971 gengu 80% nemenda õÂ
þr iðja bekk ein õÂ skoÂlann en aÂr ið
1990 var þessi tala 9%. Þetta syÂnir
stærri koÈnnun og hjaÂ Slate er  þroÂ-
unin staðfest. E in spurningin
þeir ra var  hvenær lesendurnir
maÂttu fyrst ganga einn og haÂlfan
til aÂtta kõÂloÂmetra að heiman. Meir i-
hluti þeir ra sem fæddur er  aÂ
fimmta aÂratugnum maÂtti það õÂ oÈðr-
um eða þr iðja bekk. E n þegar
komið er  að foÂlki fæddu aÂ nõÂunda
aÂratugnum breytist þetta verulega

og er  þaÂ fimmti bekkur venjan.
F oÂlk fætt aÂ tõÂunda aÂratugnum
maÂtti hinsvegar ekki fara þessa
vegalengd að heiman fyr r  en aÂ
aldr inum 10-14 aÂra. ÞroÂunin var
sambærileg varðandi fleira, eins og
að fara aÂ leikvoÈll einn og það hvor t
barnið þyr ft i að laÂta foreldra vita
reglulega af seÂr ef það væri uÂti õÂ
einhverjar  klukkustundir.

Hræðsluáróður á 
Reagan-t�́mabilinu
Mesta breytingin õÂ koÈnnun Slate
verður sumseÂ hjaÂ þeim sem eru
boÈrn aÂ nõÂunda og tõÂunda aÂratugn-
um. SkyÂr ingin er  soÈgð vera suÂ að aÂ
Reagan-tõÂmabilinu hafi mikið verið
rætt um hættur  þess að vera barn.
Borgaralegir  þryÂstihoÂpar spruttu
upp um þetta maÂlefni, ekki sõÂst um
hættuna sem fælist õÂ leikvoÈllum og
voru moÈrg leiktæki sem voru
dæmd hættuleg, fjar lægð aÂ þessum
tõÂma.

Nokkur  barnsraÂn foÂru haÂtt õÂ fjoÈl-
miðlum aÂ sama tõÂma. Ronald Reag-
an bjoÂ til „Dag tyÂndu barnanna“ og

far ið var  að auglyÂsa eftir  tyÂndum
boÈrnum aÂ mjoÂlkurfernum. Þetta
hræddi foreldra, þraÂtt fyrir  að það
seÂ ekki lõÂklegra að barni verði rænt
nuÂna en aÂ aÂttunda aÂratugnum, að
soÈgn Davids F inkelhors, fram-
kvæmdastjoÂra samtaka sem laÂta
sig varða glæpi gegn boÈrnum.

F lestir leyfa boÈrnum sõÂnum að
gera minna en þeir  maÂttu sjaÂlfir :
„ÞvõÂ miður  hugsa eÂg uppeldið uÂt
fraÂ dagbloÈðum. E f eÂg tæki ranga
aÂkvoÈrðun og eitthvað slæmt myndi
gerast, hvernig hljoÂmaði það õÂ
freÂttum? Tilhugsunin ger ir mig
õÂhaldssamar i og boÈrnin mõÂn missa
af tækifær inu sem eÂg hafði t il að
leika seÂr sjaÂlfstætt õÂ fr jaÂlsum leik,“
skr ifaði kona fædd 1972.

BandarõÂkin eru ekki IÂsland og
þvõÂ er  ekki hægt að yfir færa allt en
þroÂunin virðist vera suÂ sama heÂr-
lendis. Það aÂ auðvitað ekki að
stefna boÈrnum õÂ hættu en foreldrar
þurfa að aÂtta sig aÂ þvõÂ að partur  af
uppeldinu er  að leyfa boÈrnunum að
spreyta sig sjaÂlf og uppgoÈtva hluti
upp aÂ eigin spyÂtur.

HVAÐ MEGA BÖRN GERA?

Taumurinn að styttast

Fjo�lbreytileg farartæki �� So�leyjargo�tu fyrir einhverjum a�ratugum.

Morgunblaðið/O�lafur K. Magn&�sson

FRJÁLS LEIKUR ÁN AFSKIPTA

FULLORÐINNA VIRÐIST

VERA Á UNDANHALDI OG

BÖRN GANGA SÍÐUR EIN Í

SKÓLANN FRAMAN AF

ALDRI, SAMKVÆMT BANDA-

RÍSKRI KÖNNUN.
Inga R&�n Sigurðardo�ttir 

ingarun@mbl.is
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Í
Sheffield buÂa um 551.800 manns en þraÂtt fyr ir  mikinn foÂlksfjoÈlda er
borgin talin ein oÈruggasta borg E nglands. Borgin er  ein suÂ alla græn-
asta õÂ E vroÂpu en huÂn inniheldur  um 170 skoÂglendi, 78 almennings-
garða og oÂtal treÂ, eða um ruÂma tvo milljarða. Sheffield er  meðal ann-

ars þekkt fyr ir  að vera við Peak Distr ict-þjoÂðgarðinn, sem þykir
einstaklega fallegur , og þvõÂ er  naÂttuÂran aÂvallt skammt undan.

E kki er  noÂg með að borgin seÂ stuÂtfull af fallegr i naÂttuÂru heldur  hefur
huÂn að geyma fjoÈrugt nætur lõÂf og gott uÂrval verslana. Þeir  sem eru til-
buÂnir  að eyða daÂgoÂðr i summu õÂ verslunum þegar þeir  ferðast er lendis
ættu að leggja leið sõÂna õÂ Meadowhall-verslunarmiðstoÈðina en huÂn er nõÂ-
unda stærsta verslunarmiðstoÈð Bretlands og iðar  aÂvallt af lõÂfi. Miðbær
Sheffield er  einnig fjoÈr legur og fallegur  og setur  raÂðhuÂsið glæsilegan svip
aÂ bæinn.

F erðamenn sem heimsækja Sheffield hafa þvõÂ uÂr moÈrgu að velja, hvor t
sem þeir hafa aÂhuga aÂ uÂtivist, sloÈkun, skemmtanalõÂfi, toÂnlist eða arkitekt-
uÂr svo eitthvað seÂ nefnt. Og þeir  sem vilja stunda hreyfingu meðan aÂ
heimsoÂkninni t il Sheffield stendur þur fa ekki að leita langt yfir  skammt
þvõÂ Sheffield er  kunn fyr ir  að vera afar  hæðoÂtt og þvõÂ fylgir  þvõÂ að roÈlta
um borgina aÂkveðin lõÂkamsrækt.

Manchester-flugvoÈllur  er t ilvalið fyrsta stopp fyrir  þaÂ IÂslendinga sem
hyggjast heimsækja Sheffield en lestin gengur þar aÂ milli og tekur  ferðin
ruÂma klukkustund.

FJÖLBREYTILEIKINN ÁBERANDI

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

BORG ENGLANDS, ER ALLS EKKI SÍÐRI. 
Guðn'� Hro�nn gudnyhronn@mbl.is

Keppendur Tour de France-hjo�lreiðakeppninnar hjo�luðu ��
gegnum Sheffield �� j&�l��.

AFP

Sheffield er gjarnan ko�lluð grænasta borg Englands þar
sem gro�ður og falleg tre� eru a�berandi þar.

Ra�ðh&�sið �� miðbæ Sheffield er einstaklega glæsilegt. Byggingin var reist seint a� n��tja�ndu o�ld.

Ferðalögog flakk
Aukin umferð um Leifsstöð

*Samkvæmt talningum Ferðama�lastofu hefur ut-
anlandsferðum I�slendinga fjo�lgað to�luvert fra�
s��ðasta a�ri. Um 39 þ&�sund I�slendingar fo�ru utan
��j&�l�� s��ðastliðnum, um 6.200 fleiri en �� j&�l�� �� fyrra.
Það er o�hætt að segja að umferð um Leifssto�ð
hafi aukist to�luvert a� þessu eina a�ri þv�� um
144.500 erlendir ferðamenn fo�ru fra� landinu ��
j&�l�� s��ðastliðnum samkvæmt talningum Ferða-
ma�lastofu eða um 21.000 fleiri en �� j&�l�� �� fyrra.

Í ágúst er Edinborg undirlo¨gð sviðslistaha´t�́ðinni The Fringe, og mannmergðin a´

götunum minnir a´ einhvers konar ma´naðarlanga menningarno´tt. Kabarett, dans-

og leiksýningar og það sem e´g er spenntastur fyrir – uppistand. Flest uppistandið

sem e´g fór á �́ byrjun var frekar o´spennandi, þreyttir karlrembu- og ku´kabrandarar

voru ekki alveg það sem e´g var að leita eftir. Það var ekki fyrr en e´g fór á nem-

endakeppni �́ uppistandi að e´g sá eitthvað ferskt. Eini gallinn var að me´r finnst

skoski hreimurinn svo erfiður að um leið og e´g fattaði brandarann og byrjaði að

hlæja að honum var restin af salnum lo¨ngu búin með sinn hla´tur. Þetta var orðið

svo slæmt að einu sinni kom kynnirinn fram, benti u´t �́ sal og spurði hver það væri

sem væri að horfa a´ þetta a´ plúsnum. Hann var að sja´lfsögðu að benda beint a´ mig.

Þegar næsti keppandi steig a´ svið var salurinn svo meðvitaður um þetta að �́ hvert

skipti sem e´g hló á eftir öllum hlógu allir aftur. Sa´ keppandi fe´kk þv�́ tvöfaldan hlát-

ur og endaði auðvitað a´ þv�́ að vinna keppnina og fe´kk 2.500 punda verðlaun.
Kveðja, Jón Ben. Við To�ta við kastalann. He�r er e�g n'�kominn a� Royal Mile. 

2.500 punda hla´turinn

Grillað �� Meadows, besta almenn-
ingsgarðinum.

PÓSTKORT FRÁ EDINBORG

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

16 af 56 8.9.2014 11:10



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

17 af 56 8.9.2014 11:10



Græn svæði innan borgarmarka veita fo�lki tækifæri til
að fl'�ja ærandi ha�vaða og steypu sto�rborga.

Morgunblaðið/Styrmir Ka�ri

H
vaða borgir heims eru best
til þess fallnar  að stuðla að
almennu heilbr igði õÂbuÂa
sinna? Til eru yÂmsir  listar

yfir  slõÂkar borgir  aÂ oÂlõÂkum miðlum
netsins. E n hvað ger ir  borg heilsu-
samlega? YÂmsir  þættir  koma til skoð-
unar aÂ borð við gæði heilbr igðisþjoÂn-
ustu, umfang og skipulag almennings-
samganga og aðgengi að grænum
svæðum innan borgarmarka. HeÂr er
að finna fimm borgir sem eiga það
sameiginlegt að bir tast iðulega aÂ list-
um yfir  heilnæmustu borgirnar  enda
hafa yfirvoÈld þar lagt aÂherslu aÂ að
reka borgirnar  með það fyr ir augum
að tryggja heilbr igði õÂbuÂanna. 

FIMM BORGIR ÞAR SEM ÍBÚAR NJÓTA MIKILLA LÍFSGÆÐA

Höfuðborgir
heilsunnar

STÓRBORGIR ERU EKKI FYRSTU STAÐIRNIR SEM KOMA UPP Í HUG-

ANN 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.
Halldo�r A. A�sgeirsson haa@mbl.is

* Gæði heilbrigðis-
þjónustu,

menntakerfi og um-
fang og skipulag al-
menningssamganga
hafa áhrif á mat á
l�́fsgæðum �́búa borga.

18 MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 31.8. 2014

Ferðalög og flakk

Borgir Vestur-Evro�pu eru iðulega ofarlega a�
listum yfir l��fsgæði ��b&�a heims og hafa þar
��trekað betur en borgir �� Norður- og Suður-
Amer��ku. I� Skandinav��u er hins vegar að finna
mestu l��fsgæði Evro�pu hvað heilbrigði varðar
og þv�� þarf ekki að koma a� o�vart að sja� Kaup-
mannaho�fn v��ða a� listum. Ho�fuðborg Dan-
merkur er afar vinsæll a�fangastaður I�slend-
inga og tro�nir a� toppi margra lista yfir
heilbrigði borga. R��k hjo�lreiðamenning borg-
arinnar hefur þar mikil a�hrif auk þess sem
Danir hafa minnkað &�tstreymi gro�ðurh&�sa-
lofttegunda umtalsvert undanfarinn a�ratug.
U�tstreymið hefur dregist saman um 20% fra�
a�rinu 2005 og er það hluti af markmiði borg-
aryfirvalda um að verða fyrsta borg heims

sem nær jafnvægi �� kolefnis&�tblæstri, það er
að segja skilur ekki eftir sig nein kolefn-
isfo�tspor �� umhverfinu. Ætlunin er að na�
þessu markmiði fyrir a�rið 2025. Um helm-
ingur ��b&�a Kaupmannahafnar hjo�lar �� vinnuna
dag hvern og um 400 k��lo�metrar af
hjo�last��gum liggja um borgina. Hjo�l-
reiðast��gurinn um
Dronning Louise-br&�
sem tengir Nør-re-
bro við miðbæinn
er fjo�lfarnasta hjo�la-
leið �� heimi og þar
fara um 36.000 hjo�l-
reiðamenn a� hverjum
einasta degi.

Jafnvægi �́ kolefnisútblæstri 2025
Furstadæmið a� fro�nsku Riv��erunni er aðeins tveir ferk��lo�metrar að stærð og er
þe�ttb'�lasta r��ki heims. Hvergi a� hnettinum mælist langl��fi jafnmikið eða re�tt tæp-
lega 90 a�r. Þess ber þo� að geta að ��b&�ar Mo�nako� eru aðeins re�tt tæplega 40 þ&�s-

und og &�rtakið þv�� o�llu smærra en �� stærri samfe�lo�gum. Þar eru jafn-
framt flestir milljo�na- og milljarðamæringar heims miðað við ho�fða-

to�lu. Þau miklu auðæfi sem ��b&�ar Mo�nako� b&�a yfir gera
þeim kleift að eiga fyrir heilbrigðisþjo�nustu a� heims-
mælikvarða. Heilbrigðiskerfi Mo�nako� er �� þretta�nda sæti
Alþjo�ðaheilbrigðisstofnunarinnar. Þar hefur jafnframt ver-

ið gripið til margv��slegra &�rræða �� þa�gu umhverfisins,
meðal annars er stefnt að þv�� la�gmarka &�tstreymi
gro�ðurh&�salofttegunda a� ra�ðstefnum sem haldnar eru
��Mo�nako� �� sto�rum st��l. Þa� keyra opinberir starfsmenn
��auknum mæli um a� rafmagnsb��lum og græn svæði

eru v��ða. 

Langl�́fir milljó namæringar
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I� Singap&�r er t��ðni ungbarnadauða
afar la�g a� sama t��ma og ��b&�ar
borgr��kisins b&�a við mikið langl��fi
eða 84,38 a�r að meðaltali sam-
kvæmt uppl'�singum sem er að
finna �� staðreyndasafni bandar��sku
leyniþjo�nustunnar (e. CIA World
Factbook). Aðeins ��b&�ar Mo�nako�,
Macau og Japans geta b&�ist við að
lifa lengur en ��b&�ar Singap&�r. Heil-
brigðiskerfið þar þykir meðal
þeirra skilvirkustu og bestu ��
heimi. Um 80% ��b&�anna nota op-
inbera heilbrigðisþjo�nustu þar
sem nokkrir verðflokkar eru ��
gildi. Þa� er Singap&�r meðal hrein-
ustu borga heims enda er þar ��
gildi stro�ng lo�ggjo�f sem leggur

bann við þv�� að hrækja a� go�tum
&�ti og dreifa rusli. Hinu opinbera
þar hefur jafnframt tekist að tak-
marka b��laumferð to�luvert fra� ha�-
punkti hennar a� a�ttunda a�ratugn-
um með '�msum gjo�ldum og
vegaþrengingum og o�ðrum &�r-
ræðum. Almenningssamgo�ngu-
kerfið flytur r&�mlega tvær millj-
o�nir farþega milli staða a� degi
hverjum. Þa� er Singap&�r stundum
ko�lluð „borg garðanna“ �� ljo�si
þess að þar er fjo�ldi almennings-
garða og go�nguleiða �� kringum
eyjuna. Hjo�lreiðamenn og hlaup-
arar geta stuðst við se�rstakt
leiðakerfi til að ferðast a� milli
garða og annarra grænna svæða. 

Bannað að hrækja

Losun gro�ðurh&�salofttegunda �� To�k'�o� er
með þv�� minnsta sem t��ðkast �� As��u enda
er þar að finna eitt skilvirkasta almenn-
ingssamgo�ngukerfi �� heimi. Borgaryfirvo�ld
hafa jafnframt haldið þv�� fram að kjarn-
orkuslysið �� Fukushima og flo�ðbylgjan a�r-
ið 2011 hafi ekki haft a�hrif a� mengunar-
stig borgarinnar. Dagblaðið The Guard-
ian �� Bretlandi valdi To�k'�o� �� annað sæti
yfir heilnæmustu borgir heims a�rið 2012
enda er langl��fi ��b&�a borgarinnar vel þekkt
og er �� dag re�tt tæplega 85 a�r að með-
altali. Japanir verja miklum opinberum
fja�rmunum �� heilbrigðiskerfi almennings,
leggja r��ka a�herslu a� hreinlæti og að rækta
sterk fjo�lskyldutengsl. Þa� samanstendur
mataræði Japana að sto�rum hluta af hr��s-
grjo�num, grænmeti og ferskum fiski. H&�s-
næðisverð �� To�k'�o� to�k að hækka talsvert
a�rið 2013 �� kjo�lfar breyttra a�herslna n'�s
forsætisra�ðherra, Sinzo Abe, �� efnahags-
ma�lum. Þa� hafði jafnframt a�hrif að To�k'�o�
var valin til að h'�sa sumaro�lymp��uleikana
a�rið 2020. 

Japanskur agi �́ samgo¨ngumálum

A�vesturstro�nd A�stral��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, Intelli-
gent Life, valdi Perth sem eina af 10 l��fvænlegustu
borgum heims a�rið 2013. Intelligent Life mældi fimm
þætti �� mati s��nu; sto�ðugleika, heilbrigðiskerfi, mennt-
un, borgarskipulag, menningu og umhverfi. A� t��ma-
bilinu milli 1998 og 2009 jo�kst fjo�ldi hjo�lreiðamanna ��
Perth um 450% og reiðhjo�lagrindum hefur verið
komið upp v��ða um borgina svo mo�gulegt se� að læsa
hjo�lum kirfilega. Hl'�tt loftslagið við Indlandshaf gerir
jafnframt að verkum að ��b&�ar Perth geta skellt se�r a�
stro�ndina og stundað &�tivist og ��þro�ttir af marg-
v��slegu tagi allan a�rsins hring. Tæplega tvær milljo�nir
manna b&�a þar og Perth er þv�� fjo�rða stærsta borg
A�stral��u hvað mannfjo�lda varðar. H&�snæðismark-
aður þar hefur verið að na�lgast sto�ðugleika a� n'� eftir
mikinn uppgang a� undanfo�rnum a�rum �� na�muiðnaði. 

Reiðhjólum fjölgaði
um 450%

SPUNI
Hönnuður Erla Sólveig Óskarsdóttir

Veldu þinn lit úr rúmlega 50 litum sem í boði

eru og við bólstrum stólinn eftir þínum óskum.

STOFNAÐ 1956

Íslensk hönnun
& handverk

Bæjarlind 8-10
201 Kópavogur

s: 510 7300
www.ag.is
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Heilsa oghreyfing *Margt fo�lk n&� til dags eyðir miklum t��ma fyrir framan to�lvu-
og sjo�nvarpsskja�i hvern dag en fa�ir velta þv�� fyrir se�r hvaða
afleiðingar þetta gla�p 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 um-
hverfið og þrengir sjo�nsviðið sma�tt og sma�tt. Til að sporna
gegn þessari þro�un er mælt með að gera augnæfingar
reglulega, svo sem að ranghvolfa augunum nokkrum sinn-
um eða l��ta fra� skja�num með reglulegu millibili.

Afleiðingar sjónvarpsgláps

Á
stæðurnar  bak við ofaÂt
og sterka loÈngun õÂ
aÂkveðin matvæli sem
erfitt er  að raÂða við eru

ekki alveg ljoÂsar  en eru taldar
vera af bæði lõÂfeðlisfræðilegum og
saÂlfræðilegum toga. Oft er þetta
að stoÂrum hluta t ilfinningalegt og
tengist gjarnan einmanaleika,
þunglyndi, kvõÂða eða streitu. J afn-
vel smaÂskammtur af aÂkveðinni
matar tegund getur  þaÂ yÂtt undir
ofaÂtið. Hugsunin hjaÂ foÂlki er oft
mjoÈg svar thvõÂt. Það telur  mat ann-
aðhvort slæman og oÂhollan eða
goÂðan og hollan en õÂ raunveruleik-
anum er  þetta ekki alveg þannig,“
uÂtskyÂr ir  Hrund og nefnir suÂkku-
laði, koÈkur, kex, õÂs, kar toÈflufloÈgur,
popp og skyndibita sem dæmi yfir
þau matvæli sem foÂlk finnur
gjarnar  fyr ir sterkri loÈngun õÂ.
„Sumir  eiga það lõÂka til að borða
of mikið af kartoÈflum, brauði og
pasta.“

Hrund segir  sykur  oft valda
foÂlki er fiðleikum õÂ baraÂttunni gegn
oÂhollu mataræði. „Það hefur  ver ið
syÂnt fram aÂ õÂ rottum að matur
sem inniheldur  mikinn sykur  eyk-
ur  losun aÂ utanfrumu-doÂpamõÂni aÂ
vissum stoÈðum õÂ heilanum. Þetta
eru hlutir  sem aÂ enn eftir  að
skoða betur  hjaÂ mannfoÂlkinu og

þess vegna er  ekki alveg tõÂmabært
að tala um þessar langanir sem
fõÂkn. F õÂkn er  frekar  sterkt orð og
er  yfir leitt notað yfir  sterka loÈng-
un õÂ aÂfengi og eitur lyf en ekki
matvæli. E n foÂlk getur aftur aÂ
moÂti fengið mjoÈg sterka loÈngun õÂ
vissan mat þannig að þvõÂ finnst
það ekki geta stjoÂrnað þessum
loÈngunum og neytir  matar ins oft õÂ
miklu magni, og þaÂ er  õÂ sumum
tilfellum um að ræða ofaÂt sem er
viss tegund af aÂtroÈskun,“ segir
Hrund.

Hlustað á l�́kamann
Hrund mælir  með þvõÂ að þeir  sem
eiga við ofaÂt að strõÂða leit i t il fag-
aðila sem hjaÂlpar  þeim að finna uÂt
hvaða tilfinningar buÂa að baki
ofaÂtinu. „ÞaÂ lær ir  foÂlk aðferðir  t il
að takast aÂ við t ilfinningarnar  aÂ
annan haÂtt en með þvõÂ að borða of
mikið. E n ef loÈngunin er  aðeins
vægar i getur  reynst vel að borða
reglulega hollan mat og passa upp
aÂ að hlusta aÂ lõÂkamann. Svo er
nauðsynlegt að borða þegar hung-
ur  ger ir  var t við sig þvõÂ laÂgur
bloÂðsykur  getur  yÂtt undir  þessar
langanir . Svo hjaÂlpar  hreyfing oft
t il lõÂka,“ uÂtskyÂr ir  Hrund og segir
að þaÂ seÂ einnig mikilvægt að finna
uÂt aÂ hvaða tõÂma loÈngunin gerir

helst var t við sig. „Þannig getur
foÂlk ver ið t ilbuÂið með snar l sem
slær aÂ loÈngunina õÂ oÂhollan mat.
F yr ir  suma gæti það til dæmis
ver ið luÂka af hreinum hnetum eða
aÂvoÈxtur ,“ segir Hrund sem verður
oft voÈr við að foÂlk eigi er fitt með
að minnka eða hætta að drekka
gosdrykki hvort sem þeir  inni-
halda sykur  eða gervisætu. „Það
er mjoÈg lõÂklegt að það seÂ vegna
koffõÂnsins sem gosdrykkir  inni-
halda gjarnan,“ segir  Hrund að
lokum.

BARÁTTAN GEGN ÓHOLLUSTU

„F�́kn er 
frekar 

sterkt orð“
MARGIR KANNAST VIÐ ÞAÐ AÐ FÁ STERKA LÖNGUN

Í EINHVERJA ÓHOLLUSTU HVORT SEM ÞAÐ ER GOS-

DRYKKUR, SÆLGÆTI EÐA FITURÍKUR MATUR. ÞESSA

LÖNGUN GETUR VERIÐ ERFITT AÐ LOSA SIG VIÐ.

NÆRINGARFRÆÐINGURINN HRUND VALGEIRS-

DÓTTIR SEGIR SÁLFRÆÐILEGAR ÁSTÆÐUR OFT

VALDA STERKRI LÖNGUN Í ÓHOLLUSTU.
Guðn'� Hro�nn gudnyhronn@mbl.is

Næringarfræðingurinn Hrund Valgeirsdo�ttir heldur &�ti vefs��ðunni www.naer-
ing.com, þar deilir h&�n '�msum gagnlegum fro�ðleik um mataræði og næringu.

Morgunblaðið/Þo�rður

* Ástæðurnar að
baki ofáti og

sterkri löngun �́
ákveðin matvæli
eru ekki alveg ljósar
en eru taldar vera
af bæði l�́feðlis-
fræðilegum og sál-
fræðilegum toga.

Það getur reynst þrautin
þyngri að standast freist-
ingar þegar sælgæti er a�
boðsto�lum.

Borðaðu reglulega hollan mat  í lit lum
skömmtum: Við viljum halda blo�ðsykrinum ��
jafnvægi þv�� það kemur �� veg fyrir að við la�tum
undan lo�ngun �� o�hollustu.
Ekki verða of svöng/svangur : Þegar við er-
um orðin mjo�g svo�ng þa� erum við l��klegri til að
missa okkur �� o�hollustunni.
Hreyfingin hjálpar : Margir borða sætindi
þegar þeim leiðist og þa� er gott að dreifa hug-
anum með l��kamsrækt.
Hafðu snar l við höndina: Finndu &�t a� hvaða
t��ma lo�ngunin gerir vart við sig og gr��ptu þa� ��
hollt snarl, til dæmis hnetur og a�vexti.
Fáðu viðeigandi hjálp: Leitaðu til fagaðila
sem kennir þe�r að takast a� við tilfinningar a�
annan ha�tt en með ofa�ti ef það er það sem þ&�
ert að str��ða við.
Hreinsaðu skápana: Ef engin o�hollusta er til
a� heimilinu er l��klegra að þe�r takist ætl-
unarverk þitt.AFP

Yfirst�́gðu 
löngunina

NOKKUR GÓÐ RÁÐ 
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V
ið erum með þrjaÂ, sjoÈ og tõÂu kõÂloÂ-
metra þannig að við teljum að allir
ættu að geta fundið eitthvað við sitt
hæfi. Þetta er auðvitað svo stuttu

eftir ReykjavõÂkurmaraþonið að þeir sem vilja
hlaupa lengri vegalengdir eru oÈrugglega buÂnir
að faÂ uÂtraÂs. Þessar vegalengdir ættu að henta
þessari tyÂpõÂsku fjoÈlskyldu,“ segir Vikar Sig-
ur joÂnsson sem hefur haft umsjoÂn með
Reykjanesmaraþoninu sõÂðastliðin tõÂu aÂr. „Það
er toÈluverður fjoÈldi barna sem tekur  þaÂtt õÂ
hlaupinu, seÂrstaklega õÂ þremur kõÂloÂmetrum,
og sjoÈ kõÂloÂmetrar  henta unglingum vel,“ uÂr-
skyÂrir  Vikar  sem telur  Reykjanesmaraþonið
sannkallaða fjoÈlskylduskemmtun.

IÂaÂr verður Reykjanesmaraþonið aÂ miðviku-
degi lõÂkt og õÂ fyr ra en ekki aÂ LjoÂsanoÂtt sjaÂlfr i.
„Við vorum alltaf með Reykjanesmaraþonið aÂ
laugardeginum õÂ tengslum við LjoÂsanoÂtt en nuÂ
er LjoÂsanoÂtt orðin svo stoÂr viðburður að aÂ
seinasta aÂr i aÂkvaÂðum við að færa hlaupið yfir
aÂmiðvikudaginn, við toÈldum það skynsamleg-
ast, og það kom svakalega vel uÂt. Þess vegna
verður hlaupið einnig aÂ miðvikudegi õÂ aÂr,“ seg-
ir Vikar og bendir aÂ að 500 kroÂnur af hverju
þaÂtttoÈkugjaldi renni til BarnaspõÂtala Hrings-
ins. „500 kroÂnur af hverri skraÂningu renna til
BarnaspõÂtala Hringsins til minnigar um lõÂtinn
dreng sem leÂst fyrir aÂri, hann BjoÈrgvin Arnar
Atlason. Við viljum laÂta gott af okkur leiða,“
segir Vikar.

Vikar mun ekki hlaupa õÂ sjaÂlfu Reykjanes-

maraþoninu en hann situr ekki auðum hoÈndum
meðan aÂ hlaupinu stendur. „EÂg hleyp oÈrugg-
lega sjoÈ eða tõÂu kõÂloÂmetra aÂ miðvikudaginn,
bæði õÂ undirbuÂningnum og meðan aÂ hlaupinu
stendur,“ segir Vikar sem mun sjaÂ til þess að
allt gangi vel fyrir sig aÂ hlaupadeginum aÂsamt
fleira goÂðu foÂlki.

Mesti sigurinn að mæta og vera með
IÂ lok dags verða svo veitt vegleg verðlaun fyr-
ir  meðal annars besta aÂrangurinn. „Svo erum
við einnig með slatta af uÂtdraÂttarverðlaunum,
bæði peningaverðlaun og annað. Mesti sig-
urinn er bara að mæta og hlaupa, maður þarf
ekki endilega að vera bestur t il að faÂ verð-
laun,“ segir Vikar sem lumar aÂ nokkrum goÂð-
um raÂðum fyr ir þaÂ sem hyggjast hlaupa aÂ mið-
vikudaginn. „Mitt helsta raÂð til hlaupara er
auðvitað að borða næringarrõÂka fæðu aÂður en
haldið er af stað. Svo langar mig að benda
foÂlki aÂ að taka það bara roÂlega og fara ekki að
stressa sig aÂ einhverjum oÂþarfa reÂtt fyr ir
hlaup. ÞaÂ er auðvitað mikilvægt að vera vel
skoÂaður og vel klæddur.“

AÂhugasamir geta skraÂð sig t il leiks til klukk-
an 22:00 aÂ þriðjudaginn aÂ www.hlaup.is eða õÂ
lõÂkamsræktarstoÈðinni LõÂfsstõÂl en þaÂtttakendur
eru hvattir t il að kynna seÂr hlaupaleiðirnar aÂð-
ur en haldið er af stað. RaÂsmark og endamark
verður við lõÂkamsræktarstoÈðina LõÂfsstõÂl/HoÂtel
KeflavõÂk og ræst verður õÂ allar vegalengdir
klukkan 18:00.

HLAUPIÐ UM GÖTUR REYKJANESBÆJAR

Reykjanesmaraþonið er sann-
kölluð fjölskylduskemmtun

Vikar Sigurjo�nsson er he�rna við ra�smark
Reykjanesmaraþons a�samt do�ttur sinni, 
Snæd��si Glo�ð sem mun hlaupa a� miðvikudaginn.

MIÐVIKUDAGINN NÆSTKOMANDI, HINN ÞRIÐJA SEPTEMBER, FER REYKJA-

NESMARAÞONIÐ FRAM. REYKJANESMARAÞONIÐ ER ÁRLEGUR VIÐBURÐUR

SEM FER FRAM Í TENGSLUM VIÐ LJÓSANÓTT Í REYKJANESBÆ OG ER BOÐ-

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

500 KRÓNUR AF HVERJU ÞÁTTTÖKUGJALDI TIL BARNASPÍTALA HRINGSINS.
Guðn'� Hro�nn gudnyhronn@mbl.is

I� fyrra hlupu þa�tttakendur
Reykjanesmaraþonsins
�� bl��ðskaparveðri.

* 500 krónur af hverri
skráningu renna til

Barnasp�́tala Hringsins til
minningar um l�́tinn
dreng sem lést fyrir ári.
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Heilsa og hreyfing
Paraben er rotvarnarefni sem gjarnan er notað �� snyrtivo�rur. A� seinni a�rum hefur umræðan um skað-
semi parabens verið mikil en það er talið geta valdið brjo�stakrabbameini. Þeir sem vilja forðast paraben
ættu þa� að lesa vandlega utan a� umb&�ðir a� snyrti- og hreinlætisvo�rum. Innihaldsl'�singarnar geta stundum
verið villandi og ætti fo�lk að vera vakandi fyrir orðum sem innihalda orðið paraben, t.d. methylparaben.

Skaðsamt rotvarnarefni

AFP

1. Næringin er  mikilvæg. Borðaðu
hollan og orkur��kan mat fyrir hlaupið
sem fer vel �� magann. Til dæmis er til-
valið að fa� se�r gr��ska jo�g&�rt með m&�sl��
og a�vo�xtum fyrir a�to�kin.

2. Skórnir  skipta máli. Mikilvægt er
að sko�b&�naðurinn se� þægilegur og go�ð-
ur. Fa�ðu hja�lp �� ��þro�ttavo�ruverslun við
að velja sko� sem henta fo�tunum a� þe�r.
Þa� er sniðugt að vera með pla�stur �� vas-
anum �� hlaupinu ef ske kynni að hælsæri
gerði vart við sig.

3. Slökun gerir  gæfumun. Ekki eyða
orkunni �� að kreppa hnefa og spenna
axlir a� meðan þ&� hleypur, slakaðu a� o�xl-
unum og hristu handleggina reglulega til
að halda slo�kun.

4. Ekki gleyma upphituninni. Pro�f-
aðu að skokka a� staðnum og teygja vel a�
l��kamanum til að koma �� veg fyrir meiðsl.

5. Hafðu vatn við höndina. I� flestum
hlaupum eru svo þar til gerðar vatns-
sto�ðvar þar sem hlauparar geta slegið a�
þorstann, n'�ttu þe�r þær.

6. Skemmtu þér fyrst  og fremst .
Hlaupið verður auðveldara þegar þ&�
skemmtir þe�r vel. B&�ðu til hressandi
lagalista fyrir hlaupið og komdu þe�r �� g��r-
inn.

7. Teygjur eru óm issandi. Teygðu vel
��lok hlaups og komdu þannig �� veg fyrir
harðsperrur og eymsl.

SJÖ GÓÐ RÁÐ FYRIR HLAUPIÐ

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

22 af 56 8.9.2014 11:10



31.8. 2014 MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 23

S
igurbjoÈrn Hreiðarsson er  einn þekktasti knattspyrnumaður
landsins en hann oÂlst upp aÂ DalvõÂk og varð fyrsti landsliðs-
maður inn fraÂ þvõÂ svæði. Hann byr jaði ungur að spila meðal
þeir ra bestu en hann var einungis 15 aÂra þegar hann feÂkk að

spreyta sig fyrst õÂ meistaraflokki. Knattspyrnuferill hans er  langur
og glæsilegur  enda leikjahæsti leikmaður Vals fraÂ upphafi og var
fyr ir liði sem bæði IÂslands- og bikarmeistar i. Spilaði einnig õÂ SvõÂþjoÂð
upp uÂr aldamoÂtum með Trelleborg õÂ allsvenska. F yrir þremur aÂrum
toÂk hann að seÂr þjaÂlfun hjaÂ Haukum, fyrst sem aðstoðarþjaÂlfar i og
nuÂ sem aðalþjaÂlfar i liðsins. SigurbjoÈrn aÂ konu og tvær dætur  og er
þvõÂ fjoÈlskyldufaðir . Hann klaÂraði stuÂdentsproÂf fraÂ F B og õÂþroÂttafræði
fraÂ Laugavatni. ÞaÂ hefur stafað sem kennar i õÂ 13 aÂr, fyrst õÂ L inda-
skoÂla õÂ KoÂpavogi og nuÂ õÂ IðnskoÂlanum õÂ Hafnar firði.
Gælunafn: BjoÈssi.
Íþrót tagrein: Knattspyrna.
Hversu oft  æfir  þú á viku? F imm eða sex sinnum õÂ viku.
Hver  er  lykillinn að góðum árangr i? SkyÂr og raunhæf markmið og
vinna oÂtrauður að þeim. Passa upp aÂ allt sem viðkemur; s.s. æfingar,
mataræði, hvõÂld og hugarþjaÂlfun. E kki gefa afslaÂtt af neinu og taka
aÂbyrgð aÂ sjaÂlfum seÂr. Vera jaÂkvæður gagnvart oÈllu og meðvitaður
um að það koma þungir  dagar lõÂka. AÂrangur er bara vinna og kemur
alls ekki af sjaÂlfu seÂr.
Hvernig er  best  að koma sér  af stað? Velja seÂr eitthvað sem
manni þykir  skemmtilegt að gera. E kki fara eftir  þvõÂ endilega
hvað aðr ir  eru að gera heldur  finna sitt aÂhugasvið. ÞaÂ er  hægt
að byr ja og gleyma seÂr õÂ hreyfingunni. Það albesta er þegar
maður er  buÂinn að hreyfa sig eða gera bara eitthvað õÂ aÂkveð-
inn tõÂma og gleymir seÂr bara alveg õÂ þvõÂ, lendir
eiginlega õÂ tõÂmaleysu og hlakkar  t il næsta
skiptis. MjoÈg gott að finna
seÂr feÂlaga að æfa með, einn
eða fleir i, sem drõÂfa mann
aÂfram þegar aÂ þar f að
halda.
Hvað ráðleggurðu fólki
sem vill hreyfa sig
meira? Hafa hreyfinguna
fjoÈlbreytta og lõÂflega. EÂg
skipti t.d. doÈgunum niður  og hef
nokkur  atr iði õÂ hverr i viku. EÂg
t.d. hleyp, lyft i, syndi, geng og er
õÂ foÂtbolta õÂ hverri viku. Lyfti oft
bara heima hjaÂ meÂr. Set upp
þrekhr ing þar  sem eÂg einblõÂni aÂ eig-
in lõÂkmasþyngd. E kki laÂta stoppa sig
að komast ekki õÂ ræktina þennan
dag. Margir  aðrir  hreyfikostir  õÂ
stoÈðunni.
Hvernig heldurðu þér  í formi þegar
þú ferð í fr í? EÂg passa mig aÂ þvõÂ að vera
aldrei haÂður einhverr i einni lõÂkamsræktarstoÈð
eða einni tegund af hreyfingu. Hver  maður er  sitt
muster i eins og einhver sagði og eÂg nyÂti meÂr alltaf
umhverfið sem eÂg er  õÂ hver ju sinni. Það er  alltaf
hægt að hlaupa, ganga, vinna með eigin lõÂkams-

þyngd og mjoÈg võÂða hægt að fara õÂ sund. Maður er með bolta õÂ skott-
inu og jafnvel fr isbõÂdisk eða badmintonspaða. Bara spurning um að
hreyfa sig.
Er tu almennt  meðvitaður  um mataræðið? JaÂ, en ekki fanatõÂskur .
Borða allt en fylli diskinn ekki alltaf. EÂg passa að borða mikinn
morgunmat og er  alveg meðvitaður  um, ef eÂg hef ver ið õÂ einhver ju
misgoÂðu að borða, að passa upp aÂ næstu maÂltõÂðir.
Hvað borðarðu t il að halda þér  í form i? Alla floÂruna. Passa alltaf
að hlaða vel eft ir  æfingar  og dæli þaÂ õÂ mig sykri sem er  ein af faÂum
stundum sem eÂg borða sykur  með goÂðr i samvisku. F æ meÂr alltaf
lyÂsi og võÂtamõÂn extra aÂ morgnana og drekk mikið vatn. Reyni bara
að passa jafnvægið milli hleðslu og eyðslu.
Hvaða óhollusta freistar  þín? EÂg borða alveg inn aÂ milli oÂhollt en
reyni að hafa jafnvægi õÂ þessu. EÂg fæ meÂr t.d. mjoÈg reglulega royal-
buÂðing og noÂakropp.
Hvað ráðleggurðu fólki sem vill bæta mat aræðið? Kynna seÂr maÂl-
in og borða fjoÈlbreytt. Reyna að finna jafnvægi õÂ þvõÂ að innbyrða
jafnmikið af kalorõÂum og þuÂ eyðir . Borða alltaf kjarngoÂðan morg-
unmat sem heldur  manni soÈddum langt fram eftir . Vera ekki alltaf
að nar ta og drekka mikið vatn. 
Hvaða gildi hefur  hreyfing fyr ir  þig? Hreyfing er  þannig fyr ir  mig

að ef eÂg er  ekki buÂinn að hreyfa mig õÂ tvo daga þaÂ er  eÂg
gjoÈrsamlega viðþolslaus, verð að komast õÂ hreyfingu.

F raÂhvarfseinkenni mikil. Þetta er lõÂfsstõÂll hjaÂ meÂr.
EÂg veit að hreyfingin hefur  grõÂðar leg aÂhr if aÂ lõÂk-
amlega og andlega heilsu eins og rannsoÂknir  syÂna
og lõÂðanin verður  oÈll oÈnnur eft ir  hreyfingu. ÞvõÂ
segi eÂg að heilsuhraustur  maður aÂ seÂr oÂtal
drauma en saÂ heilsulausi aðeins einn.
Hvað eru algeng m istök hjá fólki við æfingar?

Það fer of geyst af stað og fer  oft eft ir  ster-
õÂoÂtyÂpum sem það reynir  að lõÂkjast af þvõÂ eitthvað

er õÂ tõÂsku aÂ þeim tõÂma. Byr jar  aÂ fullum krafti õÂ
einhver ju sem er  ekki õÂ grunninn þeir ra

aÂhugi eða alltof geyst og er  þvõÂ hætt
eftir  nokkrar  vikur , hefur  hvorki

uÂthald neÂ aÂhuga. F oÂlk aÂ að
hreyfa sig fyr ir  sjaÂlft sig, við-
halda eða bæta heilsuna og
lõÂða vel andlega og lõÂk-
amlega. Alls ekki gera eitt-
hvað bara af þvõÂ að það er  õÂ
tõÂsku. Þegar foÂlk fer  og fær

raÂð um hreyfingu er  mikilvægt
að faÂ roÈkstuðning aÂ oÈllu sem
ver ið er  að setja fyr ir . 
Hver jar  eru fyr irmyndir  þínar?

AÂ yngr i aÂrum hinir  og þessir foÂt-
boltamenn. IÂ dag er  það meira að

eÂg lõÂt aÂ aÂkveðna mannkosti sem
fyr irmynd. Það er  að fara jaÂkvæður

inn õÂ daginn og halda þvõÂ nokkuð
fersku sama aÂ hver ju gengur, huga að

heilsunni, gefa af seÂr og taka aÂbyrgð aÂ
eigin gjoÈrðum.

KEMPA VIKUNNAR SIGURBJÖRN HREIÐARSSON 

Umgengst l�́kama sinn sem musteri

Morgunblaðið/Eggert

Þa�tttakendum Reykjav��kurmaraþonsins hefur sto�ðugt farið fjo�lgandi
fra� a�rinu 1984 en þa� skra�ðu aðeins 214 manns sig til leiks. I� a�r var
þa�ttto�kumetið slegið þv�� 15.654 manns to�ku þa�tt �� hlaupinu, meirihluti
þa�tttakenda hljo�p t��u k��lo�metra vegalengd eða 7.005 einstaklingar.

Flestir fóru t�́u k�́lómetra* Í hvert sinn sem þú borðar
ertu annaðhvort að næra

sjúkdóm eða vinna gegn honum.
Heather  Morgan

Margt fo�lk sem stundar ��þro�ttir reglulega þja�ist
af beinhimnubo�lgu. Beinhimnubo�lga orsakast af
of miklu eða ro�ngu a�lagi sem veldur bo�lgum ��
sko�flungunum. Beinhimnubo�lga l'�sir se�r þannig
að sa� sem þja�ist af henni finnur fyrir verk a� inn-
anverðum og/eða neðanverðum sko�flunginum,
verkurinn a�gerist þa� við aukið a�lag. Hlauparar
sem hlaupa a� ho�rðu undirlagi fa� gjarnan bein-
himnubo�lgu og þeir sem nota rangan sko�b&�nað
�� l��kamsrækt. Þess vegna er nauðsynlegt að
nota re�ttan sko�b&�nað og jafnvel fara �� go�ngu-
greiningu til að finna &�t hvað hentar manni
best. Þegar beinhimnubo�lga gerir vart við sig
er nauðsynlegt að bregðast re�tt við og draga
&�r a�lagi þv�� langvarandi beinhimnubo�lga getur
orsakað a�lagsbrot. Þeir sem finna fyrir bein-
himnubo�lgu ættu að kæla sko�flunginn með
ko�ldum bakstri og gera styrkaræfingar fyrir
fætur, bo�lgueyðandi lyf geta einnig hja�lpað til.
Þeir sem eru gjarnir a� að fa� beinhimnubo�lgu
ættu að gæta þess að verða ekki kalt a� æfingum
þv�� kuldi getur '�tt undir beinhimnubo�lgu, þa� er
einnig mælt með að nota uppha�a hlaupasokka
sem halda hita a� fætinum og auka blo�ðflæði.

Þjáist þú af bein-
himnubólgu?

Þeir sem þja�st af beinhimnubo�lgu ættu að kæla
auma svæðið með ko�ldum bakstri.

D-v��tam��nskortur er al-
gengur hja� þeim sem ekki
njo�ta nægilega mikillar so�l-
ar. Mannsl��kaminn þarf a�
D-v��tam��ni að halda til að
viðhalda go�ðri heilsu og
þv�� ættu þeir sem sja� l��tið
af so�l að hafa d-v��tam��n ��

huga. D-v��tam��nskortur getur haft slæm a�hrif a�
m.a. sjo�n, frammisto�ðu �� ��þro�ttum og frjo�semi.
A� vetrarma�nuðunum er sniðugt að taka d-
v��tam��n inn sem fæðubo�tarefni og borða d-
v��tam��nr��ka fæðu, svo sem fitumikinn fisk.

D-v�́tam�́n 
mikilvægt

D-v��tam��n er hægt að
taka inn �� to�fluformi.

Syrusson Hönnunar hús
Síðumúla33

VIÐEIGUMSÓFANNHANDAÞÉRMIKIÐÚRVALÁKLÆÐAOGLEÐURS
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Heimili og hönnun

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

Epal
19.800 kr
Gra�ir p&�ðar fra� Muuto. 

IKEA
1.690 kr. 
Borðlampi sem gefur milda birtu. 

Artform
15.800 kr. 
Koparljo�sakro�na fra� Vitra. Kemur �� tveimur
stærðum. 

Epal
39.900 kr. 
Da�samlegt 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 Karlsdo�ttir sigurborg@mbl.is

Ilva
39.995 kr. 
Flottur spegill fra�
Ilvu. 

Insula
55.000 kr. 
Spegill fra� Further
North. 

Geysir
16.800 kr. 
Teppi &�r 100% ��slenskri ull. Hannað
&�t fra� go�mlu ��slensku munstri. 

Epal
15.500 kr. 
Skemmtilegur snagi fra� Normann Copenhagen. 

*Moleskine hefur hafið framleiðslu a� n'�jum skissubo�kum �� 
samstarfi við Livescribe-snjallpenna þar sem handskissur
eru yfirfærðar a� to�lvuskja� með snjallpennanum. Snjall-
penninn, sem er einnig uppto�kutæki, gerir fo�lki kleift að

vista teikningarnar s��nar ��
to�lvunni og vinna þær a�fram þar,

vista þær beint a� skja�inn eða flokka
skissurnar eftir eigin ho�fði. 

Yfirfærir handteikningar á tölvuskjá

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

24 af 56 8.9.2014 11:10



HEILSURÚM | HEILSUDÝNUR | SÓFAR | SVEFNSÓFAR | HÆGINDASTÓLAR | KODDAR | SÆNGUR | RÚMFÖT O.FL.

DO RMA Holtagörðum, Reykjavík� 512 6800 • OPIÐ: Virka daga frá kl. 10.00-18.00 og Laugardaga frá kl. 11.00-16.00
Dalsbraut 1, Akureyri� 558 1100 • Húsgagnahöllinni, Reykjavík� 558 1100 • Skeiði 1, Ísa�rði � 456 4566

HEILSUDÝNUDAGAR

Nature’s Comfort
Pillowtop

Stærð cm. Verð Dýnudagar
100x200 99.900,- 84.915,-
120x200 119.900,- 101.915,-
140x200 138.900,- 118.065,-
160x200 149.900,- 127.415,-
180x200 164.900,- 140.165,-

Nature’s Rest
Stærð cm. Verð Dýnudagar
80x200 62.900,- 53.465,-
90x200 68.900,- 58.565,-
100x200 72.900,- 61.965,-
120x200 79.900,- 67.915,-
140x200 92.900,- 78.965,-
160x200 99.900,- 84.915,-
180x200 117.900,- 100.215,-

Nature’s Luxury
Pillowtop

Stærð cm. Verð Dýnudagar
120x200 129.900,- 110.415,-
140x200 155.900,- 132.515,-
160x200 169.900,- 144.415,-
180x200 189.900,- 161.415,-

Stillanlegur botn
með Shape heilsudýnu
Stærð cm. Verð Dýnudagar
2x80x200 442.300,- 375.955,-
2x90x200 466.800,- 396.780,-
2x90x210 487.300,- 414.205,-
2x100x200 487.300,- 414.205,-

Shape heilsudýna
með botni

Stærð cm. Verð Dýnudagar
80x200 92.900,- 78.965,-
90x200 98.900,- 84.065,-
100x200 104.900,- 89.165,-
120x200 125.900,- 107.015,-
140x200 149.900,- 127.415,-
160x200 167.900,- 142.715,-
180x200 184.900,- 157.165,-

SHAPE
BY NATURE’ S BEDDING
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K
r istjaÂn E ggertsson og KristjaÂn OÈrn
Kjar tansson hjaÂ õÂslensk-doÈnsku
arkitektastofunni KRADS, hafa sõÂð-
an aÂr ið 2010 nyÂtt seÂr Lego-kubba

við kennslu og þroÂun verkefna õÂ listahaÂskoÂl-
um võÂðsvegar um heiminn. IÂ byr jun aÂguÂst
kom aÂ markað vara fraÂ Lego, Lego Archi-
tecture Studio, õÂ E vroÂpu sem byggist aÂ hug-
myndafræði vinnustofu KRADS um að vekja
aÂhuga, virkja skoÈpunargaÂfuna og dyÂpka
skilning foÂlks aÂ arkitektuÂr almennt. Pakkinn
inniheldur  1.200 hvõÂta Lego-kubba og er ,
oÂlõÂkt oÈðrum voÈrum fraÂ Lego, aÂn leiðbeininga.
KRADS vann með Lego að þroÂun voÈrunnar
og er  teiknistofan hugmyndafræðilegur  r it-
stjoÂr i veglegrar  boÂkar sem fylgir  kubbunum
og er  hugsuð til þess að veita innblaÂstur og
innsyÂn õÂ hoÈnnunarfer li arkitekta.

„Það hefur  ver ið aÂkveðin tilhneiging hjaÂ
arkitektanemum sõÂðustu aÂr að gera minna af

„fyÂsõÂskum“ lõÂkoÈnum og styðjast frekar  við
toÈlvugerð þrõÂvõÂddarmoÂdel õÂ hoÈnnunarfer linu.
„F yÂsõÂska“ lõÂkanið er  þoÂ afar  mikilvægt verk-
færi og okkur  langaði að setja saman vinnu-
stofu fyrir arkitektanema þar  sem eingoÈngu
væri unnið með slõÂk lõÂkoÈn. Við aÂkvaÂðum að
nyÂta okkur  Lego-kubbinn õÂ vinnustofunum
þar sem hann er  mjoÈg demoÂkratõÂskur  sem
byggingarefni, þ.e.a.s. það geta allir  byggt
uÂr Lego, og foÂkusinn er  þvõÂ frekar aÂ hug-
myndirnar  að baki lõÂkoÈnunum en hversu vel
þau eru sett saman,“ uÂtskyÂr ir  Kr istjaÂn. Hug-
myndin að vinnustofunni var  að taka burt
þessi hefðbundnu verkfær i sem arkitekta-
nemendur notast yfir leitt við, toÈlvuna, penn-
ann og svo framvegis, og leyfa þeim ein-
goÈngu að vinna õÂ lõÂkoÈn. 

„Það sem gerist með þvõÂ er  að það verður
meira samtal milli nemendanna og kubbarn-
ir  yÂta sjaÂlfkrafa undir  leik õÂ hoÈnnuninni, sem

er mjoÈg mikilvægur þaÂttur õÂ fer linu sjaÂlfu,“
uÂtskyÂr ir  Kr istjaÂn OÈrn en þeir  Kr istjaÂn foÂru
af stað með aÂhugaverðar  vinnustofur  fyr ir
arkitektanema õÂ ListahaÂskoÂla IÂslands aÂr ið
2010. Upphaflega var  vinnustofan aðallega
hugsuð fyr ir fyrsta aÂrs nemendur, t il þess
að koma þeim fljoÂtt õÂ gang og kynna þeim
grunnhugtoÈk õÂ faginu og yÂta undir  samtal
nemenda. 

„Vinnustofurnar  eru oftast með mjoÈg
hratt tempoÂ sem er að þvõÂ leyti gott að sam-
tal nemendanna verður  að ganga upp, það
er var la tõÂmi t il þess að 

vera annað en sammaÂla. Að vissu leyti eru
vinnustofurnar þjaÂlfun õÂ skipulagðri sam-
vinnu og suÂ æfing er  mjoÈg goÂð fyr ir nem-
endur,“ segir  KristjaÂn OÈrn.

AÂr ið 2012 toÂk KRADS þaÂtt õÂ HoÈnn-
unarMars og õÂ stað þess að syÂna eitthver t af
hefðbundnum verkefnum arkitektastofunnar

aÂkvaÂðu nafnarnir  að syÂna vinnustofuna sem
verkefni. 

„Við vorum með innsetningu õÂ HafnarhuÂs-
inu. Þar komum við fyr ir  stoÂrum stoÈpli õÂ
miðju ryÂmisins með fullt af Lego-kubbum og
oÈllum sem soÂttu syÂninguna gafst kostur  aÂ að
spreyta sig aÂ byggingu,“ uÂtskyÂrir Kr istjaÂn
OÈrn og þaÂ bætir  Kr istjaÂn við að með syÂning-
unni hafi þeir  uppgoÈtvað hversu goÂður miðill
Lego-kubburinn seÂ til þess að tengja foÂlk og
ræða arkitektuÂr. „Lego-kubbarnir  eru eitt-
hvað sem allir  skilja og allir  geta nyÂtt seÂr.
ÞoÂ svo að foÂlk seÂ stundum, eins og aÂ syÂning-
unni, bara að leika seÂr þaÂ hefur  þetta jaÂ-
kvæð aÂhr if aÂ skilning og umræðuna um arki-
tektuÂr almennt,“ segir  Kr istjaÂn. 

Hollenski arkitektinn Winy Maas, sem
heÂlt fyr ir lestur  aÂ HoÈnnuarMars sama aÂr,
varð hr ifinn af syÂningunni og stakk õÂ kjoÈlfar-
ið upp aÂ þvõÂ að KRADS kæmi með vinnu-

Kristja�n O�rn Kjartansson
og Kristja�n Eggertsson hja�
arkitektastofunni KRADS.

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

Umhverfis hno¨ttinn
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 SAM-

STARF VIÐ LEGO OG ÞRÓUÐU MEÐ ÞEIM VÖRU SEM ER TIL ÞESS GERÐ

AÐ AUKA SKILNING OG ÁHUGA FÓLKS Á ARKITEKTÚR ALMENNT. 
Sigurborg Selma Karlsdo�ttir sigurborg@mbl.is

NÝTA LEGO-KUBBA VIÐ KENNSLU OG ÞRÓUN VERKEFNA 

Morgunblaðið/KristinnLjo�smynd/Okui Lala

Ljo�smynd/Okui Lala
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SALA
Svart ekta leður

Burstað stál í fótum.
TILBOÐSVERÐ:

29.990 KR.
Fullt verð 34.990

ASAMA
PU-svart og hvítt.

Krómfætur.
TILBOÐSVERÐ:

11.990 KR.
Fullt verð 15.990

PIANA
Svart, brúnt og
hvítt PU áklæði.
TILBOÐSVERÐ:

9.990 KR.
Fullt verð 12.990

ANDREW
Svart, hvítt

og brúnt leður.
TILBOÐSVERÐ:

14.990 KR.
Fullt verð 19.990

ATHENA
Ljóst og steingrátt
áklæði.Viðarfætur.
TILBOÐSVERÐ:

24.990 KR.
Fullt verð 29.990

ALEXA
Brúnt og svart ekta leður.

Burstað stál í fótum.
TILBOÐSVERÐ:

29.990 KR.
Fullt verð 34.990

R

0
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Lego Architecture Studio, Kristja�n O�rn og
Kristja�n unnu með Lego að þro�un vo�runnar.

700 turnar a� skalanum 
einn a� mo�ti 1.000 voru
s'�ndir a� Feneyjatv��æringnum.

stofuna til Delft õÂ Hollandi þar  sem hann
styÂr ir  stuÂdõÂoÂi innan arkitektuÂrdeildar
tæknihaÂskoÂlans TU-Delft. 

„Hann stakk upp aÂ þvõÂ að við værum með
haÂlfs aÂrs naÂmskeið þar  sem eingoÈngu væri
byggt uÂr Lego.“

AÂ fyrr i helmingi naÂmskeiðsins unnu nem-
endurnir  alls 700 lõÂkoÈn af skyÂjakljuÂfum õÂ skal-
anum einn aÂ moÂti 1.000, með þeir r i hugsjoÂn
að leiðar ljoÂsi að opna skyÂjakljuÂfinn og gera
hann meir i hluta af sõÂnu naÂnasta borg-
arumhverfi. „ÞaÂ voru valdir  16 skyÂjakljuÂfar
og þeir stækkaðir  upp õÂ skalann einn aÂ moÂti
100 og uÂr þvõÂ urðu þr iggja metra haÂ Lego-
lõÂkoÈn. Þessir  16 turnar foÂru sõÂðan aÂ syÂningu õÂ
Hong Kong og lit lu turnarnir  700, õÂ skalanum
1 aÂ moÂti 1.000 voru syÂndir aÂ F eneyjatvõÂær-
ingnum,“ segir  Kr istjaÂn OÈrn og bætir Kr ist-
jaÂn við að vinnan með meistaranemum hafi
fært verkefnið aÂ hærra plan.

Bæta borgarmenningu með Lego
SõÂðan verkefnið foÂr af stað hafa nafnarnir
ferðast võÂða með vinnustofurnar, t il að
mynda til Danmerkur , Hollands og F inn-
lands, og vakið õÂ leiðinni athygli hjaÂ alþjoÂð-
legum fjoÈlmiðlum með skemmtilegr i naÂlgun
sinni aÂ arkitektuÂr. 

„Um miðjan aÂguÂst aÂ þessu aÂr i var  okkur
boðið að koma til Georgetown õÂ Penang õÂ
MalasõÂu. Þar  eru star fandi samtoÈk sem bera
heitið # Better  Cities. Þau hafa ver ið að
ferðast um MalasõÂu og stuðla að kynningu aÂ
nyÂjum hugmyndum um borgarumhverfi og
bættr i borgarmenningu õÂ Suðaustur-AsõÂu,“
segir  Kr istjaÂn. 

SamtoÈkin hoÈfðu kynnt seÂr vinnustofur
KRADS sem syÂnir  hve oÈfluglega hug-
myndafræði verkefnisins hefur  breiðst uÂt um
heiminn. 

„Þeir  buðu okkur  þvõÂ að koma og styÂra

tveggja daga vinnustofu með arkitektum og
masterclass-nemendum õÂ George Town õÂ
Penang õÂ tengslum við aÂrlega borgarmenn-
ingarhaÂtõÂð,“ uÂtskyÂr ir  KristjaÂn og bæta þeir
við að 

þessi lit li Lego-kuÂrs sem byrjaði õÂ listahaÂ-
skoÂlanum aÂ IÂslandi hafi heldur betur  gefið af
seÂr. 

„Hugmyndin var  upphaflega að buÂa til
vinnustofu fyrir arkitektanema sem við gæt-
um ferðast með um heiminn. Það var  aðeins
minna að gera hjaÂ okkur aÂ stofunni aÂr ið
2009, eins og võÂða annars staðar  þaÂ õÂ bygg-
ingargeiranum, og þvõÂ upplagður tõÂmi t il að
skapa seÂr sõÂn eigin verkefni og læra eitthvað
nyÂtt um leið. Við bjuggumst þoÂ ekki við að
naÂ alla leið aÂ hina hlið hnattar ins með kubb-
ana og að faÂ að taka þaÂtt õÂ að þroÂa nyÂja
voÈru fyr ir  Lego,“ bætir  Kr istjaÂn við að 
lokum.

Morgunblaðið/Kristinn

Ljo�smynd/ Frans Parthesius

Ljo�smynd/Frans Parthesius
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Matur og drykkir *Grænka�l komst �� t��sku fyrir nokkrum miss-
erum og hafa vinsældir þess aldrei verið
meiri. Það er notað �� s&�pur, salo�t, snakk og
'�msar &�tga�fur af grænum drykkjum. N&�na
lætur fo�lk se�r ekki lengur nægja að borða
það heldur er komið a� markað naglalakk b&�-
ið til &�r grænka�li. Fyrirtækið NailKale fra�
London framleiðir þessi naglalo�kk og eiga
þau að vera se�rstaklega go�ð fyrir neglurnar.

Borðað og lakkað á neglur

Á
sgeir  MaÂr BjoÈrnsson er  buÂinn að vera aÂ Slippbarnum
fraÂ þvõÂ skoÈmmu eftir  opnun. „Sem yfirbarþjoÂnn ber
eÂg aÂbyrgð aÂ þessu kokkteilstuÂssi og er  listrænn
stjoÂrnandi og viðburðastjoÂr i samkvæmt raÂðningar-

samningi,“ segir  hann õÂ leÂttum duÂr aðspurður  hvernig eigi að
tit la hann.

Slippbar inn hefur  vakið athygli fyr ir  markvissa kokkteilseðla.
AÂ hamingjustund er  aÂvallt eitthver t þema en nuÂna eru viskõÂ-
kokkteilarnir  allsraÂðandi.

E n hvernig kom hugmyndin að þvõÂ að bjoÂða upp aÂ uÂrval
viskõÂkokkteila?

„IÂ rauninni var  kokkteilsenan ekki õÂ gangi þegar við byr j-
uðum heÂrna. Menn voru hræddir  við vissar  tegundir af aÂfengi.
AÂ „happy hour“ reyndum við að hafa þetta sem einfaldast. Við
byr juðum aÂ vodka, foÂrum svo uÂt õÂ gin og svo var  bara kominn
tõÂmi aÂ næsta skref,“ segir hann en það var  viskõÂið. „Við fylgjum
gestunum okkar ,“ uÂtskyÂr ir  hann og bætir  við að kokkteilmenn-
ingin hafi eflst mjoÈg aÂ þessum tõÂma. 

Hann segir  stefnuna hjaÂ seÂr að bjoÂða upp aÂ „meir i gæði og
leita uppi nyÂjungar“ og að yfir leitt seÂ unnið uÂt fraÂ þema.
AÂherslan er  ennfremur aÂ gott hraÂefni.

AÂsgeir  var  yfirþjoÂnn aÂ HoÂtel BuÂðum og heillaðist af sterkar i
võÂnum. Hann byggði upp oÈflugan bar  aÂ BuÂðum aÂrið 2007 en þaÂ

var kokkteilmenningin var la t il. „F oÂlk var bara õÂ leÂttvõÂni og svo
kaffi og konõÂaki eft ir  matinn.“

Vinnubrögðin �́ Kaupmannhöfn
AÂsgeir  segist hafa ver ið buÂinn að læra bakvinnuna en hafi ekki
verið kominn með vinnubroÈgðin og flutt i t il Kaupmannahafnar
þar  sem hann saÂ um daglegan rekstur  aÂ tveimur boÈrum.

„Þar er  kokkteilsenan komin miklu lengra aÂ veg og eÂg lærði
allt sem eÂg veit um framkvæmdina. Þar  kynntist eÂg foÂlki sem
var að vinna að þessu sama markmiði, að lyfta upp þjoÂnustustig-
inu og fara að gera þetta fyrir framan gestina. Það að vera með
oÈrugg vinnubroÈgð og þjaÂlfaðar hreyfingar er  syÂning õÂ sjaÂlfu seÂr.“

Hann segist ekki hafa haft truÂ aÂ þvõÂ õÂ fyrstu að það væri
hægt að koma upp sambærilegr i kokkteilmenningu heÂr aÂ landi.
„Það er  oÂtruÂlega gaman að sjaÂ hvað foÂlk tekur  þessu vel. Þetta
var  ekki auðvelt t il að byr ja með þvõÂ við vorum að þjaÂlfa oÂvant
star fsfoÂlk aÂ sama tõÂma og það var  br jaÂlað að gera. NuÂna naÂum
við að gera þetta virkilega vel.“

Hann segir  mikla vinnu fara õÂ undirbuÂning fyr ir  helgarnar .
„Bakvinnan er  80% af þessu. F yrir helgi erum við byr juð
klukkan toÂlf að buÂa til safa, við þur fum lõÂka að gera aÂtta t il tõÂu
sõÂroÂp fraÂ grunni. Við gerum allt fraÂ grunni og þvõÂ maÂ eiginlega
lõÂkja þessu við kalt eldhuÂs.“

Morgunblaðið/Styrmir Ka�ri

FRÍSKANDI VISKÍKOKKTEILAR FALLA VEL Í KRAMIÐ

Eins og kalt eldhu´s
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 Sigurðardo�ttir ingarun@mbl.is

NEW  YORK SOUR
45 m l bourbon
15 m l hunangssíróp (80% hunang og 20% soðið
vatn)
30 m l ferskur  sít rónusafi
eggjahvíta

Allt er sett �� hristara og hrist fyrst saman a�n klaka til að
brjo�ta eggjahv��tuna �� sundur. S��ðan hrist með klaka og s��-
að �� kokkteilglas. A�sgeir 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 o�fuga skeið til að
hægja a� rennslinu.

FROZEN SOUR
45 m l bourbon
25 m l ferskur  sít rónusafi
25 m l sykursíróp (hlut föllin eru 1½ sykur  á mót i
1 af vatni)
barskeið (7 m l) Maraschino
Angustura bit t er

Allt hra�efnið er sett �� blandara með klaka og blandað þar
til drykkurinn er þykkfljo�tandi. Hellt �� glas og Angustura
bitter fer a� toppinn. Efst er s��ðan kirsuber sem mar-
inerað hefur verið �� lakkr��s og sykri.

A�sgeir Ma�r s'�nir fagmannlega
takta við barinn. Rauðv��ninu
er hellt yfir o�fuga skeið til að
hægja a� rennslinu.
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Ú
lfur  Uggason bauð naÂnustu fjoÈlskyldu, foreldrum, systkinum
og moÈkum, õÂ dyÂr indis þr iggja reÂtta kvoÈldverð þar  sem õÂs-
lenskt hraÂefni var õÂ haÂvegum haft. Boðið var  haldið aÂ heim-
ili foreldra UÂlfs, þeir ra Ugga ÞoÂrðs Agnarssonar læknis og

MargreÂtar  GuðnadoÂttur  listakonu, enda er heimili þeirra hjar ta fjoÈl-
skyldunnar.

SjaÂlfur aÂ UÂlfur  langan fer il að baki sem matreiðslumaður en hann
hefur  starfað sem kokkur  õÂ F rakklandi, Noregi og heÂr heima, ver ið
yfirkokkur  õÂ nokkur  aÂr aÂ PõÂsa meðal annars en õÂ dag er  hann yf-
irkokkur aÂ Center Hotes.

„EÂg saÂ alfar ið um eldamennskuna þetta kvoÈld nema að moÂðir  mõÂn
sem er svo mikil listakona saÂ um
heildaruÂtlit ið, aÂhoÈldin og slõÂkt og
leÂt meÂr eftir  gullfallega steina
sem huÂn tõÂndi sjaÂlf õÂ fjoÈru reÂtt
hjaÂ StykkishoÂlmi õÂ sumar,“ segir
UÂlfur  en steinana notaði hann
undir  for reÂttinn.

„Þegar eÂg skipulagði matseðil
kvoÈldsins hafði eÂg õÂ huga að nota
õÂslenskt hraÂefni og það sem naÂtt-

uÂran hefur  upp aÂ að bjoÂða og maður gæti gert hlutina sjaÂlfur eins og
að reykja kjoÈtið.“ Matur inn heppnaðist afar  vel og kvoÈldið var  nota-
legt en UÂlfur  var  seÂrstaklega aÂnægður með eftirreÂttinn. SjaÂlfur  segist
hann ekki vera hr ifinn af þvõÂ að fylgja uppskriftum og vilji frekar
leika af fingrum fram og þvõÂ hafi hann ekki ver ið alveg viss um að
eftir reÂttur inn myndi heppnast fullkomlega.

Getur  hann gefið lesendum sem halda gott matarboð með fiskmeti õÂ
aðalreÂtt goÂð raÂð?

„MeÂr finnst að foÂlk ætti að hafa õÂ huga að maður ofmetur oft eld-
unar tõÂma fiskmetis. Þegar maður heldur  að það vanti nokkrar  mõÂnuÂtur
upp aÂ að fiskur inn seÂ tilbuÂinn, er hann yfir leitt nuÂ þegar t ilbuÂinn.
Það þar f lõÂka að hafa õÂ huga að þegar maður tekur  fisk t il dæmis uÂt
uÂr ofni heldur  hann aÂfram að eldast õÂ fatinu õÂ nokkrar  mõÂnuÂtur,“ seg-
ir  UÂlfur  og bætir  við að fiskur  kvoÈldsins hafi runnið einkar  ljuÂflega
niður .

ÚLFUR UGGASON MEÐ MATARBOÐ

Náttúruboð
fjölskyldunnar

* Mér finnst að
fólk ætti að

hafa �́ huga að mað-
ur ofmetur oft eld-
unart�́ma fiskmetis.

ÚLFUR UGGASON OG BAUÐ FORELDRUM, SYSTKINUM,

MÖKUM ÞEIRRA OG ÖMMU UPP Á LJÚFFENGT FISKMETI,

HEIMAREYKT KJÖT OG GIRNILEGAN EFTIRRÉTT.
J&�l��a Margre�t Alexandersdo�ttir julia@mbl.is

U�lfur a� langan feril að baki
sem matreiðslumeistari.

300 g bankabygg
150 g gulrætur, skornar  í t eninga
50 g skalot t laukur, fínsaxaður
20 g engifer, mar inn og saxaður
4 hvít lauksgeirar, marðir  og saxaðir
1 búnt  graslaukur, saxaður
1 l gulrótarsafi
4 dl r jómi

Sjo�ðið byggið �� gulro�tarsafanum og vatni,
a�samt engifer, hv��tlauki og skalottlauki. Þegar
byggið er orðið vel mj&�kt og mestur vo�kvi guf-
aður upp ma� rjo�minn fara &�t ��. La�tið krauma ��
fa�einar m��n&�tur en passið vel að blandan brenni
ekki við. Saltið og piprið eftir smekk. 

Bankabygg
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Matur og drykkir

300 g íslenskt  spínat
3 st k. plómutómatar
10 st k. kir suber ja-
tómatar
börkur  af 1 sít rónu
börkur  af 1 appelsínu
1 dl ólífuolía
maldonsalt  og svar t -
ur  pipar  eft ir  smekk

Fjarlægið sto�ru stilk-

ana af sp��natinu, kjarn-
hreinsið plo�muto�m-
atana og skerið �� litlar og
kr&�ttlegar sneiðar.
Blandið f��nrifnum berki
af s��tro�nunni og appels-
��nunni saman við o�l��fu-
ol��u, salt og pipar og
hellið yfir salatið. 

Sp�́natsalat
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Morgunblaðið/Eggert

Fra� vinstri: U�lfur Uggason, Magdalena
Przybylak, Þo�rd��s Claessen, Margre�t
Guðnado�ttir, I�sold Uggado�ttir, Stella
Sigurðardo�ttir, Embla Uggado�ttir og
Uggi Þo�rður Agnarsson.
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Fyr ir  8
2 kg rauðspret ta
400 g íslenskt  grænkál
smá matarolía og ólífuolía
klípa af sm jör i
3 st k. hvít lauksgeirar, fínt
skornir
salt  eft ir  smekk

Fjarlægið roðið af rauðsprett-
unni og hellið sma�vegis o�l��fuol��u yf-
ir fiskinn. Leyfið fiskinum að standa
�� um það bil 10 m��n&�tur við stofu-
hita.

Skellið sto�rri po�nnu a� hita. Setjið
hv��tlaukinn a� po�nnuna þegar h&�n er
orðin mjo�g heit og svo fiskinn. Þeg-
ar fiskurinn er b&�inn að vera um
það bil 1 m��n&�tu a� po�nnunni skal
bæta við smjo�rinu og saltinu. Steik-
ið fiskinn ba�ðum megin �� o�rfa�ar
m��n&�tur og passið að ofsteikja ekki.

Grænka�lið er skorið frekar f��nt
niður og steikt a� heitri po�nnu með
matarol��u, smjo�ri, salti og pipar.
Steikja þarf grænka�lið �� þo�nokkurn
t��ma til að það verði ekki seigt.
Berið rauðsprettuna fram með
grænka�linu. 

Rauðspretta með �́slensku grænka´li

400 g reykt lambakjöt, ekki soð-
ið, helst  filet  eða partur úr læri

Hægt er að reykja lambakjo�tið upp
a�eigin sp'�tur eftir þessari aðferð:

Leggið kjo�tið �� salt- og sykurpækil
��a.m.k. tvær klukkustundir og skolið
kjo�tið að þv�� loknu með ko�ldu vatni
og þerrið vel. Pækillinn er 50% syk-
ur og 50% salt og fer magn eftir
stærð læris. Gott er að nota sja�v-
arsalt eða eitthvað sambærilegt en
saltið ma� alls ekki vera of f��nt ne� of
sterkt. Best er að nota &�tigrillið til
að reykja kjo�tið.

Gott er að kaupa sag til reykingar,
en sl��kt fæst yfirleitt �� sto�rum mat-
vo�ruverslunum eða viðukenndum
so�luaðilum sto�reldh&�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 kjo�tið 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 kjo�tið en ekki elda �� leiðinni,
b��ðið eftir að reykurinn hverfi alveg,
��um bil korter. Endurtakið þetta til
að reykja kjo�tið a.m.k. tvisvar –
þannig að n'�tt sag er sett a� og allt

Hangikjötsþynnur
gert aftur eins og leiðbeiningarnar
segja. Sneiðið kjo�tið niður �� þunnar
sneiðar og raðið a� disk eða a� na�tt-
&�rusteina eins og he�r er gert. 

PIPARRÓTARSÓSA
1 msk. pipar rót , r ifin niður
3 msk. mæjónes
2 msk. sýrður  r jómi 10%
½ msk. hunang
½ msk. sít rónusafi
smá salt  og pipar

Blandið o�llu saman �� ska�l með
p��skara og berið fram.

GRÆNERTUMAUK
200 g frosnar grænar  baunir
½ tsk. salt

Setjið baunirnar �� pott og la�tið vatn
flæða yfir. Kveikið a� hitanum undir
og leyfið vatninu að na� sma�hita eða
þangað til baunirnar eru ekki lengur
frosnar og orðnar vel heitar en þær
mega samt alls ekki sjo�ða.

Sigtið baunirnar fra� vatninu og
skellið �� matvinnsluve�l með sma�vegis
salti.

Berið hangikjo�tið fram a� na�tt&�ru-
steinum með piparro�tarso�su, græ-
nertumauki, o�l��ful��u, maldonsalti og
svo�rtum pipar eftir smekk, bla�berj-
um og furuhnetum.

500 g r jómi
160 g sykur
1 st k. vanillustöng
5-6 eggjarauður
4 dl st roh, 80%

Sjo�ðið rjo�mann með vanillu-
sto�nginni. Blandið saman sykri

og eggjarauðunum. Blandið
heitu rjo�mablo�ndunni og eggj-
unum og sykrinum. Sigtið allt
með f��nu sigti. Setjið �� ska�lar sem
henta cre�me br&�le�e. Bakið �� ofni
við 120°C �� 25 m��n&�tur. Leyfið
eftirre�ttinum að ko�lna a�ður en
stroh er hellt yfir og kveikt ��.

Crème brûlée
Skeiðarnar eru &�r smiðju
mo�ður U�lafs, Margre�tar
Guðnakonu listakonu ��
Kirsuberjatre�nu.
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reyndar, þvõÂ aðeins þar f að halda hnappi aÂ þvõÂ
inni õÂ smaÂ tõÂma og þaÂ bir tist Seagate-netið õÂ
WiF i-stilingum sõÂmans. Til þess að tengjast þvõÂ uÂr
sõÂma eða spjaldtoÈlvu þarf reyndar seÂrstakt forr it, Sea-
gate Media app, sem er oÂkeypis og faÂanlegt fyr ir Android,
Windows 8 og iOS (iPad og iPhone). Þegar tenging er  komin
aÂer svo hægt að fletta upp þvõÂ efni sem er aÂ disknum, hvor t
sem það er  lesefni, toÂnlist eða kvikmyndir. F leir i en einn geta
verið að hor fa õÂ einu og þur fa ekki að vera að horfa aÂ sama
efnið og þannig streymdi eÂg þremur mismunandi bõÂoÂmyndum
õÂþr juÂ tæki aÂn vandkvæða og það myndum õÂ miklum gæðum.
Það maÂ lõÂka nota diskinn til að streyma efni beint õÂ sjoÂnvarps-
tæki, þ.e. ef viðkomandi tæki styður  Samsung Smart TV,
DNLA eða AirPlay. 

E insog getið er þaÂ er  diskur inn með hleðslurafhloÈðu og
framleiðandi heldur  þvõÂ fram að huÂn endist õÂ allt að tõÂu tõÂma,
þoÂ að það fari væntanlega eftir  þvõÂ hve mikið hann er notaður,
t il að mynda hve moÈrgum myndum hann streymir  samtõÂmis.
Hann var  skotfljoÂtur að naÂ fullr i hleðslu, en hann er yÂmist
hlaðinn með þvõÂ að tengja hann beint við toÈlvu með USB-
snuÂru (USB 3.0), sem fylgir , eða með meðfylgjandi straum-
breyti. Þrælsniðugt apparat t il að hafa aÂ ferðalagi, hvort sem
það er õÂ bõÂl, õÂ flugveÂl aÂ hoÂtelherbergi eða õÂ sumarbuÂstaðarferð.

Hægt er að faÂ diskinn yÂmist 500 GB, 1 TB eða 2 TB. 1 TB
Seagate Wireless plus diskur kostar 32.990 kr . õÂ ToÈlvulist-
anum.

Zepp Golf

Til að forðast allan misskilning þaÂ spila eÂg ekki og hef
aldrei spilað golf. Að þvõÂ soÈgðu þaÂ feÂll eÂg fyrir agnar-
litlu mælitæki, Zepp, sem ætlað er golfgeggjurum og þaÂ

õÂþvõÂ skyni að gera þaÂ betri golfara, að bæta sveifluna. Tækið
er ekki nema 28 x 28 mm að stærð og 11 mm að þykkt og fis-
leÂtt, ekki nema 6 g. ÞvõÂ er smellt aÂ vinstr i golfhanskann og
mælir sõÂðan allt það sem yfir leitt er hægt að mæla õÂ einni
golfsveiflu.

Tækið talar  við sõÂma notandans, hvort sem hann er með
Android-sõÂma eða iPhone, en til þess að nota það þarf að
sækja forrit õÂ viðkomandi sõÂma. SõÂmann maÂ reyndar lõÂka nota
til að mæla sitthvað õÂ hoÈgginu, þvõÂ ef maður er  með hann õÂ
vasanum gefur hann upplyÂsingar um lõÂkamsstoÈðu og hreyf-
ingu aÂ meðan Zepp-sveiflugreinir inn einbeitir  seÂr að hoÈgginu.

Það er  einfalt að setja tækið upp, en maður þarf að skraÂ sig
með netfangi og tilheyrandi og einnig að skraÂ hvernig gripið
er, þ.e. hve ofar lega aÂ kylfunni, hvor t viðkomandi er reÂtt-
hentur  eða oÈrvhentur , aldur , þyngd, forgjoÈf og tilheyrandi og
svo einnig hvernig kylfu slegið er með.

Það er  naÂttuÂr lega spurning hversu gagnlegar  upplyÂsing-
arnar  eru og lõÂklega er  tækið helst fyr ir lengra komna, þ.e. þaÂ
sem þekkja veikleika sõÂna og vinna að þvõÂ að losna við þaÂ, og
svo er  það lõÂklega þar faþing fyr ir þaÂ sem eru með
kennara sem getur  þaÂ ryÂnt õÂ toÈlurnar og gefið goÂð
raÂð õÂ framhaldinu. Zepp er lõÂka til fyr ir horna-
bolta (baseball) og tennis. Þess maÂ geta að
tækið er  svo leÂtt að maður gleymir þvõÂ
eiginlega um leið og það er komið aÂ
hanskann. Tækið geymir  allt að 2.000
sveiflur  õÂ minni og rafhlaðan dugir õÂ rõÂf-
lega fimm tõÂma af samfelldum sveifl-
um.

Zepp Golf kostar  20.792 kr. õÂ
iStore.is.

LG G 3

Flestir ef ekki þekkja Android-styÂr ikerfið aÂ sõÂmum og
spjaldtoÈlvum, en það er lõÂka aÂ fleir i tækjum, nuÂ sõÂðast
smaÂtækjum eins og uÂrum eða toÈlvur õÂ uÂralõÂki, sem verða

sõÂfellt algengari. Samsung var  með þeim fyrstu sem kynntu
slõÂkt apparat, Samsung Galaxy Gear, sem var með Android-
afbr igði t il að byr ja með en keyrir  nuÂ Tizen, sem er  L inux-
kyns. SuÂ uÂtgaÂfa af Android sem notuð var  õÂ fyrstu gerðir
slõÂkra smaÂtækja, sem kalla maÂ snjalluÂr, var  frumstæð um
margt, en fyrsta uÂtgaÂfa af Android Wear var  kynnt õÂ vor  og

fyrstu tækin komu aÂ markað õÂ
sumar, Samsung Gear Live og LG
G Watch.

LG G Watch snjalluÂr ið er  nokk-
uð þykkt, ferkantað með ruÂnnuð
horn. SkjaÂr inn aÂ þvõÂ er fõÂnn, 1,65"
og upplausnin 280x280 dõÂlar. SaÂra-
einfalt er að tengja uÂr ið við hvaða
Android-sõÂma sem er, svo fram-
ar lega sem hann seÂ að keyra nyÂ-
lega uÂtgaÂfu af Android. Það er lõÂt-

ið um hnappa aÂ þvõÂ, enginn hnappur reyndar, nema ef telja
maÂ oÈrlõÂtinn hnapp sem er naÂnast falinn aÂ bakinu sem hægt er
að nota til að kveikja aÂ uÂrinu eða sloÈkkva, en þaÂ þar f legg aÂ
breÂfaklemmu eða eitthvað aÂlõÂka nett. Alla jafna er alltaf kveikt
aÂuÂr inu og þvõÂ styÂrt með þvõÂ að með þvõÂ að smella aÂ skjaÂinn
eða nota raddstyÂr ingu Google Now, sem virkar bara byÂsna
vel.

UÂr ið er  vatns- og rykvarið. OÂlin aÂ þvõÂ er ekkert oÂsvipuð oÂl aÂ
venjulegu uÂr i og þvõÂ einfalt að skipta um hana ef vill. AÂ uÂrinu
birtast boð uÂr sõÂmanum, til að mynda ef það er nyÂr toÈlvu-
poÂstur eða aÂlõÂka, dagboÂkaraÂminningar og viðlõÂka. Það getur
lõÂka ræst forrit aÂ sõÂmanum ef við aÂ, en alla jafna maÂ lõÂka aÂ það
sem (litinn) aukaskjaÂ fyr ir sõÂmann. Google Now-væðingin gef-
ur þvõÂ þoÂ verulega aukið notagildi, en einhver  bið aÂ õÂslenskust-
uðningi.

OÈrgjoÈrvinn õÂ uÂrinu er  1,2 GHz Qualcomm Snapdragon 400
sem er  með einum kjarna. Vinnsluminni er  512 MB og gagna-
minni 4 GB. rafhlaðan dugir daginn, þ.e. hlaða þar f uÂr ið aÂ
hver ju kvoÈldi lõÂkt og sõÂmann.

LG G Watch kostar  39.900 kr .

Segate Wireless p lus

SuÂ var tõÂðin að maður brenndi allt aÂ geisladiska, en svo
kom tõÂmi utanaÂliggjandi diska – ekki hef eÂg toÈlu aÂ hve
margir diskar  eru õÂ neðstu skuÂffunni og sumir  svo gamlir

að þeir eru með IDE -tengi (Parallel ATA). Með tõÂmanum hef-
ur skyÂið tekið við, þ.e. goÈgnin eru komin til himna, õÂ vistum
hjaÂ Microsoft (OneDrive), Dropbox, Box og Mega. Það er hag-
ræði af þvõÂ, en getur  lõÂka verið oÂhagræði til að mynda ef mað-
ur þarf aðgang að miklu gagnamagni, t il að mynda kvikmynd,
og er ekki með annað netsamband en 3G eða 4G þjoÂnustu
sõÂmafyr irtækja, sem er alla jafna seld okurverði. ÞaÂ er  vissu-
lega hægt að hafa harðan disk õÂ vasanum, en þaÂ þarf rafmagn
og svo leið til að koma goÈgnunum õÂ sõÂma eða spjaldtoÈlvu.

GoÂð leið til að leysa slõÂk vandamaÂl er að hafa harðan disk
með seÂr õÂ ferðalagið eða bõÂltuÂr inn, en hængur inn saÂ að loÂfa- og
vasatæki eru ala jafna ekki fær um að tengjast hoÈrðum disk-
um með USB-snuÂru. Segate Wireless plus leysir  þann vanda a
snyr tilegan haÂtt, þvõÂ hann er með innbyggt eigið WiFi-net og
sõÂðan með innbyggðri hleðslurafhloÈðu.

Það er  einfalt að koma tækinu õÂ samband, oÂtruÂlega einfalt

NÝ TÆKNI: SNJALLÚR,
ÞRÁÐLAUS DISKUR OG
GOLFSVEIFLUGREINIR

* Með snjall&�ri
eins og LG G
Watch er hægt að
tengjast snjalls��ma

og fylgjast með
to�lvupo�sti, lesa dag-
bo�kara�minningar, telja
skref dagsins og fylgj-
ast með l��kamsrækt-
inni, fa� tilkynningar fra�
'�msum þjo�nustum og

svo er hægt að raddst'�ra
s��manum.

* Segate Wireless plus leysir margt það leiðinlegasta við
að vera með utana�liggjandi diska – hann keyrir eigin þra�ðlaust
net og þv�� hægt að streyma efni fra� honum �� fars��ma eða
spjaldto�lvur (eða aðrar to�lvur sem eru með aðgang að þra�ð-
lausu neti). Innbyggð rafhlaða eykur notatgildið svo til muna.

* Sveiflan er þra�hyggja hja� golfiðk-
endum og Zepp Golf-apparat til að
vinna �� henni; mælirinn, sem er o�rl��till
og fisle�ttur, er festur a� hanskann og
mælir s��ðan hraða, stefnu, sto�ðu,
sla�ttuhorn og fleira. Uppl'�singar um
ho�ggin er svo hægt að skoða mynd-
rænt �� s��maforriti eða a� vefs��ðu. 

Græjan

ÁRNI 
MATTHÍASSON

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 FACEBOOK-

STATUSA 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 

ALMENNILEGAN UTANÁLIGGJANDI – ÞRÁÐLAUSAN – HARÐAN DISK. 

Græjur
og tækni

Ástin vinsælust á Instagram

AFP

*Instagram-sma�forritið er feikivinsælt en forritið
gerir notendum kleift að deila ljo�smyndum og
myndbo�ndum með vinum s��num auk þess að
skoða myndir hja� o�ðrum. N'�legar to�lur gefa til
kynna að um 200 milljo�n einstaklingar noti for-
ritið ma�naðarlega. Notendur Instagram kann-
ast þa� eflaust flestir við kassamerkið (hashtag)
sem gerir myndina þ��na s'�nilegri. Allra vinsæl-
asta kassamerkið er að sja�lfso�gðu love eða a�st.
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Philips-heyrnar tól
SHP1900
Þægileg heyrnarto�l fra�
Philips með tveggja
metra langri sn&�ru og
mj&�kum eyrnap&�ðum.
2.995 kr.

Beats Solo 
HD-heyrnar tól 
Beats Solo HD eru flott og
vo�nduð heyrnarto�l og aðeins
160 g a� þyngd. Hljo�ðgæðin
eru mikil og &�tlitið svalt. I�
sn&�runni er innbyggður
hljo�ðnemi fyrir s��mto�l.
39.995 kr.

ÓDÝRT MIÐLUNGS DÝRT

Fyrir tónlistarunnendur

Goji T inchy St ryder-
heyrnar tól 
To�ff heyrnarto�l fra� Goji sem
hægt er að leggja saman.
Heyrnarto�lin eru 230 g að
þyngd og hafa 1,2 metra 
langa sn&�ru.
12.995 kr.
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* Vertu minna 
forvitinn um

fólk og meira forvit-
inn um hugmyndir.

Mar ie Cur ie

Flestir ferðalangar kannast við það að vera vinsamleg-
ast beðnir að slo�kkva a� fars��mum við flugtak þar sem
þeir gætu haft truflandi a�hrif a� næm st'�ri- og sam-
skiptatæki flugve�la. 

Það eru eflaust margir sem freistast til að hunsa
þessa beiðni þar sem það fylgja þv�� a�kveðin o�þægindi
að vera s��ma- og to�lvulaus �� margar klukkustundir.

N'�leg ko�nnun a� vegum Airline Passenger Experi-
ence Association leiddi �� ljo�s að fjo�rir af hverjum t��u
Bandar��kjamo�nnum sem ferðast með flugve�l viður-
kenna að þeir slo�kkvi ekki alltaf a� fars��manum a�ður
en flugve�lin tekur a� loft þra�tt fyrir að vera beðnir um
það. 

Reglur um fars��manotkun um borð �� flugve�lum eru
nokkuð samræmdar a� milli landa. I� reglum flestra
flugfe�laga er talað um að fars��ma ætti ekki að nota
undir 10 þ&�sund feta hæð, jafnvel þo�tt s��minn se�
stilltur a� svokallað flight mode.

Þessar reglur eiga ekki bara við um fars��ma heldur
einnig aðrar græjur, svo sem Kindle-spjaldto�lvur,
iPod-spilara og farto�lvur þar sem þessi to�l eru so�gð
geta truflað viðkvæm rafræn stjo�rn- og samskiptatæki
flugve�la.

Þegar ve�lin er komin upp fyrir þessa tilteknu hæð
er oft leyfilegt að nota farto�lvur og mp3-spilara en a�
s��mum ætti a�fram að vera slo�kkt. Farþegum er sagt
að þessar reglur se�u mikilvægar til að koma �� veg fyrir
truflun a� viðkvæmum rafrænum kerfum um borð ��
ve�linni en a�stæðurnar eru sjaldan &�tsk'�rðar.

Petre Ladkin, pro�fessor við Bielefeld-ha�sko�lann ��
Þ'�skalandi, gerði tilraun til að l'�sa þeim a�hrifum sem
tæki a� borð við fars��ma geta haft a� stjo�rntæki flug-
ve�lar. Hann l��kti samskipta- og stjo�rntækjum flugve�lar
við hitalagnir h&�ss sem laga sig að hitastigi umhverf-
isins. Þa� sagði hann að fars��mar og aðrar græjur gætu
haft ruglandi a�hrif a� stjo�rntæki flugve�lar sem læsu um-
hverfi 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 flug-
o�ryggisstofnun Bandar��kjanna gaf þo� n'�verið &�t
sk'�rslu yfir um 50 atvik þar sem rafræn tæki farþega
ollu truflunum �� stjo�rn- og samskiptatækjum flugve�la.
Þv�� ættu farþegar flugve�la mo�glunarlaust að hl'�ða til-
mælum flugfe�laga um að slo�kkva a� fars��mum og o�ðr-
um tækjum meðan a� flugi stendur. gudnyhronn@mbl.is

NOTKUN RAFTÆKJA Í HÁLOFTUNUM

Fars��mar eru sagðir geta haft truflandi
a�hrif a� stjo�rntæki flugve�la en o�tal 
farþegar hunsa þessar uppl'�singar.

AFP

Vinsamlegast slo¨kkvið
á fars�́mum

A�rið 2012 urðu snjalls��manotendur einn
milljarður og talið er að þeir muni na� 1,75
milljo�rðum fyrir lok a�rsins 2014. O�d'�rir
snjalls��mar a� markaði eru taldir a�stæðan
fyrir mikilli fjo�lgun snjalls��manotenda.

Snjalls��mar eru
að lækka �� verði.

Snjalls�́manot-
endum fjölgar

Sequel hliðartöskur 13-15”

Fartölvutöskur sem passa vel
fyrir fartölvuna,spjaldtölvuna

og aukahluti.

Verð 13.990.-

Office skólaútgáfa

Inniheldur eitt leyfi fyrir
Word, Excel og PowerPoint.

Verð 24.990.-

11" verð frá159.990.-

13" verð frá179.990.-
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H
vað er  það sem heillar  þig við t ísku? Þegar maður hefur þekkt
og unnið með mismunandi hoÈnnuðum aÂttar maður sig fljoÂtt aÂ þvõÂ
hversu mikil vinna er aÂ bak við eina fatalõÂnu. Hugmyndavinnan
og hoÈnnunarferlið sjaÂlft finnst meÂr mjoÈg aÂhugavert. EÂg elska

lõÂka þegar foÂlk er oÂhrætt við að vera oÈðruvõÂsi, og syÂnir einskonar uppreisn
gegn einhverju „normi“ með stõÂl og hoÈnnun sinni – það er heillandi. 
Ef þú þyr ft ir  aldrei að kíkja á verðmiðann, hvaða flík eða fylgihlut
myndirðu kaupa? EÂg maÂtaði Chanel-jakkapels þegar eÂg bjoÂ õÂ ParõÂs sem eÂg
hef aldrei alveg hætt að hugsa um. Æ tli eÂg myndi ekki byrja aÂ honum og
Alexander Wang-leðurtoÈsku. 
Áttu þér  uppáhaldshönnuð? Alexander McQueen, hann var  algjoÈr braut-
ryðjandi. 
Ætlar þú að fá þér  eit thvað sérstakt  fyr ir  vetur inn? EÂg er buÂin að hafa
auga aÂ mohair-peysunum fraÂ Won Hundred og Kyr ju lengi, og ætla faÂ meÂr
þær. Svo verð eÂg lõÂka að fjaÂrfesta õÂ nyÂjum leður  oÈkklastõÂgveÂlunum fraÂ ann-
aðhvort Won Hundred eða Vagabond. Þau eru svo þægileg, buÂin að ganga
endalaust õÂ goÈmlu reimuðu Vagabond-stõÂgveÂlum mõÂnum. En eÂg aÂ það til að
ganga skoÂ alveg niður ef eÂg er  saÂtt með þaÂ. 
Hvað er þín uppáhalds t ískustefna þennan veturinn? EÂg fylgi voðalega
lõÂtið stefnum. EÂg klæðist þvõÂ sem meÂr finnst flott og klæðir mig õÂ leiðinni –
þaÂ lõÂður meÂr best. E n eÂg hlakka alltaf til að taka fram sõÂðu kaÂpurnar , leð-
urjakkana og pelsana mõÂna þegar fer að koÂlna.
Áttu þér  eit thver t  got t  stef, ráð eða mot tó, þegar kemur að fata-
kaupum?EÂg er orðin põÂnu seÂrfræðingur aÂ floÂamoÈrkuðunum heÂrna õÂ KoÈben.
Hef gert mjoÈg goÂð kaup aÂ flottum og voÈnduðum fylgihlutum og flõÂkum. E n
flest mõÂn uppaÂhaldsfoÈt og fylgihlutir õÂ dag koma fraÂ moÈrkuðum heÂr og þar .

MeÂr finnst þvõÂ gott mottoÂ vera að: endurvinna hlutina (með þvõÂ t.d. að
selja og kaupa notað), kynna seÂr hvaðan varan kemur, kaupa frekar
vandaðar i flõÂkur heldur en eitthvert fjoÈldaframleitt drasl og styðja við
bakið aÂ upprennandi hoÈnnuðum.
Hvert  er  þit t  eft ir læt is t ísku-t ímabil og hvers vegna? PoÈnk, rokk og
hippatõÂminn, þaÂ feÂkk tõÂskan einskonar roÈdd og heÂlst fastar õÂ hendur
við toÂnlistina og poÂlitõÂkina. 
Hvernig myndir  þú lýsa þínum fatast íl? Hann hefur  eiginlega alltaf
verið frekar dimmur og rokkaður og er eÂg þvõÂ langmest õÂ svoÈrtu,
koÂngablaÂu eða hvõÂtu. MeÂr hefur nefnilega alltaf fundist rauða haÂrið
mitt virka eins og einskonar plaÂssfrekur „fylgihlutur“ õÂ sjaÂlfu seÂr, og
vil þvõÂ aldrei hafa of mikið af litum õÂ gangi. EÂg er samt alveg oÂhrædd
við að proÂfa nyÂja hluti og blanda oft allskonar stõÂlum saman. E innig
elska eÂg að ganga õÂ kvenlegum sniðum, sõÂðum kjoÂlum, gulllituðu og
laÂta falleg munstur njoÂta sõÂn. ÞoÂ að eÂg gangi oft õÂ leðurjoÈkkum og
hljoÂmsveitabolum er eÂg samt mikil „stelpu-stelpa“ og er  eiginlega
alltaf õÂ upphækkuðum stõÂgveÂlum og bryÂt upp doÈkka stõÂlinn með
kvenlegum sniðum, einhverju toÈff skarti, varalit, eyeliner eða oÈðr-

um snuÂningi. Kannski er  hægt að kalla stõÂlinn faÂgaðan hippa/goth.
Hvað kaupir þú þér  alltaf þó að þú eigir  nóg af því? EÂg aÂ mjoÈg
mikið af allskonar yfirhoÈfnum og meÂr finnst eÂg alltaf geta bætt

fleirum õÂ safnið, svo kaupi eÂg lõÂka alltaf mikið svar t þoÂ að eÂg eigi noÂg
af þvõÂ. 
Hvaða þekkta andlit  finnst  þér  með flot tan st íl? 

MjoÈg mikið af toÂnlistarmoÈnnum sem eÂg hlusta aÂ finnst meÂr hafa
flottan stõÂl, eins og Marilyn Manson, Patti Smith, J immy Hendrix og
Robert Plant. Shir ley Manson var lõÂka algjoÈr tõÂskufyrirmynd hjaÂ
meÂr þegar eÂg var 13 aÂra. Meðal fyrirsætna finnst meÂr Abbey Lee
Kershaw hafa skarað fram uÂr õÂ að vera oÈðruvõÂsi og smekkleg aÂ
sama tõÂma. 

RAUÐA HÁRIÐ PLÁSSFREKUR FYLGIHLUTUR

Krist��n er o�hrædd við að
blanda allskonar st��lum
saman. Leðurjakkann
keypti h&�n af mo�tor-
hjo�lagæja a� Vesterbro.

Ljo�smynd/Helgi O�mars

Óhrædd 
við að prófa
nýja hluti 

KRISTÍN LARSDÓTTIR DAHL NEMUR KVIKMYNDA- OG

FJÖLMIÐLAFRÆÐI Í KAUPMANNAHAFNARHÁSKÓLANUM.

KRISTÍN, SEM BÝR Í KAUPMANNAHÖFN, STARFAR SAM-

HLIÐA NÁMI SEM TÓNLISTARSTJÓRI BAST MAGAZINE OG

FYRIRSÆTA. KRISTÍN HEFUR FREKAR DIMMAN STÍL OG

KLÆÐIST OFTAST SVÖRTU, KÓNGABLÁU EÐA HVÍTU.
Sigurborg Selma Karlsdo�ttir sigurborg@mbl.is

Alexander
McQueen heitinn
var hæfileikar��kur
ho�nnuður. 

Krist��n heldur
upp a� to�nlistar-
manninn Marilyn
Manson.

Fyrirsætan Abbey
Lee Kershaw er
með flottan st��l.

Flott o�kklast��gve�l fra� Vaga-
bond eða Won Hundred
eru a� o�skalistanum. Notaleg mohair-

peysa fra� 
Won Hundred.

T�́ska
Hannaðu draumaskóinn

*Adidas hefur þro�að n'�tt og spennandi sma�-
forrit sem gerir fo�lki kleift að hanna s��na eigin
strigasko�. Sma�forritið virkar þannig að fo�lk 
velur myndir &�r snjalls��ma eða lo�fato�lvu og 

setur yfir a� Adidas-sko�snið og hannar
þannig s��na eigin strigasko�. Appið,

sem kallast MiZxFlux, hefur þv��
fært strigasko�-æðið a� næsta stig. 
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H
roÂs vikunnar faÂ Angelina Jolie og Brad Pitt fyr ir  að gifta sig
naÂnast õÂ leyni, bjoÂða bara 22 gestum og sjaÂ til þess að freÂttin
um bruÂðkaupið kvisaðist ekki uÂt fyr r en fimm doÈgum eftir
það. F joÈlmiðlar standa aÂ gati og vita ekkert nema að bruÂð-

kaupið foÂr fram õÂ lõÂtilli kapellu õÂ ChaÃteau Mira-val õÂ F rakklandi og að boÈrn
hjoÂnanna toÂku virkan þaÂtt õÂ athoÈfninni. 

Vitað er að Angelina Jolie klæddist hvõÂtum kjoÂl en ekki er aÂ hreinu fraÂ
hvaða hoÈnnuði hann var. LõÂklegt þykir að hann hafi verið fraÂ Valentino,
Atelier Versace eða E lie Saab. Auk þess hefur tõÂskuhuÂsið Saint-Laurent
verið nefnt õÂ þessu samhengi.

SõÂðan parið hnaut hvort um annað aÂr ið 2005 hafa fjoÈlmiðlarnir ekki
þreyst aÂ að skrifa freÂttir um bruÂðkaupið, hvar  það yrði haldið, õÂ hverju
huÂn myndi vera og ekki sõÂst hver jum ætti að bjoÂða õÂ þessa tõÂmamoÂta-
veislu. Þetta var stundum sett þannig fram að hugsanlega væri sam-
bandið ekki nægilega sterkt fyrst þau væru ekki buÂin að innsigla það með
risabruÂðkaupi.

Þið getið reÂtt õÂmyndað ykkur  hvernig stemningin er õÂ Hollywood nuÂna.
Vinir Jolie og Pitt eru pottþeÂtt að drepast uÂr skuÂffelsi yfir þvõÂ að hafa
ekki getað klætt sig upp õÂ sitt fõÂnasta, farið õÂ haÂr og foÈrðun og In-
stagrammað svo allt õÂ drasl meðan aÂ veislunni stæði með # Brangelina
# wedding # geðveiktstud.

EÂg hef ekki toÈlu aÂ þvõÂ hvað eÂg er buÂin að lesa margar freÂttir um þetta
bruÂðkaupsmaÂl og fyrstu aÂrin eft ir  að Pitt og Jolie byrjuðu saman var
hans fyrrverandi, Jennifer Aniston, reglulega blandað inn õÂ þennan
freÂttaflutning. Að þau Pitt væru moÈgulega að fara að byrja aftur saman
og hvað það væri mikil kergja aÂ milli Aniston og Jolie.

Þeir  sem hafa aÂtt õÂ aÂstarsamboÈndum vita að það er  yfir leitt einhver
aÂstæða fyr ir  þvõÂ hvers vegna aÂstarsamboÈnd komast aÂ endastoÈð. Auðvitað
hefði Pitt bara verið aÂfram með Aniston ef það hefði verið nægilegt kem-
istrõÂ. Það er aÂgætt að hafa það bak við eyrað að þetta virkar  ekkert oÈðru-
võÂsi õÂ Hollywood en õÂ KoÂpavogi eða Breiðholti. 

E ins daÂsamlegt og meÂr finnst að fara õÂ bruÂðkaup, upplifa alsæluna sem
fylgir þvõÂ þegar tveir einstaklingar jaÂtast og fagna aÂstinni ærlega með
veglegri bruÂðkaupsveislu, þaÂ er þetta nokkuð sem mig myndi aldrei
langa til að gera sjaÂlf. EÂg hef til dæmis aldrei svo mikið sem maÂtað bruÂð-
arkjoÂl og aldrei seÂð mig fyrir meÂr õÂ hlutverki „bruÂðar innar“. ÞraÂtt fyrir
að eiga eitt hjoÂnaband að baki hef eÂg ennþaÂ troÈllatruÂ aÂ hjoÂnabandi og tel
að allir  sem ætla að deila lõÂfinu eigi að gera með seÂr slõÂkan 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 vera með stoÂrum demanti.

E kki er nauðsynlegt að hann kosti jafnmikið og
hringur Jolie en kvenpeningurinn myndi þoÂ ekki
fuÂlsa við slõÂkum grip …

martamaria@mbl.is

Það þykir da�l��tið f��nt að eiga
giftingarhring fra� Tiffany’s.

Leynibrúðkaup
ársins

Þessi hringur
er fra� Tiffany’s.

Brad Pitt og 
Angelina Jolie
gengu 
�� hjo�naband
�� Frakklandi.

UPI

Eikjuvogur 29 - 104 Rvk. S:694-7911
www.facebook.com/spennandi

www.spennandi .com
opið: mán-fim: 12-18 - fös: 12-16

3322

MC PLANET
ER KOMIÐ AFTUR!

Mikið úrval af ít ö lskum og frönskum t ískufatnaði

Eftirminnilegupplifun
–steikeinsogsteikáaðbragðast

Barónsstíg11
101Reykjavík

argentina.is

Borðapantanir

5519555
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T�́ska

S
õÂðastliðið haust feÂkk eÂg til liðs við mig mjoÈg oÈflugan sam-
starfsmann, Steinunni JoÂnsdoÂttur , og við settumst niður
og aÂkvaÂðum að fara alla leið með lit la en kroÈftuga mokka-
skinnsfatalõÂnu og hafa oÂhefðbundinn og nyÂstaÂrlegan vinkil

aÂhenni,“ segir SigrõÂður Sunneva, eða Sunneva eins og huÂn er  koÈll-
uð, sem hannar fallegar mok-
kaskinnskaÂpur uÂr alõÂslensku
hraÂefni. Sunneva hefur  und-
anfarin aÂr lagt aÂherslu aÂ að
seÂrhanna mokkafatnað fyrir
viðskiptavini sõÂna en huÂn
lærði fatahoÈnnun við Poli-
moda-tõÂskuhaÂskoÂlann aÂ IÂtalõÂu
og seÂrhæfði sig þar  õÂ hoÈnnun
uÂr skinni og pr joÂnaefni. 

NyÂja lõÂnan ber yfirheit ið
Veðrabrigði og segir Sunneva
flõÂkur lõÂnunnar endurspegla õÂs-
lenskt veðurfar. 

„IÂ upphafi hoÈnnunarferl-
isins veltum við fyrir okkur
hvað væri sameiginlegt
aÂhugamaÂl IÂslendinga og
þeirra hjar tans maÂl og djuÂpt õÂ
þjoÂðarvitundinni. Við komumst fljoÂtt að þeir r i niðurstoÈðu að það
væri õÂslenska veðurfarið,“ segir  Sunneva og bætir við að IÂslend-
ingar eigi oÂgrynni af fallegm orðum yfir veðrið. 

„Það maÂ þvõÂ segja að þessi lõÂna seÂ oÂður til õÂslenskra veðra-
brigða.“

LõÂnan skiptist õÂ Muggu, Golu og Dembu sem eru undirflokkar
og gefa til kynna õÂ hvaða veðri flõÂkin nyÂtist best.

„Mugga er að stærstum hluta uÂr mokkaskinni, Gola 
er  leÂttari flõÂk uÂr mokka og pr joÂnaefni fraÂ Volka og Demba er uÂr

mokka og vaxefni og þar  af leiðandi vatnsheld,“ uÂtskyÂrir Sunneva.
„GrunnhraÂefnið õÂ lõÂnunni er  sem sagt mokkaskinnið en nyÂjungin

felst õÂ þvõÂ að tvinna saman við það þessi oÂlõÂku hraÂefni õÂ þeim til-
gangi að leÂtta fõÂkina og gera hana að meiri heilsaÂrsflõÂk.“

Jakki &�r l��nunni Muggu sem byggist aðallega a� mokkaskinni. Mokkajakkarnir &�r undirl��nunni Golu eru se�rlega le�ttir og litr��kir. 

FATAHÖNNUÐURINN SIGRÍÐUR SUNNEVA

R. VIGFÚSDÓTTIR SENDI NÝLEGA FRÁ SÉR 

EINSTAKA FATALÍNU ÚR MOKKASKINNI OG ULL

SEM ER INNBLÁSIN AF ÍSLENSKU VEÐURFARI. 
Sigurborg Selma Karlsdo�ttir sigurborg@mbl.is

Einstakur jakki &�r undirl��nunni Golu.

Sigr��ður Sunneva hefur lengi unnið
með ��slenskt mokkaskinn.

Morgunblaðið/O�mar

Jakki &�r l��nunni Dembu; vatnshelt vaxborið mokkaskinn. 

Fatal��nan Veðrabrigði skiptist �� þrja�r undirl��nur; Muggu, Golu og Dembu, sem allar hafa s��na se�rsto�ðu. 
Ljo�smynd/Ald��s Pa�lsdo�ttir

Demba hentar einnig a� sumrin. Hl'�, vatnsheld og falleg l��na. 
A� vefs��ðu sunnevadesign.is er hægt að sja� fleiri ljo�smyndir af
Veðrabrigðum.

NÝJAR OG SPENNANDI ÚTFÆRSLUR 
Á  MOKKASKINNI

Óður til
�́slenskra 

veðrabrigða
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Ba�ra Sigurjo�nsdo�ttir eða Ba�ra bleika rak verslunina Hja� Ba�ru �� um 25 a�r a� Hverfisgo�tu 50.
Morgunblaðið/O�lafur K. Magn&�sson

Í
sland lõÂður oft fyrir  smæð sõÂna þeg-
ar  tõÂskustraumar eru annars vegar
en það getur  lõÂka ver ið jaÂkvætt og
skemmtilegt þvõÂ þaÂ þurfa forystu-

sauðirnir  að aðlagast hraðar . EÂg hef
oft talað um hversu ungt IÂsland er  og
menningin fyr ir  tõÂsku og fatnaði
kannski ekki eins langt komin og ann-
ars staðar  õÂ E vroÂpu,“ segir  Sindr i
Snær spurður  uÂt õÂ syÂn hans aÂ herra-
tõÂskuna aÂ IÂslandi. Sindr i segir  jafn-
framt õÂslenska kar lmenn glæsilega aÂ
margan haÂtt og ef þeir  taki nokkur
skref fram aÂ við õÂ klæðaburði seÂ faÂtt
sem geti stoppað þaÂ.

Sindr i rekur  lõÂfsstõÂlsver lsunina HuÂrra
ReykjavõÂk með æskuvini sõÂnum J oÂni
DavõÂð en þeir hafa deilt tõÂskuaÂhuga
lengi. BaÂðir hafa þeir  gegnt star fi
verslunarstjoÂra õÂ aÂraraðir  og þvõÂ þaul-
vanir  baÂðir  en samanlagt hafa þeir  um
20 aÂra reynslu af verslun og smaÂsoÈlu.

Finna fyrir nærveru Báru
IÂ HuÂrra ReykjavõÂk verður  aÂhersla loÈgð
aÂ buxur  og skoÂ en það eru þær voÈrur
sem þeir  telja hvað erfiðast að kaupa
seÂr og finna heÂr aÂ landi. 

HuÂrra ReykjavõÂk er  õÂ hinu soÈgu-
fræga huÂsi við HverfisgoÈtu 50 þar  sem
BaÂra Sigur joÂnsdoÂttir eða BaÂra bleika
heitin rak glæsilega verslun, HjaÂ BaÂru,
um aÂraraðir . Spurður  uÂt õÂ staðsetn-
inguna segir  Sindri þaÂ feÂlaga var t geta
ver ið aÂnægðar i með huÂsnæðið. „Það er
gott að finna fyr ir  nærveru BaÂru heit-

I� fallega h&�sinu við Hverfisgo�tu 50 er mikil saga og hefð fyrir verslun.

NÝ HERRAFATAVERSLUN Á HVERFISGÖTU

Báru bleiku breytt �́ herrafataverslun

innar  heÂrna õÂ huÂsinu. HuÂsið er byggt
aÂr ið 1906 og goÂlfefnið er  fraÂ þeim tõÂma
sem huÂn rak heÂr verslun sõÂna „HjaÂ
BaÂru“,“ uÂtskyÂrir  Sindr i og bætir  við að
õÂ huÂsinu seÂ mikil saga og hefð fyrir
verslun sem þeir  feÂlagar  hyggjast við-
halda aÂ besta moÈgulega maÂta og gera
BaÂru stolta.

Æskuvinirnir Sindri Snær og Jo�n Dav��ð hafa deilt t��skua�huga um a�raraðir.

Sindri og Jo�n opna
herrafataverslunina
H&�rra Reykjav��k 
seinna �� vikunni. 

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 Karlsdo�ttir sigurborg@mbl.is
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Fjármál
heimilanna *Ef buddan er næstum orðin galto�m er

o�vitlaust að skoða hvernig ma� fa� sem
flestar hitaeiningar fyrir peninginn. Ein-
mitt þetta gerði notandi umræðuvefs-
ins Reddit �� Bandar��kjunum og voru
niðursto�ðurnar a�hugaverðar. Flestar
kalo�r��ur a� kro�nu gefa hr��sgrjo�n, þa� ca-
pellini pasta, svo brauðmylsna, pinto-
baunir og beyglur. 

Flestar hitaeiningar fyrir fæstar krónur

To�mas Oddur Eir��ksson er 25 a�ra
jo�gakennari og stofnandi Yoga Moves.
Næstkomandi miðvikudag, 3. sept-
ember, leiða þau saman hesta s��na
hann og Aarona Pichinson, framleið-
andi Yoga Soundscape. Standa þau fyr-
ir jo�ga, dansi og gleði við lifandi to�nlist
�� Ho�rpu.

Hvað eruð þið mörg í heim ili?
E�g b'� með systkinum m��num tveimur,
Arngr��mi og Vo�lu, en við leigjum sam-
an ��b&�ð �� miðbænum.

Hvað át tu allt af t il í 
ísskápnum?
Smjo�r og sulta er algjo�rt grundvall-
aratriði a� þessu heimili en einnig er
yfirleitt no�g til af grænmeti og a�vo�xt-
um.

Hvað fer  fjölskyldan með í
mat  og hreinlæt isvörur  á
viku?
E�g held að við sleppum með 15-20
þ&�sund kro�nur a� viku. 

Hvar  kaupirðu helst  inn?
Við gerum heimilisinnkaupin að 
mestu �� Bo�nus en skreppum    
gjarnan eftir  sto�kum vo�rum �� 
Pe�tursb&�ð, kaupmanninn okkar a�
horninu.

Hvað freistar  mest  í mat -
vörubúðinni?
L��frænar vo�rur, hnetur, fræ, ostar og
pesto�. 

Hvernig sparar  þú í 
heim ilishaldinu?

Við deilum heimiliskostnaðinum a� milli
okkar þriggja og hja�lpumst að eftir
bestu getu. Reynum að sneiða hja�
munaðarvo�rum, þo�tt það se� erfitt. Við
notum reiðhjo�l og borðum stundum
hja� mo�mmu og pabba.

Hvað vantar  helst  á heim ilið?
U�tvarp �� eldh&�sið og viftu a� ganginn.

Eyðir  þú í sparnað?
E�g legg fyrir 10.000 kr. �� hverjum 
ma�nuði inn a� lokaða bo�k. 

Skothelt  sparnaðar ráð?
Mæli með að iðka jo�ga og hugleiðslu.
Það dregur &�r neysluþo�rfinni og gerir
mann nægjusamari. Þa� er það að eiga
ekki b��l sennilega besta sparnaðar-
ra�ðið. 

NEYTANDI VIKUNNAR TÓMAS ODDUR EIRÍKSSON

Jóga dregur u´r neysluþo¨rfinni
To�mas sparar 
stundum með þv�� 
að borða heima hja�
mo�mmu og pabba.

Morgunblaðið/Styrmir Ka�ri

Það eru engar '�kjur að segja að
Aurap&�kinn se� o�d'�r �� rekstri. Veit
p&�kinn stundum ekki alveg hvað
hann a� að halda þegar hann ber sig
saman við fo�lk sem virðist ekki
geta notið l��fsins a�n 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
�� ma�nuði hverjum. Aurap&�kinn get-
ur notið þess að labba um versl-
unarmiðsto�ðvar a�n þess að finnast

hann þurfa að eyða kro�nu. 
Kannski er lykillinn að sto���skri

sparsemi P&�kans að hann hefur
lært að no�g er til af a�gætis afþrey-
ingu sem er '�mist o�d'�r eða o�keyp-
is. Aurap&�kinn horfir þannig a� af-
bragðsf��na þætti og hlustar a�
uppa�halds to�nlistina �� gegnum You-
Tube. Þess a� milli hlustar hann a�
o�keypis hljo�ðbækur fra� Librivox ��
snjalls��manum eða spilar fr��a net-
leiki �� vafranum a� farto�lvunni. 

Sælir eru nægjusamir, þv�� þeir
geta saxað a� yfirdra�ttinn.

púk inn
Aura-

Nóg af ókeypis
afþreyingu

Á
sõÂðustu aÂrum hefur orðið mikil vitund-
arvakning meðal almennings um gildi
þess að draga uÂr plastpokanotkun. Æ
oftar maÂ sjaÂ foÂlk við afgreiðslukass-

ana raða matvoÈrunum sõÂnum ofan õÂ endingargoÂða
og litrõÂka poka uÂr tau- og plastefnum. AÂ sumum
stoÈðum uÂti õÂ heimi, t.d. õÂ Los Angeles, hefur ver-
ið gengið svo langt að banna einnota plastpoka
með oÈllu og jafnvel dreifa oÂkeypis fjoÈlnota pok-
um til almennings. Verslanir  eins og Sainsbury’s
õÂBretlandi gefa viðskiptavinum auka „punkta“ aÂ
tryggðarkor tin sõÂn ef þeir  nota fjoÈlnota poka eða
endurnyÂta gamla plastpoka õÂ innkaupaferðinni.

AÂ IÂslandi sjaÂ margir  margnota poka lõÂka sem
leið t il að spara þær kroÂnur sem annars þar f að
greiða fyr ir nyÂjan plastpoka õÂ hverri inn-
kaupaferð, að ekki seÂ tala um að tæma eldhuÂs-
skaÂpa og skuÂffur  sem õÂ dag eru fullar af goÈmlum
plastpokum.

E n ekki er  allt sem syÂnist. Hugsunin að baki
fjoÈlnotapokunum er falleg, en reikna verður
dæmið til enda til að ganga uÂr skugga um að
pokinn hjaÂlpi t il við að vernda bæði umhverfið
og pyngjuna.

Þvottavél og þurrkari
E inn stærsti aÂhr ifaþaÂttur inn er  að þvo þar f pok-
ann reglulega. RannsoÂknir  aÂ fjoÈlnota pokum hafa
syÂnt að þeir  geta orðið groÂðrarstõÂa fyr ir skaðleg-
ar  oÈrverur og samkvæmt umfjoÈllun USA Today
virðast auknar vinsældir foÈlnota poka haldast õÂ
hendur við fjoÈlgun tilvika matarsyÂkinga. Sumar
heimildir  mæla með þvõÂ að þvo pokana eftir
hver ja notkun, aðrar  að pokinn seÂ þveginn viku-
lega. Þar f að þvo pokann aÂ hæsta hita sem fram-
leiðandinn leyfir og þurrka vel. 

Það getur  ver ið dyÂrt að henda einum stoÈkum
poka õÂ veÂlina og þess vegna ætti að reyna að þvo
marga poka saman, eða með oÈðrum skõÂtugum

þvotti. HeÂr er reÂtt að muna að gott getur  verið
að sneiða hjaÂ pokum õÂ sterkum litum, ef litur inn
skyldi smitast yfir õÂ nærbuxurnar og sokkana við
þvottinn.

E innig að taka vatns- og orkunotkunina með õÂ
reikninginn ef markmiðið er að vernda umhverf-
ið, og lõÂka að þvottarnir hafa aÂhr if aÂ endingu
pokans. F joÈlnota pokar  uÂr plastefnum fara t.d.
að laÂta aÂ sjaÂ eftir  fimm eða sex þvotta. 

Vegna oÈrverugroÂðurs er  lõÂka oÂraÂðlegt að
geyma pokana õÂ bõÂlskottinu, þvõÂ skottið er oft
oÂhreint og aðstæður þar  goÂðar fyrir  oÈrverurnar
að fjoÈlga seÂr.

11 eða 173 innkaupaferðir
Hvaða aÂhrif þvotturinn hefur  aÂ endingu pokanna
verður  að skoða með hliðsjoÂn af rannsoÂknum
sem syÂna að nota þarf fjoÈlnota poka uÂr plast-
efnum õÂ fjoÈgur til ellefu skipti t il að umhverfis-

aÂhr ifin seÂu minni en af að nota hefðbundna
plastpoka. MarketWatch vitnar õÂ mjoÈg õÂtar lega
rannsoÂkn breska umhverfisraÂðuneytisins fraÂ
aÂr inu 2006 sem leiddi õÂ ljoÂs að taupokar fara ekki
að borga sig fyr ir umhverfið fyrr  en eftir  131
verslunarferð, en õÂ 173 skipti ef foÂlk er vant að
nota plastpokana uÂr buÂðinni einnig undir  heim-
ilisruslið. Virðist rannsoÂknin þoÂ ekki hafa tekið
með õÂ reikninginn umhverfisaÂhrif reglulegra
þvotta.

Að endingu verður  að muna að flest heimili
hafa einhver  not fyr ir plastpoka. IÂ stað inn-
kaupapokans þarf þaÂ að kaupa plastpoka õÂ ruÂll-
um undir nesti, matarafganga, ruslið og labbit-
uÂrana með heimilishundinum. 

Allt þetta þar f að vega vandlega og meta õÂ
samræmi við aðstæðurnar aÂ hver ju heimili svo
oÈruggt seÂ að fjoÈlnota innkaupapokinn hjaÂlpi
oÈrugglega umhverfinu, og pyngjunni.

GETUR VERIÐ FLÓKIÐ DÆMI AÐ REIKNA

Borgar sig að kaupa 
margnota poka?

REIKNA ÞARF DÆMIÐ TIL ENDA OG TAKA MEÐAL ANNARS TILLIT TIL ÞESS HVAÐ KOSTAR 

AÐ ÞVO MARGNOTA INNKAUPAPOKA OG HVERSU LENGI HANN ENDIST.
A�sgeir Ingvarsson ai@mbl.is

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

Morgunblaðið/Eggert
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FÁÐUÞÉR ÁSKRIFTÁ
EÐAÍ SÍMA

Verð 2.300 kr.
- 30 stykki�́pakka

��skrifendur Morgunblaðsins eru sja�lfkrafa meðlimir��Moggaklúbbnum og njo�ta 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�po�stlistann.
Hafðu samband��s��ma 569 1100 eða askrift@mbl.is hafi Moggaklúbbskortið ekki borist þe�r.

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

gleraugnabudin@gleraugnabudin.is

Glerin eru með „free form“-tækni og sjónsviðið er þv�́
breiðara en almennt gerist. Hægt er að velja um hraða skipt-
ingar og tekið er tillit til þarfa hvers og eins. Að sjálfsögðu
fylgir rispu- og glampavörn af bestu gerð með�́kaupunum.

Fr�́sjónmæling.

40%AFSLÁTTURAF
MARGSKIPTUMGLERJUM

50%AFSLÁTTUR
AF FJÖLDAUMGJARÐA

DAGLINSUR ÁTILBOÐI

Tilboðið gildir frá 16. ágúst til 10. september 2014

SURÁTILBOÐI

16 ágúst til 10 september 2014
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V
erðtrygging er  hvorki vond eða goÂð.

HuÂn hefur  eiginleika sem þar f að

þekkja ætli menn að styðjast við

hana õÂ fjaÂrhagslegr i t ilveru. AÂhr if

hennar aÂ það, hvað það kostar  að faÂ

fjaÂrmuni að laÂni, þur fa ekki endi-

lega að vera mikil. 

Verðtrygging �́ dularklæðum
LaÂnveitendur  hafa oÈldum saman stuðst við þaÂ

oÂskraÂðu reglu, að þeir  faÂi feÂ sitt  t il baka fraÂ þeim sem

laÂnið toÂk og að auki nokkur t aÂlag, vext i, fyr ir  snuÂð

sinn. LaÂntakendur hafa vitað og sætt sig við þetta.

E lla byðust faÂ laÂn. 

VerðboÂlga og verðhjoÈðnun hafa ver ið til staðar  svo

lengi sem menn hafa aÂtt viðskipti, þoÂtt ekki seÂ võÂst að

fyr irbærin hafi ver ið mæld eða þekkt sem slõÂk. Marg-

võÂslegar  aðstæður hafa leitt  t il verðbreytinga õÂ sam-

feÂlagi þoÂtt  engin væri hagstofan t il að skraÂ þær.

Vaxtabreytingarnar  hafa ver ið syÂnilegr i og valdið

oÂeirðum eins og dæmi fraÂ RoÂm syÂnir  en þar  feÂllu 800

õÂ aÂtoÈkum um vexti. TvoÈþuÂsund aÂrum sõÂðar eru vextir

og verðboÂlga enn undiralda oÂlgu og oÂaÂnægju.

Bir tingarmaÂtinn hefur  breyst. Og baraÂttuaðferðir

stjoÂrnvalda einnig. IÂ SoveÂtrõÂkjunum voru t iltekin

brauð ein inni õÂ verðboÂlgumælingum. Þau ein hækk-

uðu ekki õÂ verði og þess vegna var  opinber  verðboÂlga

ekki til. Opinber t gengi ruÂblu og dollars var  hið sama

þoÂtt 25 ruÂblur  fengjust fyr ir  dollarann eft ir  myrkur .

Idi Amin õÂ UÂganda lækkaði verðboÂlguna með þvõÂ að

senda her inn õÂ verslanir  og laÂta kaupmenn lækka

voÈrur  um 30 proÂsent. Kaupmenn hlyÂddu auðvitað og

foÂru svo loÂðbeint aÂ hausinn. LaÂnveitandinn forðum saÂ

engar verðboÂlgumælingar. E n hann skynjaði að

skildingur inn sem hann laÂnaði fyr ir  5 aÂrum dugði

ekki fyr ir  jafnmoÈrgum brauðum og hann gerði þegar

hann skilaði seÂr til baka. Hann er  þvõÂ verr  staddur

þegar laÂnið er  endurgreitt  en hann var þegar  hann

veitti það. Skuldar inn hefur  þoÂ staðið við allt  sitt. E n

laÂnveitandinn mun hækka sõÂna vext i næst þegar  ein-

hver  leitar  eftir  laÂni. Hann reynir  að „verðtryggja“

laÂnið sitt , þoÂtt  hann þekki ekki það hugtak. Oftast

ræður laÂnveitandinn meiru um skilmaÂla laÂns enda

laÂntakandinn oftar  õÂ veikar i stoÈðu, nema að oÂvenju-

legt framboð laÂnsfjaÂr seÂ fyr ir  hendi og samkeppni

virk. KynningarsõÂður õÂslenskra fjaÂrmaÂlastofnana

hafa syÂnt um hrõÂð að þær bjoÂða oÂverðtryggð laÂn þar

sem einvoÈrðungu verðtryggð laÂn fengust aÂður. Miðað

við t iltekin veðhlutfoÈll geta menn gengið að fast-

eignalaÂni til 3-5 aÂra með t.d. 7,5 proÂsenta aÂrsvoÈxtum.

Samþykki laÂntakandinn oÂverðtryggt laÂn með breyt i-

legum voÈxtum lækka þeir  õÂ 6,5 proÂsent fraÂ þeim degi

sem laÂnið er  veitt . Bankinn er  sem sagt að spaÂ fyr ir

um verðboÂlguna fram õÂ tõÂmann með foÈstu voÈxtunum,

en ætlar  seÂr að verðtryggja oÂverðtryggða laÂnið að

mestu með breytilegu voÈxtunum. LaÂntakandinn

greiðir  þess vegna 1% hærr i fasta vexti fyr ir  oÂverð-

tryggða laÂnið en tilefni er  til aÂ upphafspunkt i þess.

SaÂ munur mætir  aÂhættu laÂnveitandans af þvõÂ að

verðboÂlga verði hærr i aÂ næstu aÂrum en nuÂ er . 

Verðtryggingarskrefið
Bein verðtrygging varð loÈgleg og almenn fyr ir  35 aÂr-

um. ÞraÂtt  fyr ir  að verðboÂlga væri þaÂ mikil hlupu

menn til og fengu laÂnum sõÂnum fraÂ lõÂfeyr issjoÂðunum

breytt uÂr oÂverðtryggðum laÂnum õÂ verðtryggð aÂður en

„heimild“ til breytingar innar  rann uÂt. Hvers vegna õÂ

oÂskoÈpunum? JuÂ, vegna þess að aÂr leg greiðslubyrði

laÂnanna minnkaði toÈluver t næstu 2-3 aÂr in aÂ eftir .

Þeir  sem ekki „nyÂttu tækifær ið sem gafst“ saÂu hins

vegar laÂnin sõÂn „hverfa“ aÂ aðeins oÈrfaÂum aÂrum. Verð-

boÂlgan gleypti þau. LaÂntakendur ploÈtuðu sjaÂlfa sig

með þvõÂ að kjoÂsa fremur lækkanir  aÂ greiðslubyrði õÂ

allra næstu framtõÂð en að sjaÂ laÂnin verða að engu õÂ

þeir r i oÂgur legu verðboÂlgu sem þaÂ var. 

E n sõÂst verður  sagt að verðtrygging hafi verið

kynnt til õÂslenskrar  soÈgu þegar aÂhætta vegna hennar

hafi ver ið lõÂtil. E n laÂntakendur sem hoÂpur saÂu að lõÂf-

eyr issjoÂðir  þeir ra urðu smaÂm saman einhvers virði

vegna verðtryggingar innar . Þar  til það varð hoÈfðu

sjoÂðsfeÂlagar  haft  mest gagn af þvõÂ að þeir  laÂnuðu feÂ-

lagsmoÈnnum feÂ sem brann upp õÂ verðboÂlgu. ÞvõÂ þar

aÂttu allir  jafnan aðgang að svikamyllu verðboÂlgunnar

og oÂverðtryggðra laÂna. F yrir  daga verðtryggingar-

innar  gaÂtu þeir  efnast betur  og fyr r  en aðr ir sem aÂttu

greiðastan aðgang að rõÂkisboÈnkunum. Spar ifjaÂreig-

endur , foÂlk sem veitt i seÂr lõÂtið, en lagði fyr ir af lit lum

tekjum beið svo fyr ir  utan bankann sinn õÂ kuldanum

eft ir  hver  aÂramoÂt til að sjaÂ vextina sõÂna færða inn õÂ

boÂkina sõÂna. Það sagði þeim enginn að hækkandi inn-

stæðan var  blekkingin ein. Þetta var  aÂ tõÂmum þjoÂð-

arþjoÂfnaðar bankaker fisins. F lest ir  IÂslendingar

hor fðu upp aÂ hann aÂn þess að skilja hvað var  að ger-

ast. Þeir  sem betur  vissu og þeir  sem græddu aÂ

þessu oÂreÂtt læti soÈgðu faÂtt .

F yrstu aÂr in eftir  að verðtrygging kom t il var  reynt

að yÂta aÂ undan seÂr afleiðingum þess að buÂa við verð-

tryggingu og verðboÂlgu. AÂkveðið var  að verðtryggja

launin lõÂka með verðboÂlgustr ikum. Og þaÂ fyrst var

vitleysan fullkomnuð. E ft ir  aðeins þr juÂ aÂr var

þr iggja maÂnaða verðboÂlga komin upp õÂ 120%, reiknuð

til aÂrs. Samt var  furðu lengi roÂ õÂ þjoÂðfeÂlaginu. MoÂt-

mælin byr juðu ekki fyr r  en stigið var  aÂ bremsuna af

Hitt er huggunar-
r�́kt að v�́su að 

þeir verðtryggja
ekki eftir á

* 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. 

Reykjavı́kurbréf 29.08.14
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nyÂrr i rõÂkisst joÂrn. Vissulega fengu skuldarar , t.d.

ungt foÂlk sem tekið hafði laÂn t il að koma þaki yfir

fjoÈlskylduna, mikið hoÈgg þegar launin fengu ekki

lengur  að elta verðboÂlguna að fullu. E ftir  það toÈldu

margir  að verðtryggingin væri toÂl laÂnveitandans til

að ber ja skuldara með. Það var  skiljanlegt en ekki

endilega reÂtt. 

Hið jaÂkvæða var  að verðtryggingin varð smaÂm

saman að svipu sem hitti þaÂ sem reÂðu mestu um þroÂ-

un efnahagslõÂfsins, ekki aðeins st joÂrnmaÂlamennina

heldur  einnig þaÂ sem reÂðu ferðinni aÂ vinnumarkaði.

HuÂn kom þvõÂ inn õÂ hoÈfuðið aÂ moÈnnum að kauphækk-

anir  umfram voÈxt og getu atvinnulõÂfsins væru ekki

aðeins gagnslausar  heldur  beinlõÂnis skaðlegar , ekki

sõÂst fyr ir  launþega. Vinnuveitendur , eins og þeir  heÂtu

þaÂ, lærðu lõÂka sõÂna lexõÂu. Þeir  saÂu að gengisfellingar

til að leiðreÂtta õÂstoÈðuleysi þeir ra og annarra við

samningaborð og leÂlegan rekstur  fyr ir tækja voru að

hver fa sem kostur  við stjoÂrn efnahagsmaÂla.

Spunamenn spunnu spennu
IÂ sõÂðustu viku var  laÂtið eins og allt  heÂngi aÂ helj-

arþroÈm og oÈll t ilveran aÂ IÂslandi ylt i aÂ þvõÂ, hver t aÂlit,

ekki doÂmur, E F TA-doÂmstoÂlsins õÂ LuÂxemborg yrði aÂ

þvõÂ, hvor t t ilskipanir  E E S strõÂddu gegn verðtrygg-

ingu aÂ IÂslandi. Það var  seÂrkennilegur  stormur õÂ te-

bolla og furðulegt hve fjoÈlmiðlar  og jafnvel seðla-

banki vir tust vera uÂti aÂ þekju õÂ maÂlinu. 

Reynt var  að blaÂsa upp eftirvæntingu vegna maÂls-

ins með þvõÂ að halda þvõÂ fram að „hefð“ vær i fyr ir  þvõÂ

að õÂslenskir  doÂmstoÂlar  færu eftir  aÂlit i þessa doÂmstoÂls.

Verðtrygging hefur  gilt aÂ IÂslandi õÂ samræmi við õÂs-

lensk loÈg õÂ 35 aÂr. OÂteljandi doÂmar eru til fraÂ Hæsta-

reÂtti landsins um niðurstoÈður byggðar aÂ verðtrygg-

ingu. IÂ hundruðum eða þuÂsundum maÂla hefur  enginn

byggt aÂ þvõÂ að verðtrygging væri boÈnnuð og ekki hef-

ur  æðsti doÂmstoÂll landsins fundið upp aÂ þvõÂ, að fyr ra

bragði, að gefa slõÂkt õÂ skyn við oÈll þessi tækifær i.

Þegar E E S-samningurinn var  gerður  õÂ upphafi sõÂð-

asta aÂratugar  sõÂðustu aldar  var  samningamoÈnnum

E SB fullkunnugt um tilveru verðtryggingar  aÂ IÂslandi

og enginn orðaði athugasemdir  við hana. E ft ir lits-

stofnun E SA hefur  ver ið þetta fullkomlega ljoÂst og

ekki ger t athugasemdir . 

E kki voru nokkrar  minnstu lõÂkur  aÂ þvõÂ að õÂslenskir

doÂmstoÂlar  myndu komast að þvõÂ nuÂna að verðtrygg-

ing hefði ver ið oÂloÈgmæt allan þennan tõÂma eða að Al-

þingi hefði õÂ oÂraÂði eða oÂgaÂti staðfest tilskipanir  fraÂ

Brussel sem boÈnnuðu hana. 

Snjallt að spyrja eins og ástatt var
E n doÂmstoÂlarnir  õÂslensku hafa auðvitað tekið eftir

þvõÂ að umræða um verðtryggingu hefur  ver ið nokkuð

þrungin tilfinningum. Til þeir ra hefur  ver ið hoÈfðað

fremur en lagalegra raka. Af þeim aÂstæðum hefur

doÂmstoÂlunum hugsanlega þoÂtt heppilegt, svo ekki seÂ

sagt kloÂkt, að laÂta E F TA-doÂmstoÂlinn koma með sitt

aÂlit  sem millileik. Niðurstaðan õÂ þvõÂ efni var  naÂnast

gefin fyr ir fram. 

E nginn getur  laÂtið seÂr til hugar  koma, að hefði suÂ

niðurstaðan, aÂ moÂti oÈllum lõÂkum, orðið oÈnnur õÂ þessu

aÂlit i, að þaÂ hefðu õÂslenskir  doÂmstoÂlar , með võÂsun õÂ

„hefð,“ dott ið õÂ slõÂkan pytt . 

Þeir  hefðu þaÂ þar  með lyÂst yfir  að Alþingi IÂslend-

inga hefði fyr ir  tveimur aÂratugum fært doÂmsvaldið

uÂr landinu. SlõÂk gjoÈrð hefði ekki staðist stjoÂrnarskraÂ

landsins. NyÂlegir  doÂmar HæstareÂttar  bera með seÂr

að reÂttur inn er , sem betur fer , mjoÈg meðvitaður  um

þaÂ stoÈðu.

Morgunblaðið/Golli
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Sérviska
42 MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 31.8. 2014

S
eÂrviska, viska sem er  eitthvað seÂr-
stoÈk, er þokukennt hugtak yfir
yÂmiss konar hegðun og venjur
sem eru kannski ekki alveg eftir
boÂkinni – eitthvað sem er  fraÂ-

brugðið meðalhegðuninni eða meðalvenj-
unum. Viðhor f t il seÂrvitr inga getur  birst aÂ
alla vegu õÂ daglegu tali og umræðu. AÂrið
1980 bir t ist grein õÂ HelgarpoÂstinum þar  sem
þær aÂhyggjur  voru viðraðar  að foÂlk leyfði
seÂr ekki lengur að vera seÂrvitur t og seÂrvitr -
ingum fær i oÂðum fækkandi. „Allir  eru orðnir
keimlõÂkir . F rumleikinn er  oÂðum að hver fa,“
skr ifar  blaðamaður inn GuðjoÂn ArngrõÂmsson
meðal annars og vitnar svo til Helga HaÂlf-
danarsonar þyÂðanda sem aÂ að hafa sagt að
betra væri að vera seÂrvitur  en samheimskur.
Nokkrum aÂrum sõÂðar skr ifaði OÂlafur  Orms-
son grein um seÂrvisku õÂ Morgunblaðið og
sagði það af sem aÂður væri; að foÂlk væri vir t
fyr ir  sjaÂlfstæði sitt og frumleika.

SeÂrviska er  õÂ skr ifum gjarnan tengd
greindum og skapandi einstaklingum og ein-
staklingarnir  sjaÂlfir tengja seÂrvisku sõÂna oft

einhvers konar hjaÂtruÂ eða hreinlega aukinni
vellõÂðan.

E kki skal fullyr t að viðmælendur õÂ þessari
grein seÂu seÂrvitr ingar enda virðast það vera
fremur duttlungafullar  aÂkvarðanir  sem
aÂkvarða hver jir falla undir  þaÂ skilgreiningu
og hver jir  ekki. H ins vegar eiga viðmæl-
endur aÂ næstu sõÂðum sameiginlegt að hafa
tileinkað seÂr, meðvitað og oÂmeðvitað, ein-
hvers konar hegðun, sem truÂlegt er  að seÂ
eitthvað fraÂbrugðin hinu „venjulega“. Sumir
tengja þessa hegðun einhvers konar hjaÂtruÂ
en þessir  aÂvanar hamla viðmælendum þoÂ
ekki õÂ hinu daglega lõÂfi heldur  gefa þeim õÂ
flestum tilfellum skemmtilegan lit og skreyta
mannlõÂfsfloÂruna õÂ augum okkar  hinna.

Þess maÂ geta að aÂr ið 2012 var  gerð uÂttekt
aÂ seÂrvitrustu einstaklingum heims af banda-
rõÂska samskiptafyr irtækinu Natural Valley
og greint fraÂ niðurstoÈðum õÂ fjoÈlmiðlum aÂ
þeim tõÂma. E inn IÂslendingur, BjoÈrk Guð-
mundsdoÂttir  soÈngkona, komst aÂ þann lista en
huÂn lenti õÂ 10. sæti yfir  seÂrvitrustu ein-
staklinga heims.

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 Margre�t Alexandersdo�ttir julia@mbl.is

Þo�ra Sigurðar-
do�ttir �� einni af
s��num hefðbundnu
innkaupaferðum.

Morgunblaðið/Þo�rður

„ Ef þú færð sms og ég er  nálægt  get urðu
ger t  ráð fyr ir  að heyr a hljóðið t visvar,“
segir  Hannes Þórður  Þorvaldsson lyfja-
fræðingur  og út skýr ir  þet t a nánar.

„ Ég á það sem  sagt  t il að ósjálfrát t  end-
ur t aka hljóð sem  ég heyr i í umhver finu.
A llt  frá símhr ingingum, t ónlist  og t ali
annars fólks upp í hljóð úr  prent urum.“

Þet t a get a ver ið ansi flókin hljóð sem
fólk lær ir  ekki svo glat t  eins og sumar
sm s-meldingar, sem eru oft  í fim mundum
að sögn Hannesar. 

„ Ef fólk segir  hlut ina á einhvern 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 heyra þau hljóð í
annað sinn. Þet t a get ur  jafnvel far ið í
t augarnar  á m anni sjálfum ,“  segir  Hannes
og bæt ir  við að reyndar  heyr i hann oft  að
það eru fleir i en hann í því að bergmála.
Þegar  hann hafi bent  fólki á það komi það
hins vegar  yfir leit t  af fjöllum  og át t i sig
ekki á því. 

„ Kannski t ek ég frekar  eft ir  þessu því
ég hef ver ið m ikið í söng og pæli í hljóð-
um. H ljóð úr  prent ara m innir  t i l dæm is
svolít ið á St ar  W ars-st efið og mér  finnst
það skem mt ilegt .“  Þegar  eit t  blað prent -
ast  út  í vinnunni hjá Hannesi m á því búast
við að önnur  ósýnileg blaðsíða, úr  sm iðju
Hannesar, fylgi í kjölfar ið.

HANNES ÞÓRÐUR ÞORVALDSSON LYFJAFRÆÐINGUR

Morgunblaðið/Kristinn

Bergmálar prentara

Hannes Þo�rður Þor-
valdsson með prent-
aranum vini s��num.

Sé Kjar tan Guðmundsson
staddur í st igagangi er hann
rækilega með hugann við
það hvernig hann gengur
hann upp og niður  og al-
mennt ef hann er  að feta sig
upp og niður  þrep.

„ Þegar ég geng upp og nið-
ur  t röppur verð ég að enda á
hægr i fæt i þegar ég er  kom-
inn á síðasta þrepið eða ef
þet ta er  st igagangur þá verð
ég að enda á hægr i fæt i á
hver jum palli milli hæða.“

Þet ta getur  ver ið sér lega
flókið því Kjar tan vill ekki
þurfa að skipta um fót  í
miðjum st iganum og hann
reynir  því að reikna út  t röpp-
urnar  áður en hann leggur af
stað. Hann er  þó orðinn
nokkuð lunkinn í því með
aldr inum og segist  yfir leit t
örsnöggur að því.

„ Ef út reikningur inn klikk-
ar, þar  sem eru t il dæmis
mjög margar t röppur, reyni
ég frekar  að hoppa yfir eit t
þrep á öðrum fæt i í stað þess
að væflast  með að skipta um
fót  á sama þrepi. Þet ta er
undar legt  vegna þess að ég
hef alltaf verið glataður  í
stærðfræði og vonlaus með
allt  er  viðkemur tölum.“

KJARTAN GUÐMUNDSSON ÚTVARPSMAÐUR

Morgunblaðið/Þo�rður

Reiknar út áður en
lagt er af stað 

Kjartan Guðmunds-
son &�tvarpsmaður ��
frekar auðveldum
stiga sem þægilegt
er að reikna &�t.
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Morgunblaðið/Styrmir Ka�ri

Stefa�n Ma�ni við
ska�pana s��na �� 
Vesturbæjarlauginni.

Stefán Máni Sigþórsson segir
að sit thvað í sínu far i megi
kannski kalla sérvisku. Líkt  og
margir  les hann blöðin aftur  á
bak, það er að segja með því
að byr ja á öftustu síðu og
vinna sig fram. Þá skipt ir
hann um buxur  4-5 sinnum á
dag en hver jar  buxur  þjóna
sínu hlutverki yfir  daginn.

„ Í sundlaugunum fer  ég
alltaf í skáp númer 1 en ef
hann er  ekki laus þá er það
skápur númer 7. 7 er  alveg
mögnuð tala, er fit t  að út -
skýra það, en þar  sem ég er
egóist i vil ég helst  alltaf vera
númer 1.“  Ef skáparnir  eru
ekki lausir  fer  Stefán Máni í
skáp 17 en ef allt  þrýtur  og
hann er  líka upptekinn fer r it -
höfundur inn bara aftur  heim
t il sín. 

Þá nefnir Stefán Máni að
hann myndi aldrei nokkurn
t ímann ganga hægra megin
inn í bíósal. „ Hægra megin
minnir  mig alltaf á Sjálfstæð-
isflokkinn, ég get  ekki gengið
hans veg.“

STEFÁN MÁNI SIGÞÓRSSON RITHÖFUNDUR

Aldrei
til hægri
og alltaf
�́ 1 eða 7
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Þóra Sigurðardót t ir  r ithöfundur  ját ar  á sig sérvisku er  kemur að inn-
kaupum t il heim ilisins. Í matvörubúðum tekur  hún nefnilega þrennt  af
öllu. Ef hana vantar  Lét t  og laggot t  fara þr jár  dollur  ofan í kör funa, ef það
vantar  síróp kaupir  hún þr jár  sírópsdósir, þr jár  m jólkur fernur, þr já salern-
ishreinsibrúsa og svo framvegis.

„ Þet ta er  í raun fáránlegt  því ég er  m iklu hr ifnar i af slét t um t ölum. Þá
verða öll herðat rén að vera eins og snúa eins inni í fataskáp og efstu t ölur  á
skyr t um verða að vera hnepptar.“

Þá getur  Þóra þess að alla daga endar hún á sama hát t ; með því að fara
út  á þak og tala við sjálfa sig.

ÞÓRA SIGURÐARDÓTTIR RITHÖFUNDUR

Þrennt af öllu

Árni Geir  Valgeirsson
mennt askólanemi
borðar  hver ja m at -
arsor t  eina í einu því
ekker t  má sner t ast .
Þegar  kvöldmat ur  er
bor inn á borð hefur
hann því sérst akan
hát t  á að borða t il
dæm is kjöt  í sósu m eð
kar t öflum  og salat i.
„ Mér  finnst  allt af svo
pir randi þegar  sósa fer
á salat ið og kar t öfl-
urnar  ofan í kjöt ið.
Þannig að ég fæ mér
salat ið fyr st  á sér  disk.
Svo kar t öflurnar  og
loks kjöt ið eða fiskinn
eða það sem  er  í mat -
inn. Ég borða sem
sagt  eina t egund í
einu og enda á sósu-
hlut anum . Ég t ek það
samt  fram að ég að-
skil ekki sósuna frá
past anu,“  segir  Á rni
Geir  og hlær.

Árni 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. Nefnir
hann að á baðher -
berginu t aki hann t il
dæm is allt af t visvar  í
húninn t i l að at huga
hvor t  það sé ekki
örugglega læst .

ÁRNI GEIR VALGEIRSSON MENNTASKÓLANEMI

Morgunblaðið/Styrmir Ka�ri

Maturinn má ekki snertast
A�rni Geir Valgeirsson
hefur a�kveðna ro�ð og
reglu a� matma�lst��mum.

„ Einhverra hluta vegna finnst  mér
ómögulegt  að hafa „ volume“ -takkann á
græjunum í bílnum eða á sjónvarpst æk-
inu heima st illtan á oddatölu,“  við-
urkennir  Jón Jónsson t ónlist armaður
sem lætur  sig m iklu skipta hvaða tölu-
stafi hann hor fir  á þegar hann st illir  tæk-
in sín.

„ Mér finnst  meira að segja er fit t  að
horfa upp á einhvern annan hækka sem
er ekker t  að spá í þet ta. Þá laumast
maður  t il að laga það.“

Þangað t il nýlega hefur  þet t a ekki
valdið t eljandi vandræðum. „ Þet ta er
orðið smávesen eft ir  að ég eignaðist  son

minn. Hann er  kannski sofandi inni í her-
bergi og ég er  að hor fa á eit thvað í sjón-
varpinu og reyni að hafa það ekki of hát t
st illt  t il að vekja hann ekki. Ég er  búinn
að komast  að því að það væri m jög fínt
ef ég gæt i þolað að t ækið væri st illt  á
þr já því næsta slét ta t ala fyr ir  ofan, fjór ir,
er  of há en t vistur inn er  of lágt .“

Jón segist  engu að síður  líta svo á að
ýmiss konar hegðun af þessu tagi ger i líf-
ið skemmt ilegra enda hafi þet ta ekki
teljanleg áhr if að öðru leyt i. „ Það að ég
tel t il dæmis þrepin þegar  ég geng upp
t röppur  er  t il þess að það sé ekki dauður
punktur  í lífinu.“

JÓN JÓNSSON TÓNLISTARMAÐUR

Morgunblaðið/Styrmir Ka�ri

Laumast til að
endurstilla

Engar oddato�lur, takk.
Jo�n Jo�nsson to�nlist-
armaður stillir &�t-
varps- og sjo�nvarps-
tæki af kostgæfni.

Bandar��ski sa�lfræðingurinn David
Weeks hefur skoðað perso�nu-
einkenni þeirra sem b&�a yfir
minni eða meiri se�rvisku og
kenningar hans er meðal annars
að finna �� kennslubo�kum fyrir
menntasko�la he�rlendis en
Weeks er afar virtur �� sinni grein
og hefur skoðað hegðun nokkur
þ&�sund se�rvitringa. Hann segir
að meðan se�rviska se� eitthvað
sem hamli ekki fo�lki se� það eng-
inn sj&�kdo�mur og se�rvitringar
eigi það sameiginlegt að vera yf-
irleitt hamingjusamir �� eigin
skinni.

Þa� hafa rannso�knir hans og
fleiri v��sindamanna leitt �� ljo�s að
þeir sem hafa einhverjar daglegar

venjur sem eru ekki eftir bo�kinni
eru l��klegri til að vera heilsu-
hraustir – bæði til andlegrar og
l��kamlegrar heilsu. 

Weeks segir sameiginleg ein-
kenni se�rvitringa meðal annars
þessi:
� Sjaldnast ��haldssamir 

einstaklingar
� Sko�punarga�fa
� Forvitni
� Hugsjo�nir
� Ga�fur
� Fasið bla�tt a�fram
� Þurfa oft ekki mikinn 

fe�lagsskap, eiga auðvelt með
að vera einir með sja�lfum se�r
� Forvitið eðli
� Svartur h&�mor

EINKENNI SÉRVITRINGA

Heilbrigðir með
svartan hu´mor
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Breiðari endinn þarf
að snúa til hægri

„ Ég get  ekki borðað með gleraugu. Það er
eit t . Og þegar ég borða kökusneið verður
hún að liggja þannig á diskinum að breiðar i
endinn snúi t il hægr i og kremið frá mér.
Öðruvísi er  ekki hægt  að borða köku-
sneiðar,“  segir  Þorsteinn Guðmundsson
grínist i. 

Hefur  hann allt af ver ið svona?
„ Já, alveg frá því að ég man eft ir  mér.

Bróðir  m inn er  einnig svona en hann skrælir

reyndar pylsur  líka eins og banana en það er
önnur saga.“

Þorsteinn byr jar  alltaf neðst  á kökunni, á
þeim enda sem snýr  að honum þegar sneið-
in liggur  á diskinum, og vinnur  sig upp og
endar þannig þar  sem kremið er. „ Þet ta á
sér  líklega þær skýr ingar  að mamma bakaði
alltaf brúnköku á laugardögum þegar  ég var
lít ill og þar  sem kremið var  það besta vildi
maður geyma það sem lengst .“

ÞORSTEINN GUÐMUNDSSON GRÍNISTI

Þorsteinn Guðmundsson b'�r sig undir að borða ko�kusneið eftir sinni hefðbundnu r&�t��nu, þar sem
sneiðin sn'�r að sja�lfso�gðu ha�rre�tt, a�samt sonum s��num, So�lva Pa�li, 11 a�ra, og Ka�ra, 7 a�ra.

Morgunblaðið/Þo�rður

Sérviska
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Það jákvæða við sérvisku Védísar Sigurð-
ardót tur, verkefnast jóra hjá Landsbank-
anum, er  að hún þar f aldrei að gr ípa t il
hallamælis – hún er  með sinn eigin inn-
byggðan. Hún sér  nefnilega línur  í öllu og
þótt  lít ið ber i á og engan gruni er  hún hálf-
ómeðvitað og meðvitað að skoða línur  í
umhverfinu. Sérstaklega ef hún er ein ein-
hvers staðar  að ganga eða keyra.

Það er  talsver t  flókið að lýsa þessu en
við gefum Védísi orðið: „ Þet ta hefur
minnkað mikið með árunum en engu að
síður, ef ég er að keyra t il dæmis út i á
landi, finn ég vel fyr ir  vegst ikunum við veg-
inn. Ég reyni að hoppa yfir þær í huganum
þegar þær eru akkúrat  við hliðina á mér,
líkt  og þær myndi ósýnilega línu yfir veg-
inn. Það er verst  ef rúðuþurrkan kemur

niður akkúrat  á st ikulínunni, þá líður  mér
eins og ég hafi tapað í einhver jum leik. Ég
finn einhvern vegin aukalínur  í umhverfinu
út  frá línum sem fyr ir  eru hvor t  sem er  út
frá húsgögnum eða einhver jum sam-
skeytum. Línan sem ég sé út  frá stuðurum
á bílum nær t il dæmis alveg upp á gang-
stét t . Þá hef ég það í huga að reyna að
hoppa yfir þessar  ímynduðu línur,“  segir
Védís og hlær og viðurkennir  að á sínum
yngr i árum hafi hún jafnvel át t  í vandræð-
um með að ganga fram hjá bílastæðum.

„ Ég er  þar  af leiðandi með gr íðarlega
got t  auga fyr ir  línum og er  fljót  að taka
eft ir þeim í umhverfinu. Það er nákvæm-
lega ekker t  mál fyr ir mig að hengja upp
mynd þannig að hún sé hundrað prósent
bein á veggnum!“

VÉDÍS SIGURÐARDÓTTIR VERKEFNASTJÓRI HJÁ LANDSBANKANUM

Ve�d��s Sigurðardo�ttir a�
fleygiferð yfir l��nurnar
sem eru o�s'�nilegar.

Morgunblaðið/Kristinn

L�́nurnar sem enginn sér

„ Þet ta er  hálfósjálfrát t  en ég tel hreinlega
allt  sem er  í einhver ju magni að sjá og á
vegi mínum verður,“  segir  Hafdís Harð-
ardót t ir  grunnskólakennar i. 

„ Þet ta geta ver ið flísar  á baðherbergi,
ljóskastarar  í loft i, gluggar á húsum sem ég
keyr i framhjá, gluggakarmar, hvað sem er.
Ef ég kem í r ým i fullt  af stólum tel ég stól-
fæt urna og fer  jafnvel út  í að margfalda og
nota tölurnar  t il að reikna eit thvað. Ég sé
kannski hóp af fólki og margfalda hendur
og hausa. Ég hef alltaf ver ið hugfangin af

tölum og ef ég sé einhvers staðar  tækifær i
t il að telja eit thvað tel ég það, svona þang-
að t il eit t hvað annað tekur  athyglina frá
talningunni að m innsta kost i.“

Faðir  Hafdísar  er  stærðfræðingur  og
hann ger ir  þet ta líka en Hafdís segir  að í
raun sé það að telja svona meðan ekker t
annað er  að gerast  í umhverfinu einkar
góð leið t il að tæma hugann en þess má
geta að Hafdís man einnig öll þau síma-
númer sem heim ili æskufélaga hennar
höfðu.

Hafd��s Harðardo�ttir telur
af kostgæfni og margfaldar.

Ljo�smynd/A�sd��s A�sgeirsdo�ttir

Einn, tveir, þr�́r, fjórir,
fimm, sex …

HAFDÍS HARÐARDÓTTIR KENNARI

Brynhildur Bjo�rns-
do�ttir �� ha�alvarlegu
��mynduðu s��mtali a�
Laugaveginum. Að v��su
notar h&�n gemsann
sinn alla jafna til þessa.
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Roald Viðar  Ey-
vindsson bók-
menntafræðingur
byr jar  allar  sund-
ferðir  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 ta beina
afleiðingu af
ótæpilegu hryll-
ingsmyndaáhor fi
frá barnsaldr i.
Hann segist  hafa
ýmsa fleira ávana
og segir  einn alveg
sérstaklega hall-
ær islegan. „ Bet r i
helmingur inn
bent i mér á þet ta fyr ir  skemmstu en þegar  ég var
unglingur  var  í t ísku á meðal drengja að vera með sít t
hár  og auðvitað þur ft i ég að vera eins og hinir  og safn-
aði lokkum niður  á axlir. Enn þann dag í dag er  ég að
sveifla ímynduðum ljónsmakka af gömlum vana. Ég
barasta get  ekki vanið mig af því, eins glatað og það
hljómar. Þannig að ef þú er t  að tala við m ig og ég
byr ja að rykkja höfðinu eit thvað einkennilega t il,
hafðu engar áhyggjur, ég er  ekki að fá flog.“

Roald Viðar Eyvindsson er aldeilis
stutthærður �� dag en hagar se�r eins
og s��ðhærður.

ROALD VIÐAR EYVINDSSON 
BÓKMENNTAFRÆÐINGUR

Tékkar á 
hákörlum
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„ Ég tala mikið við sjálfa mig þegar ég hjóla og geng. Ég
hef staðið mig að því að vera kannski á gangi niður
Laugaveginn og vera þá farin að r ífast  við einhvern sem
ég ímynda mér að ég sé í samtali við – það getur  jafnvel
ver ið Bandaríkjaforset i,“  segir  Brynhildur  Björnsdót t ir
dagskrárgerðarkona.

„ Ég hef ger t  þet ta frá því ég man eft ir mér en ég er
ýmist  að rabba við sjálfa mig eða hreinlega bara að
hugsa mér hvernig samtöl ég myndi eiga við einhvern
aðila sem er  í alvörunni t il, eða var t il, og hvað ég
myndi segja. Ég talaði t il dæmis dálít ið m ikið við Jim
Morr ison á t ímabili.“

Brynhildur fellst  á að afhjúpa smáleyndarmál sem
mun kannski ekki reynast  sniðugt  næst þegar hún þarf
t il að gr ípa t il þess ráðs.

„ Ég gríp stundum í símann minn t il að ég get i bara
haldið áfram í mínum einkahrókasamræðum þegar ég
er  á almannafæri svo að það fat t ist  ekki að ég er  að tala
við sjálfa mig,“  segir  Brynhildur  og hlær. Hún tekur
fram að stundum sé hún hins vegar í alvörunni að tala í
símann!

Brynhildur segist  hafa reynt  að venja sig af ýmsu í
sama dúr, svo sem að st íga eft ir  ákveðinni reglu á st r ik
á gangstét tum en lengi vel ímyndaði hún sér  að hún
væri í teygjutvist i og tók því ákveðið mörg skref alltaf á
milli st r ikanna; fyrst  fimm, svo þrjú og loks eit t  eins og
leikur inn virkar. „ Þegar maður er  orðinn 44 ára á hæla-
skóm getur  þet ta virkað ankannalega á almannafæri.“

BRYNHILDUR BJÖRNSDÓTTIR 
DAGSKRÁRGERÐARKONA

Notar s�́mann
stundum �́
�́myndaðar
samræður

Morgunblaðið/Styrmir Ka�ri

Valgerður  Mat thíasdót t ir
dagskrárgerðarkona, jafnan nefnd Vala
Mat t , þar f alltaf að fara í vinst r i skóinn
fyrst  á undan þeim hægr i og ef hún
bregður út  af þeim vana líður  henni
hreinlega illa og er  viss um að hún muni
lenda í alls konar  vandræðum. En það er
fleira sem hún segist  geta ver ið sér -
kennileg með. 

„ Ég get  nefnt  að alltaf þegar ég á er indi
upp á RÚV, hvor t  sem það er  t il að búa t il
sjónvarpsþæt t i, mæta í viðtöl eða útsend-
ingar, verð ég alltaf að keyra fyrst
framhjá sjónvarpshúsinu og taka svo
langa beygju á ákveðnum st að inn á bíla-
stæðin sem er  í raun mun lengr i leið en
þarf t il. Ég byr jaði að gera þet ta einhvern
t ímann þegar  ég var  með út varpsþæt t i
þarna sem gengu m jög vel og ég þor i því
ekki annað en að gera þet ta áfram.“

Svipaða sögu er  að segja af handt ösku
sem Vala er  allt af með á sér. „ Ég á fullt  af
handtöskum og undir  venjulegum kr ing-
umst æðum myndi ég nota þær t il skipt is,
svona t il að breyta t il, en það gengur  því
m iður  ekki því ein taskan verður  allt af að

fylgja mér í vinnuna og engin önnur. Á
það við hvor t  sem ég er  út i í bæ í kvik-
myndatökum eða inni í húsi að klippa
þæt t ina mína. Ástæðan er  sú að á
ákveðnu t ímabili þar  sem allt  gekk rosa-
lega vel hjá mér notaði ég þessa tösku og
nú þor i ég ekki að „ jinxa“  það. Fáránlegt
en ég læt  mig hafa það og er  m ikið gr ín
ger t  að mér  í vinnunni fyr ir  þet ta. Enda
er  taskan svo níðþung að það hálfa væri
nóg og þar  ofan á þor i ég heldur  ekki að
taka úr  töskunni gömlu skipulagsbókina
mína sem þyngir  hana enn meira.“

Að lokum nefnir  Vala eit t  sem les-
endur get a kannski nýt t  sér. „ Þegar ég
þar f að róa m ig niður, t il dæmis fyr ir  út -
sendingu, fæ ég alltaf sama stefbút inn á
heilann en það er  byr junar línan úr  laginu
í Emil í Kat tholt i. Ég man aldrei meira en
fyrstu línuna en syng lagið samt  áfram og
endurtek það margoft . Þet ta róar  m ig
ót rúlega mikið og m innir  m ig líka á dót t -
ur  mína Tinnu og okkur  saman í Kaup-
mannahöfn þegar Emil var  sunginn dag-
inn út  og inn. Ég verð svo hamingjusöm
við t ilhugsunina.“

VALGERÐUR MATTHÍASDÓTTIR DAGSKRÁRGERÐARKONA

Vala Matt með
to�skuna go�ðu
og n��ðþungu.
Ofan �� henni
er skipulags-
bo�kin að sja�lf-
so�gðu. 

Morgunblaðið/Styrmir Ka�ri

Keyrir aukahring

Kat la Margrét  Þor-
geirsdót t ir  leikkona
viðurkennir  að vera
með smáút gáfu af
vinst r i-hægr i-árát tu 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  götu
en ekki á ská og hún
hefur  jafnvel bakkað og
leiðrét t .

„ Sama gildir  um alla
hlut i sem ég hef st illt
upp. Ég finn m ig knúna
t il að þjót a upp og fara
að færa þá ögn t il
vinst r i eða hægr i,
ker tast jaka, dúka og
bækur, þót t  ég sé í
grafalvar legu samtali!“
segir  Kat la Margrét  og
hlær. Ljósmyndar i
Morgunblaðsins kom
einmit t  að henni í bún-
ingsherbergi Borgar -
leikhússins þar  sem
Kat la æfir  Línu Lang-
sokk þessa dagana en
þar var  hún aðeins að
bardúsa við að laga
hlut ina t il. Að lokum
afhjúpar  Kat la eit t
leyndarmál í viðbót .
„ Þegar ég heyr i t ónlist
spila ég m jög oft  laglín-
una með fingrum
hægri handar. Ekker t
sem fólk sér  en þeir
sem leiða m ig geta
fundið t iplið í lófa sín-
um.“ Morgunblaðið/Styrmir Ka�ri

Færir til �́ miðju samtali
KATLA MARGRÉT ÞORGEIRSDÓTTIR LEIKKONA

Katla Margre�t laumast til
að stilla hlutunum �� smink-
herberginu �� Borgarleik-
h&�sinu re�tt upp �� miðju
samtali við blaðamann.

„E�g horfi aldrei a� sja�lfan mig ��
spegli meðan e�g bursta
tennurnar heldur st��g til
hliðar og horfi a� ska�pana. Ef
e�g get hvergi fl&�ið undan
speglunum loka e�g bara aug-
unum meðan e�g bursta.“

„E�g hluta poppkornið allt-
af �� sundur. Borða fyrst
ho�rðu k&�lurnar utan af og
safna miðjunni �� se�rska�l, sa�
hluti er svo mj&�kur og go�ður
– það borða e�g s��ðast se�r.“

„E�g borða aldrei s&�kku-
laðir&�s��nur og -k&�lur nema a�
sle�ttri to�lu.“

„A�ður en e�g fer að sofa
dreg e�g gard��nurnar fyrir en
svo aftur fra� og svo aftur fyr-
ir. Um helgar geri e�g þetta
fimm sinnum; fyrir, fra�, fyrir,
fra�, fyrir.“

„E�g drekk ekki &�r grænum
bollum, kaupi ekki matvo�rur
�� grænum umb&�ðum, borða
ekki grænt sælgæti og myndi
aldrei sja�lfviljug kaupa me�r
neitt grænt nema salat.“

FLEIRI DÆMI 

Vildu ekki
láta nafns
s�́ns getið
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Úttekt
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T
eiknimyndin F rozen eða F rosinn
fraÂ Disney hefur  fangað hug og
hjar ta barna og slegið õÂ gegn um
allan heim. F rozen er tekjuhæsta
teiknimynd allra tõÂma en huÂn hef-

ur halað inn ruÂman milljarð dollara. AÂður var
Toy Story 3 tekjuhæst með um milljarð doll-
ara en F rozen er nuÂ komin yfir  þau moÈrk,
eða upp õÂ 1,2 milljarða dollara aÂ heimsvõÂsu.
Auk þess hefur lagið Let it go, sem er  t it illag
myndarinnar, fengið tæplega 315 milljoÂn
smelli aÂ Youtube. AÂbreiðungar og annað
hækka aÂhorfstoÈlur  lõÂklega um tugi milljoÂna.
Teiknimyndin hefur  far ið fram uÂr bjoÈrtustu
vonum og misreiknaði Disney algjoÈr lega eft-
irspurnina og hefur t il dæmis ekki haft undan
við framleiðslu aÂ leikfoÈngum og oÈðrum varn-
ingi eft ir  persoÂnum F rozen. Sumir  hafa geng-
ið svo langt að kalla persoÂnur F rozen BõÂtlana,
þvõÂ õÂ rauninni eiga þær aÂlõÂka stoÂran aðdaÂ-
endahoÂp og fjoÂrmenningarnir  oÂdauðlegu aÂttu.

Disney hefur  gengið vel aÂ hlutabreÂfamark-
aðnum õÂ BandarõÂkjunum og hefur hagnaður
fyr ir tækisins fjoÂrfaldast fraÂ þvõÂ õÂ fyr ra. Mun
aÂstæða velgengni Disney vera F rozen. 

Barátta góðs og ills
F rozen er byggð aÂ soÈgu Hans Christians
Andersens um SnjoÂdrottninguna en eins og
moÈrgum er  kunnugt samdi hann einnig æv-
intyÂrin um Lit lu hafmeyjuna, NyÂju foÈtin keis-
arans, Hnotubr joÂtspr insinn og fleir i. Sagan
um snjoÂdrottninguna hefur  lengi verið õÂ põÂp-
unum hjaÂ Disney en hingað til ekki tekist að
koma ævintyÂr inu õÂ nyÂjan buÂning. UÂtgaÂfa HC
Andersens er fremur oÂlõÂk oÈðrum ævintyÂrum
hans en þar  eru soÈgupersoÂnur õÂ meir ihluta
kvenkyns. Hins vegar voru kvenkyns auka-
hlutverkin tekin uÂt uÂr soÈgunni fyrir  F rozen
og oÈnnur sett õÂ staðinn, snjoÂkarlinn Olaf,
fjallagarpur inn Kr istoff og hreindyÂr ið hans
Sven. E innig er  ævintyÂr i HC Andersens mun
drungalegra.

F rozen segir hins vegar fraÂ systrunum
E lsu og OÈnnu sem eru prinsessur  õÂ konungs-
rõÂkinu Ar indelle. Það sem er seÂrstakt við
E lsu er að huÂn fæddist með oÂvenjulega hæfi-
leika sem gera henni kleift að buÂa til frost og
snjoÂ. Þegar systurnar  eru lit lar  leika þær seÂr
saman að hæfileikum E lsu og buÂa til snjoÂkar l
og fleira en õÂ eitt skiptið slasast Anna oÂvart
af voÈldum E lsu. E ftir slysið er  E lsu kennt
alla tõÂð að fela hæfileika sõÂna og fyrir  vikið
vaxa systurnar õÂ sundur. Þegar systurnar
verða eldri og kemur að þvõÂ að kryÂna E lsu
drottningu yfir rõÂkinu koma frystihæfileikar
hennar õÂ ljoÂs, sem hrekur hana lengst upp õÂ
fjoÈll. Við það fellur snjoÂboÈlvun aÂ allt rõÂkið og
nõÂstingskuldi umvefur það. Anna og fjalla-
garpur inn Kr istjaÂn hefja leit að E lsu til þess
að afleÂtta boÈlvuninni og faÂ hana til að snuÂa
aftur.

Systraást vakti athygli
E ndirinn aÂ myndinni hefur vakið athygli og

er talinn fremur oÂhefðbundinn. KonungsrõÂkið
er undir  aÂloÈgum E lsu, þar sem frost og snjoÂr
raÂða rõÂkjum aÂ annars fremur soÂlrõÂku svæði.
Þegar Anna verður  fyrir frostskoti systur
sinnar kemur õÂ ljoÂs að það eina sem getur af-
leÂtt aÂloÈgunum er hrein og soÈnn aÂst. PersoÂn-
urnar  halda að suÂ aÂst seÂ milli karls og konu
en õÂ ljoÂs kemur að suÂ er ekki raunin. Systra-
aÂst milli OÈnnu og E lsu verður  t il þess að
aÂloÈgunum er afleÂtt, sem er fremur oÂhefð-
bundið miðað við oÈnnur ævintyÂr i aÂ borð við
MjallhvõÂti og dvergana sjoÈ, ÞyrniroÂs, F rõÂðu og
DyÂrið og Shrek. F rozen hefur  hins vegar
roÂmantõÂskan endi, eins og svo margar  Disn-
ey-myndir , og þvõÂ er  endir inn og myndin sem
slõÂk ekki svo fraÂbrugðin oÈðrum pr insessu-
ævintyÂrum fraÂ Disney.

Gagnrýnendur á öndverðum meiði
GagnryÂnendur og blaðamenn eru ekki allir  aÂ
sama maÂli um F rozen. Margir  hafa haft orð aÂ
þvõÂ að teiknimyndin hafi brotið aÂkveðið gler-
þak sem hefur verið nokkuð einkennandi fyrir
margar  teiknimyndir  Disney aÂ meðan aðr ir
telja að enn seÂu teiknimyndir  Disney litaðar
af staðalõÂmyndum. Dæmi hver  fyrir sig. 

Til að mynda hefur teiknimynd õÂ fullr i
lengd fraÂ Disney aldrei aÂður verið styÂrt af
kvenkyns leikstjoÂra. Bent er  aÂ að ekkert
bruÂðkaup seÂ õÂ myndinni og auk þess seÂ það
systraaÂst sem sigrar , ekki roÂmantõÂsk aÂst.
F rozen stenst einnig Bechdel-proÂfið, proÂf sem
kom til õÂ kringum 1985. Til að standast Bech-
del-proÂf þurfa þrõÂr þættir  að vera fyrir  hendi.
IÂ fyrsta lagi þar f kvikmyndin að innihalda
tvær konur sem baÂðar hafa nafn. IÂ oÈðru lagi
þur fa konurnar  að eiga õÂ samræðum õÂ mynd-
inni og õÂ þr iðja lagi þar f samtalið að snuÂast
um annað en karlmenn. Þessir þrõÂr þættir
eru uppfyllt ir  õÂ F rozen.

Hins vegar heyrast gagnryÂnisraddir  sem
telja að F rozen seÂ enginn vendipunktur õÂ soÈg-
um Disney. ÞraÂtt fyr ir að myndin eigi að
syÂna fram aÂ systraaÂst og þannig velta
aÂkveðnum staðalõÂmyndum um pr insessur fraÂ
Disney er  Anna mestalla myndina truÂlofuð
manni sem huÂn hefur aðeins þekkt õÂ skamma
stund. ÞaÂ er  einnig gagnryÂnt að soÈgu-
persoÂnur HC Andersens uÂr hinu upprunalega
ævintyÂr i um snjoÂdrottninguna, sem margar
eru kvenkyns, seÂu klipptar  uÂt. AðalpersoÂnan
Gerda, sem er  õÂ rauninni Anna õÂ F rozen, aÂtti
goÂða oÈmmu og einnig komu þar fram ræn-
ingjastuÂlka, goÈmul galdranorn, foÈrukona,
prinsessa og kraÂka. Athygli vekur að õÂ F ro-
zen skuli ekki vera fleir i kvenkyns soÈgu-
persoÂnur eins og õÂ ævintyÂri Danans.

ÞraÂtt fyrir  oÂlõÂkar skoðanir verður ekki
horft framhjaÂ þvõÂ að teiknimyndin F rozen
hefur  haft grõÂðarleg aÂhr if og hreyft við boÈrn-
um um allan heim. LjoÂst er að F rozen er
skref õÂ reÂtta aÂtt og auk þess aÂkveðin umbylt-
ing bæði innan hoÈfuðstoÈðva Disney en einnig
fyrir  konur  õÂ bransanum õÂ Hollywood yfirhoÈf-
uð. ÞroÂun õÂ reÂtta aÂtt.

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 UT-

AN AÐ. LEIKFÖNG SELJAST JAFNÓÐUM UPP OG ANNA VÖRUHÚS

VART EFTIRSPURN. ÞÁ ER SÖGUÞRÁÐUR MYNDARINNAR TALINN

HAFA BROTIÐ ÁKVEÐIÐ GLERÞAK Í TEIKNIMYNDUM.
Gunnþo�runn Jo�nsdo�ttir gunnthorunn@mbl.is

Um þessar mundir er unn-
ið að þv�� að gera perso�nur
Frozen s'�nilegri �� skemmti-
go�rðum Disney um v��ða
vero�ld, enda er Frozen
orðið eitt af fimm stærstu
vo�rumerkjum Disney.

Konur ��kvikmyndum
Þra�tt fyrir sigra Frozen eru konur þo�enn ��minnihluta��kvikmyndum

„ 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,“

segir Brenda Chapman,
aðstoðarleikstjo�ri
teiknimyndarinnar Brave
fra�Disney.

Heimild:Geena Davis Institute on Gender in Media / MissRepresentative

I�fjo�lskyldumyndum
eru þr��r af hverjum

fjo�rum einstaklingum��
aðalhlutverki karlar

29%aðalperso�na
teiknimynda eru kvenkyns

Konur eru 6%leikstjo�ra
teiknimynda og þa�
aðstoðarleikstjo�rar

Aðeins 10%ho�funda teiknimynda eru konur

Kynjahlutfall þeirra sem starfa við kvikmyndir er fimm
a�mo�ti einum,ko�rlum��vil

29% 6%
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fyrir heim teiknimynda heldur allar kvik-
myndir. Frozen hefur na�ð sl��kum vinsældum
að so�ngleikur er a� do�finni en so�ngleikir a�
borð við Lion King, Litlu hafmeyjuna, Fr��ðu
og D'�rið og Aladd��n eftir Disney hafa verið
settir a� svið.

Lee hafði enga reynslu af að leikst'�ra
teiknimyndum en hafði þo� tekið þa�tt �� að

skrifa handrit, en h&�n skrifaði so�guna um
Wreck-It Ralph.

Það er þv�� bjart framundan hja�
flottum leikstjo�ra og eflaust fjo�l-
breytt tækifæri sem hennar b��ða.

H&�n virðist vera opin fyrir þv�� að
leikst'�ra hvers konar kvikmynd-

um, ekki aðeins teiknimynd-
um. I� viðtali við The Holly-
wood Reporter segir h&�n

að draumurinn væri að
leikst'�ra v��sindaska�ld-
skap. „Það væri fra�bært
að vera einnig fyrsta
konan til þess að leik-
st'�ra v��sindaska�ldskap.
E�g er mjo�g hrifin af
sl��kum kvikmyndum.
Virkilega hrifin af

þeim,“ sagði Lee.

Það þykir afar sjaldgæft að leikstjo�ri se�
tilnefndur til Golden Globe-
verðlauna fyrir frumraun s��na �� kvik-

myndum, hvað þa� að bera sigur &�r b'�tum.
Hins vegar hrifsaði Jennifer Lee, leikstjo�ri
Frozen, til s��n Golden Globe-verðlaunin fyrir
leikstjo�rn teiknimyndarinnar vinsælu. Einnig
fe�kk Frozen o�skarinn fyrir besta lagið
og bestu teiknimyndina.

Lee skrifaði handritið að Froz-
en og vakti það mikla athygli að
h&�n skyldi einnig landa hlut-
verki leikstjo�ra, enda er h&�n
fyrsti kvenkyns leikstjo�rinn
til að leikst'�ra Disneymynd ��
fullri lengd. Það vekur einnig
mikla athygli að h&�n er
fyrsti kvenkyns leikstjo�r-
inn sem hefur na�ð jafn-
miklum vinsældum með
mynd sinni og raun
ber vitni. Aldrei hefur
nokkur kvikmynd ��
heiminum orðið jafn-
tekjuha� með kvenkyns
leikstjo�ra �� fararbroddi.
Þetta er þv�� a�kveðinn
vendipunktur, ekki aðeins

KVENKYNS LEIKSTJÓRI MALAR GULL

Kom, sá og sigraði

Jennifer
Lee

AFP

7 skemmtilegar staðreyndir um Frozen

1. Elsa áttu upphaflega að vera „vondi kallinn“
í teiknimyndinni.

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 hversog eins.

4. Í skranbúðinni,þar sem Annahittir Kristoff í
fyrsta sinn,er lítil stytta af Mikkamús 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 ársogAnna,systir hennar,er 18 ára.

6. Josh Gad,sem talaði fyrir snjókarlinn Olaf,
betrumbætti langflestar setningar sínar í Frozen oggerði

sitt besta til að fá framleiðendurna,leikstjórann ogaðra
ábakvið tjöldin til þessað hlægja.Næstum allt grínið

hansvar notað,enda fór snjókarlinn góði ákostum.

7. Leikstjóri Frozen,Jennifer Lee,er fyrsti kvenkyns
leikstjóri teiknimyndar hjá Disney.Allir aðrir

leikstjórar hingað til hafa verið karlar.

Varningur �� tengslum við teiknimyndina Frozen
hefur ekki s��ður notið mikilla vinsælda en
myndin sja�lf. Sko�lato�skur, pennaveski, litir, lita-

bækur, bangsar, d&�kkur, barb��d&�kkur, glo�s, diskar,
hn��fapo�r, b&�ningar og fleira er a� meðal þess sem fram-
leitt hefur verið. Leikfo�ngin, sem hafa verið fram-
leidd eftir perso�num &�r teiknimyndinni, hafa
meira eða minna verið uppseld he�r a� landi fra� þv��
að sala ho�fst sem og annars staðar �� heiminum.

I� samtali við mbl.is �� vor sagði forsvarsmaður
Toys ’R’ Us a� I�slandi að o�ll leikfo�ng sem tengdust
myndinni væru uppseld, bæði hja� versluninni he�r a�
landi en einnig hja� vo�ruh&�si Toys ’R’ Us �� Dan-
mo�rku sem er vo�ruh&�s 270 verslana a� Norð-
urlo�ndunum.

Leikfo�ngin hafa o�ll verið vinsæl en þo� voru o�ll
leikfo�ng sem tengdust annarri so�guhetjunni, Elsu,
fyrst til þess að verða uppseld. Disney og leik-
fangab&�ðir hafa ekki na�ð hafa undan við eftirspurn
og þv�� eflaust mo�rg bo�rn sem hafa gengið &�t &�r leik-
fangab&�ðum með sa�rt ennið. 

Disney reyndi að bregðast við þessum vanda og gaf
&�t yfirl'�singu þess efnis að settur hefði verið kvo�ti a�
leikfo�ngin. Allir viðskiptavinir sem hygðust kaupa Fro-
zen-leikfo�ng ma�ttu aðeins kaupa tvær vo�rur. Þa� ma�ttu
viðskiptavinir aðeins kaupa einn Elsu-
kjo�l hver.

I� samtali við Sunnudags-
blaðið �� vikunni sagði for-
svarsmaður Toys ’R’ Us
að enn væri l��tið af leik-
fo�ngum &�r teiknimyndinni
að hafa. Um leið og sendingar
koma �� h&�s rj&�ki leikfo�ngin jafn-
o�ðum &�t.

EKKI ER HÆGT AÐ FÁ LEIKFÖNG ÚR FROZEN

Frozen-leikföng ýmist
uppseld eða illfa´anleg

Snjo�karlinn
Olaf verður
jafnvel enn
kr&�ttlegri
sem bangsi.

D&�kkurnar eru
Elsa og Anna þeg-
ar þær voru litlar.

Hver væri ekki til �� að
eignast kastala Elsu?

Barbie-d&�kkurnar
af Elsu og O�nnu
eru mjo�g vinsælar.

B&�ningar af Elsu
eru fyrstir til að
seljast upp.
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Sjo�tta bo�kin &�r smiðju danska verðlaunarit-
ho�fundarins Jussi Adler-Olsen um rannso�kn-
arlo�greglumanninn Carl Mørck og samstarfs-
fe�laga hans �� deild Q er væntanleg �� Danmo�rku
24. okto�ber og nefnist Den grænseløse (Sa�
markalausi). Fyrsta bo�kin �� bo�kaflokknum um
Mørck, Kvinden i buret (Konan �� b&�rinu), kom
&�t 2007 og s��ðan hefur komið n'� bo�k �� flokkn-
um a� eins til tveggja a�ra fresti. Kvikmynd byggð
a�fyrstu bo�kinni var frums'�nd �� fyrra þar sem
Nikolaj Lie Kaas fo�r með hlutverk Carls
Mørck og 2. okto�ber nk. verður kvikmynd
byggð a� annarri bo�kinni, Fasandræberne
(Veiðimennirnir), frums'�nd �� Danmo�rku.
Þriðja myndin, sem byggist a� Flaskepost fra P
(Flo�skuskeyti fra� P), er �� vinnslu. 

JUSSI ADLER-OLSEN 

NÝ BÓK OG MYND

Danski spennusagnaho�fundurinn Jussi Adler-
Olsen hefur slegið �� gegn �� mo�rgum lo�ndum.

Morgunblaðið/Kristinn

Ingibjo�rg Guðjo�nsdo�ttir so�pran og A�str��ður
Alda Sigurðardo�ttir p��ano�leikari koma fram a�
stofuto�nleikum Glj&�frasteins a� morgun,
sunnudag, kl. 16. 

Efnisskra� s��na helga þær lo�gum og ljo�ðum
fra� o�ðrum tug tuttugustu aldar þegar Hall-
do�r Laxness dvaldi �� Bandar��kjunum og Kan-
ada. Heyrast munu ��slensk og bandar��sk
so�nglo�g eftir Atla Heimi Sveinsson, Gunnar
Reyni Sveinsson, Amy Beach, Ernest Char-
les, George Gershwin og amer��sk þjo�ðlo�g ��
&�tsetningu Aaron Copland. 

Ingibjo�rg Guðjo�nsdo�ttir stundaði so�ng-
na�m við To�nlistarsko�la Garðabæjar en fram-
haldsna�m við Indiana University �� Bandar��kj-
unum. A�str��ður Alda Sigurðardo�ttir lauk
na�mi fra� To�nlistarsko�la Reykjav��kur og stund-
aði framhaldna�m við Indiana University. 

SÖNGLÖG Á GLJÚFRASTEINI

STOFUTÓNLEIKAR

Ingibjo�rg Guðjo�nsdo�ttir so�pran og A�str��ður
Alda Sigurðardo�ttir p��ano�leikari koma fram. 

SyÂningin VotloÈnd verður opnuð õÂ syÂningarsal Norræna huÂssins õÂ
dag, laugardag, kl. 16.00. Að syÂningunni stendur hoÂpur õÂs-
lenskra og finnskra listakvenna sem aÂður hefur  syÂnt bæði aÂ

IÂslandi og õÂ F innlandi. Þetta eru þær GuðnyÂ HafsteinsdoÂttir , OÂloÈf
E r la BjarnadoÂttir , Kr istõÂn SigfrõÂður GarðarsdoÂttir , Sigur lõÂna Osuala,
Hannamaija Heiska, J aana Br ick, Mer ja Ranki og PaÈivi Takala.

Samkvæmt upplyÂsingum fraÂ syÂningarhaldara var  kveikjan að sam-
star finu aÂhugi fyr ir  samtali um keramik aÂ breiðum grundvelli og þroÂ-
un fagsins õÂ baÂðum loÈndum.

„MyÂr in varðveitir  minningar , hluti, lõÂfsform, jarðloÈg, lit i. HuÂn um-
vefur  fuglana sem verpa og ala upp unga, fr joÂsemi hennar veit ir  groÂ-
andanum næringu, skordyÂr in kunna seÂr ekki læti õÂ votlendinu. HuÂn
er lõÂka varhugaverð og getur  gleypt það sem sekkur  õÂ hana en um
leið varðveitir  huÂn það um alla eilõÂfð. MyÂr ina naÂlgast listakonurnar  aÂ
margvõÂslegan haÂtt eins og verkin aÂ syÂningunni bera oÂtvõÂrætt vitni
um,“ segir  m.a. õÂ tilkynningu.

SyÂningarsalur Norræna huÂssins er  opinn þriðjudaga til sunnudaga
milli kl. 12 og 17. SyÂningin stendur t il 21. september. Þess maÂ að
lokum geta að aÂ morgun, sunnudag, milli kl. 13 og 17 verða syÂnendur
aÂ staðnum og spjalla við gesti. 

VOTLÖND Í NORRÆNA HÚSINU

Mýrin varðveitir
minningar

Verk eftir Jo�o�nu Brick og Merju Ranki sem unnið var a�rið 2014. 

Ljo�smynd/Ilkka Kallio 

HÓPUR ÍSLENSKRA OG FINNSKRA LISTAKVENNA 

OPNAR SÝNINGU SÍNA VOTLÖND Í DAG, EN ÞÆR

VINNA ALLAR MEÐ MÝRINA Á MARGVÍSLEGAN HÁTT. 

Hexam��ta nefnist þetta verk eftir Krist��nu Sigfr��ði Garðarsdo�ttur.

Menning

V
ið byr juðum með verkefnið õÂ
oktoÂber aÂr ið 2012. Maður var
buÂinn að sjaÂ svo margt toÂnlist-
ar foÂlk sem maður saÂ fyrir  seÂr að
gæti naÂð vel saman. Við vildum

mynda einhverskonar makroÂsenu yfir allar
þessar  mõÂkroÂsenur sem við erum með heÂrna
heima,“ segir Alber t F innbogason sem stend-
ur  að spunaverkefninu UÂslandi aÂsamt Tuma
AÂrnasyni en baÂðir eru þeir  meðlimir  õÂ hljoÂm-
sveitinni GrõÂsalappalõÂsu, Alber t aÂ gõÂtar  og
Tumi aÂ saxoÂfoÂn, auk þess sem þeir  hafa unnið
saman undir formerkjum The Heavy E xper i-
ence. Alls unnu þeir toÂlf ploÈtur þar  sem finna
maÂtti spunasamstar f yÂmissa þekktra toÂnlist-
armanna. 

Fólk fast �́ sinn i senu
„Við vildum hrista aðeins upp õÂ þessu. F oÂlk
heÂr heima er gjarnan mjoÈg fast õÂ sinni senu,
hvort sem það er  djass, rokk eða eitthvað
annað. Við vildum skapa vettvang þar sem
við gaÂtum õÂ raun uÂtbuÂið muÂsõÂk aÂn þess að
semja hana sjaÂlfir,“ segir Albert kõÂminn. 

„F yr irkomulagið aÂtti õÂ upphafi að vera svo
að foÂlkið maÂtti ekki hittast eða þekkjast aÂður
en það mætti õÂ stuÂdõÂoÂið. Hinsvegar, verandi aÂ
IÂslandi, þaÂ var  það mjoÈg er fitt. Við boÈkkuðum
þvõÂ aðeins með það en heÂldum þoÂ õÂ hugmynd-
ina að einhverju leyti, t il að mynda fengu toÂn-
listarmennirnir  engan undirbuÂningstõÂma sam-
an. HljoÂðfæraleikararnir fengu þvõÂ eingoÈngu
að stilla seÂr upp og svo foÈnguðum við ferlið
þegar þeir kynntust. Við naÂðum þvõÂ að taka
spunann upp aÂður en það komst einhver
struÂktuÂr aÂ hann. Þetta gerðum við toÂlf sinn-
um með sama sniði,“ segir  hann. 

„Það voru yfir sextõÂu manns sem toÂku þaÂtt

õÂverkefninu. E ins og aÂður segir voru þetta
toÂlf ploÈtur. E in þeirra var  tekin upp aÂ LungA
aÂSeyðisfirði, við vorum þar með opna smiðju
õÂtvo heila daga. Við toÂkum einnig upp tvenna
toÂnleika aÂ JazzhaÂtõÂð ReykjavõÂkur. Annars
voru þetta sirka fimm eða sex toÂnlistarmenn
aÂhverr i ploÈtu. Við fengum aðila uÂr oÈllum aÂtt-
um til að ljaÂ okkur toÂna sõÂna, PeÂtur  Ben toÂk
meðal annars þaÂtt. SõÂðan foÂrum við lõÂka yfir  õÂ
myndlistardeildina, HeÂðinn F innsson spilar t il
að mynda inn aÂ fyrstu ploÈtuna okkar. Við
reyndum auk þess að blanda saman foÂlki uÂr
oÂlõÂkum aÂttum. Við fengum F rank Aarnink,
slagverksleikara uÂr SinfoÂ, t il að taka duÂetta-
ploÈtu með SkuÂla Sverr issyni. SkuÂli er naÂtt-
uÂr lega mikill djassspunahundur,“ segir  Alber t
sposkur. 

„Vissulega voru sumar samkomur erfiðari
en aðrar . Við gerðum nokkrar  boÂkunarvillur
og ploÈntuðum saman tveimur eða þremur
stoÂrum karakterum. Það var  samt bara
aÂhugavert að sjaÂ þaÂ spennu sem þar  mynd-
aðist. Sumar ploÈtur urðu auk þess miklu leið-
inlegr i en við heÂldum að þær myndu enda.
Við toÂkum efnið upp og oftar nær var  þetta
bara langur spuni sem eÂg klippti õÂ sundur õÂ
nokkra par ta,“ segir hann. 

Verkefnið var t ilnefnt til Menning-
arverðlauna DV aÂr ið 2013 en Alber t segist þoÂ
ekki viss um að aÂhuginn fyr ir slõÂkr i spuna-
muÂsõÂk seÂ mikill heÂr aÂ landi.

„Þeir sem hafa aÂhuga aÂ svona spunamuÂsõÂk
eru mjoÈg faÂir aÂ IÂslandi. Það eru þoÂ hægt og
bõÂtandi fleir i og fleir i sem koma að meÂr og tjaÂ
meÂr að þetta hafi nuÂ alveg ver ið kuÂl verkefni.
IÂkjoÈlfar ið aÂ þessu kemur naÂttuÂrlega Mengi
með svipað proÂgramm. Það er lõÂka allt õÂ einu
komið miklu meira af spunatoÂnleikum, hvor t

sem það eru einstaklingstoÂnleikar  eða hoÂp-
toÂnleikar,“ segir Alber t. Hann kveður hug-
myndina að hluta fengna að laÂni fraÂ New
York.

„Það er  kluÂbbur õÂ New York sem eÂg foÂr aÂ
sem heitir  The Stone. Þar eru toÂnleikar  aÂ
hver ju kvoÈldi sem spunameistarar  stjoÂrna. Þar
fer  John Zorn, saxoÂfoÂnleikari, fremstur fylk-
ingar . Svo var TilraunaeldhuÂsið õÂ umsjaÂ Kira
Kira að sjaÂlfsoÈgðu svipað batterõÂ. EÂg veit samt
ekki alveg hvernig æfingafer lið foÂr þar fram,
en ef þuÂ blandar saman TilraunaeldhuÂsinu og
The Stone þaÂ færðu uÂt hugmyndina okkar,“
segir  Albert. 

Ekki alltaf dans á rósum
ÞraÂtt fyrir misgoÂð verk tekur Albert það ekki
õÂmaÂl að klippa uÂt verstu partana eða ritstyÂra
verkefninu um of.

„Svona verkefni þarf að hafa sõÂna dauðu
punkta. ÞoÂ að við hoÈfum klippt þetta niður  õÂ
hæfilega tõÂmalengd þaÂ maÂ ekker t vera að r it-
styÂra þessu of mikið. Þetta eru tilraunir,
stundum toÂkust þær oÂtruÂlega vel og stundum
ekkert svo vel. Við ætlum ekker t að fegra
þetta, þetta var ekki alltaf dans aÂ roÂsum,“
segir  hann og bætir  við að verkefnið hafi hlot-
ið styrk fraÂ ToÂnlistarsjoÂði RannõÂs.

„Planið er  að gefa þetta uÂt aÂ fyÂsõÂsku formi.
Það var  alltaf stefnan, þetta er bara svo dyÂr
andskoti. Vonandi kemur þetta þoÂ uÂt fyr ir joÂl-
in,“ segir Albert að lokum en þess maÂ geta að
AÂrni MatthõÂasson, blaðamaður Morgunblaðs-
ins, toÂk sig t il og dæmdi allar ploÈturnar fyrir
skemmstu og bir tust doÂmarnir aÂ menning-
arsõÂðum blaðsins 21. aÂguÂst sõÂðastliðinn. Hægt
er  að naÂlgast ploÈturnar aÂ bandcamp sõÂðu UÂs-
lands, uslandrecords.bandcamp.com.

HYGGJAST GEFA ÚT TÓLF PLÖTUR

Spunabræður
�́ bl�́ðu og str�́ðu

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 

VERÐUR AÐ TELJAST MEÐ METNAÐARFYLLRI VIÐFANGSEFNUM ÍSLENSKRAR TÓNLISTARSÖGU. 
Dav��ð Ma�r Stefa�nsson davidmar@mbl.is

A�rni Heimir Ingo�lfsson
heldur fyrirlestur ��
Kaldalo�ni Ho�rpu ma�nu-
daginn 1. september kl.
20 a� vegum Vinafe�lags
Sinfo�n��uhljo�msveitar I�s-
lands. Þar hyggst hann
stikla a� sto�ru um so�gu
klass��skrar to�nlistar, sin-
fo�n��uformið og o�l��kar
leiðir til að njo�ta s��gildr-
ar to�nlistar. Kynningin er
se�rstaklega ætluð þeim

sem hafa l��til kynni haft af klass��skri to�nlist, en
hafa a�huga a� að kynnast þeim to�frum sem
h&�n b'�r yfir. A�rni Heimir lauk doktorspro�fi ��
to�nlistarfræði fra� Harvard-ha�sko�la a�rið 2003
og starfar n&� sem listrænn ra�ðgjafi Sinfo�n-
��uhljo�msveitar I�slands. Aðgangur er o�keypis
og allir velkomnir meðan h&�sr&�m leyfir.

101 KLASSÍSK TÓNLIST 

A�rni Heimir 
Ingo�lfsson 

TÖFRAHEIMUR 
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S��ðasti dagur s'�ningar a� ma�l-
verkum R&�nu K. Tetzschner
og þæfðum ullarverkum
Kömmu Níelsdót tur  ��

hlo�ðunni við Kro�k a� Garðaholti, við
Garðakirkju �� Garðabæ, er a� morgun,
sunnudag. Opið er milli kl. 13 og 17. 

2

Hljo�msveitin Á  mót i sól
leikur a� hinum a�rlega
kjo�ts&�pudansleik �� Hvoli a�
Hvolsvelli �� kvo�ld, laugar-

dagskvo�ldið 30. a�g&�st. Hljo�msveitin
hefur leik a� miðnætti, en h&�sið verð-
ur opnað kl. 23. Fyrr um kvo�ldið
stjo�rnar Magni A�sgeirsson, so�ngvari
sveitarinnar, vallarso�ng við snarkandi
varðeld.

4

Skynjun nefnist s'�ning a� verk-
um listakonunnar Ragnhild-
ar  Stefánsdót tur  sem opn-
uð verður �� safnaðarheimili

Neskirkju a� morgun, sunnudag. S'�n-
ingin samanstendur af þremur verk-
um listakonunnar.

5

Lokadagur alþjo�ðlegu leik-
listarha�t��ðarinnar Lo�kal er ��
dag, laugardag. I� kvo�ld kl. 19
er �� Tjarnarb��o�i hægt að sja�

s'�ninguna Pet ru sem Pe�tur A�r-
mannsson samdi til minningar um
lango�mmu s��na, Petru Sveinsdo�ttur
sem flestir þekktu sem Steina-Petru
enda var h&�n o�flugur steinasafnari
meðan h&�n lifði. 

3

Reykjav��k Dance Festival
stendur sem hæst um helgina.
I� dag, laugardag, er hægt að sja�
Wilhelm Scream �� Kassanum ��

Þjo�ðleikh&�sinu kl. 17 og �� kvo�ld kl.
21.30 verður s'�ningin Reið frums'�nd
�� Borgarleikh&�sinu.

MÆLT MEÐ

1

Yfir leitt nenni eÂg ekki að gera neitt õÂ til-
efni dagsins, en svo feÂkk eÂg þaÂ hug-
mynd að gaman væri að halda toÂn-

leika,“ segir  djasspõÂanistinn Agnar MaÂr
MagnuÂsson, sem heldur  einleikstoÂnleika õÂ
Hannesarholti õÂ dag, laugardag, kl. 16. Agn-
ar  MaÂr segist lengi hafa langað að halda toÂn-
leika õÂ Hannesarholti. 

Aðspurður  segist Agnar MaÂr ekki ætlast
til þess að allir  vinir  og vandamenn hans
mæti aÂ toÂnleikana, sem eru oÈllum opnir  þvõÂ
hann ætlar að bjoÂða þeim til samsætis ann-
ars staðar  að toÂnleikum loknum. „Það er
auðvitað vandmeðfar ið að halda toÂnleika aÂ
þessum tiltekna degi, þvõÂ mann langar auð-
vitað að bjoÂða oÈllum sem er  ekki hægt.“

Inntur  eft ir  efnisskraÂnni segist Agnar MaÂr
munu leika eigin verk õÂ bland við þekkta
djassstandarda sem og eigin spunaverk.
LjoÂst er  að af noÂgu er að taka þvõÂ Agnar
MaÂr hefur  gefið uÂt fjoÂra diska með eigin efni
fraÂ aÂr inu 2001. „Samkvæmt upplyÂsingum fraÂ

STE F  eru skraÂð aÂ mig eitthvað õÂ kr ingum
hundrað loÈg, þar  af eru 24 verk af spuna-
diskinum Hyl sem eÂg gaf uÂt fyr ir  tveimur
aÂrum,“ segir  Agnar MaÂr og viðurkennir  að
heildar fjoÈldinn hafi komið seÂr nokkuð aÂ
oÂvart. Spurður  hvor t hann hyggist leika af-
mælissoÈnginn aÂ toÂnleikunum õÂ tilefni dagsins

segir  Agnar MaÂr það aldrei að vita. „Þetta
er  reyndar uppaÂhaldslag doÂttur  minnar  sem
er þr iggja aÂra þannig að eÂg spila það mjoÈg
oft. EÂg er  buÂinn að buÂa til mõÂna eigin uÂtgaÂfu
af laginu,“ segir  Agnar MaÂr og uÂtilokar  ekki
að toÂnleikagestir  faÂi að heyra hljoÂmsetningu
hans. silja@mbl.is

EIGIN VERK Í BLAND VIÐ ÞEKKTA DJASSSTANDARDA SEM OG EIGIN SPUNAVERK

Tónleikar �́ tilefni dagsins
AGNAR MÁR MAGNÚSSON HELD-

UR EINLEIKSTÓNLEIKA Í HANN-

ESARHOLTI Í DAG, LAUGARDAG, Í

TILEFNI AF FERTUGSAFMÆLI SÍNU. 

Agnar Ma�r Magn&�sson spilar afmælislagið oft fyrir do�ttur s��na, enda er það uppa�haldslagið hennar.
Ljo�smynd/Dan��el Starrason

„Þo� að við ho�fum klippt þetta niður �� hæfilega t��malengd þa� ma� ekkert vera að ritst'�ra þessu of mikið. Þetta eru tilraunir, stundum to�kust þær o�tr&�lega
vel og stundum ekkert svo vel. Við ætlum ekkert að fegra þetta, þetta var ekki alltaf dans a� ro�sum,“ segir Albert meðal annars um afsprengi U�slands. 

Morgunblaðið/Þo�rður
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BÓK VIKUNNAR Smásagnasafnið L�́fið að leysa eftir
Nóbelsverðlaunahafann Alice Munro er bók sem enginn 
bókmenntaunnandi má láta framhjá sér fara.

Bækur

KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR
kolbrun@mbl.is

Hluti af õÂslensku boÂkmenntaelõÂtunni
dundaði við það heÂr aÂður fyr r að
gera lõÂtið uÂr Guðrúnu frá Lundi

sem soÈgð var  skr ifa „kellingabækur“.
GuðruÂn aÂtti seÂr þoÂ oÈfluga stuðningsmenn,
sem voru õÂslenskir  lesendur, og þeir  muna
enn eftir  sinni konu og komu nyÂlega Af-
dalabarni aÂ metsoÈlulista. IÂslenskir  les-
endur eru engir bjaÂnar og þekkja goÂðan
skaÂldskap þegar þeir  sjaÂ hann.

GuðruÂn fraÂ Lundi er goÂð skaÂldkona, um
það ætti enginn lengur að efast, þoÂtt ef-
laust geri sumir það þoÂ. Sem hoÈfundur byÂr
huÂn yfir  sannri fraÂsagnargaÂfu, skapar truÂ-
verðugar persoÂnur og tekst einstaklega
vel að lyÂsa tõÂðaranda og samfeÂlagi. 

F raÂsagnargaÂfa
GuðruÂnar nyÂtur  sõÂn
afar  vel õÂ Afdala-
barni sem er boÂk
sem er einstaklega
gaman að lesa. Það
er eiginlega oÂmoÈgu-
legt annað en að
halda aÂfram að
fletta sõÂðunum og
soÈkkva seÂr ofan õÂ
soÈgu lõÂtils drengs,
Hannesar, sem byÂr

hjaÂ afa og oÈmmu õÂ faÂtæklegu koti en kynn-
ist oÂvænt annars konar lõÂfi.

GuðruÂn kann að lyÂsa persoÂnum og hug-
ar  ekki einungis að aðalpersoÂnum soÈg-
unnar heldur skjoÂta aÂhugaverðar  auka-
persoÂnur stoÈðugt upp kollinum.
Kjaftakellingar boÂkarinnar , stundum ansi
illkvittnar , eru seÂrlega eftirminnilegar og
gæða soÈguna huÂmorõÂsku lõÂfi. GuðruÂn virð-
ist samt ekki gefin fyrir að dæma persoÂn-
ur sõÂnar og syÂnir oft aÂ þeim oÂvænta hlið.
PersoÂnur sem við fyrstu kynni virðast
fremur oÂaðlaðandi taka jafnvel breyt-
ingum þegar lõÂða tekur aÂ soÈgu og verða
aðrar  og betr i en õÂ byr jun. Þannig taka
persoÂnur boÂkarinnar uÂt aÂkveðinn þroska
eftir þvõÂ sem soÈgunni vindur fram, reÂtt
eins og við gerum vonandi sem flest õÂ lõÂf-
inu. GuðruÂn lyÂsir  sõÂðan sveitasamfeÂlagi aÂ
einstaklega næman og raunsæjan haÂtt.
SteÂttaskipting og mismunun koma mjoÈg
við soÈgu õÂ Afdalabarni og þar  verður  sterk
reÂttlætiskennd hoÈfundar mjoÈg aÂberandi.
GuðruÂn hræðist ekki að vera tilfinn-
ingasoÈm õÂ þessar 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  toÂnn õÂ boÂk sem er  einstaklega
gaman að lesa.

Orðanna hljóðan

LESTRAR-
SKEMMT-

UN

Guðr&�n fra� Lundi. Slær �� gegn hja� les-
endum með Afdalabarni.

Píanóleikur  1. og 2. heft i eru bækur
eftir  Björgvin Þ. Valdimarsson toÂn-
listarkennara og hluti af põÂanoÂboÂka-

flokk sem hann hefur  gefið uÂt fraÂ þvõÂ aÂr ið
1988 og er  õÂ stoÈðugr i endurskoðun. „PõÂanoÂ-
leikur  1 og 2 eru grunnbækur õÂ þessum
boÂkaflokki, byrjendabækur fyr ir nemendur
sem eru að hefja naÂm õÂ põÂanoÂleik þar  sem
kenndur er  noÂtnalestur og annað sem barnið
þarf að læra og hver t atr iði er  tekið fyr ir  õÂ
smaÂatr iðum,“ segir  BjoÈrgvin. „Þetta er  þr iðja
uÂtgaÂfa þessara boÂka, endurskoðuð þar sem
mestu breytingarnar eru õÂ seinni hluta fyrsta
heftis og annað heftið er  naÂnast nyÂ boÂk.
Þr iðja heftið kemur uÂt endurskoðað næsta
haust. IÂ þessum boÂkaflokki mõÂnum eru um
tõÂu tit lar  þar  aÂ meðal Dægur lög, Að spila
eft ir  eyranu og Jólalög.“

BjoÈrgvin er  spurður  af hver ju hann telji
þoÈrf aÂ þvõÂ að endurskoða reglulega bækurnar
õÂ boÂkaflokknum. „EÂg hef verið að kenna õÂ 35
aÂr og veit að það er  alltaf þoÈrf aÂ nyÂju efni,“
segir  hann. „ÞjoÂðfeÂlagið tekur  stoÈðugum
breytingum og õÂ dag hlusta boÈrn aÂ oÈnnur loÈg
en þau gerðu aÂr ið 1988 þegar eÂg gaf uÂt
fyrstu boÂkina og aðgangur að toÂnlist er  orð-
inn mjoÈg almennur. EÂg hef sett inn õÂ þessa
endurskoðuðu uÂtgaÂfu bluÂs, ragtime, boogie
og popptoÂnlist og þarna eru til dæmis Abba-
lag og James Bond-lag. Reynslan kennir
manni margt og eÂg er  að betrumbæta bæk-
urnar og þar  sem tæknin verður  sõÂfellt þroÂ-
aðr i verður  uppsetning boÂkanna betr i með
hverr i uÂtgaÂfu.“ Þess maÂ geta að bækurnar
eru skemmtilega skreyttar  með teikningum
eftir  eiginkonu BjoÈrgvins Sigr íði Magneu
Njálsdót t ur .

Spurður  hvernig uÂtgaÂfa põÂanoÂ-boÂkaflokks-
ins hafi gengið fraÂ þeim tõÂma sem bækurnar
komu fyrst uÂt segir  BjoÈrgvin: „Þetta hefur

gengið oÂtruÂlega vel miðað við það hvað
markaður inn er  lõÂtill. Bækurnar  eru almennt
notaðar  õÂ toÂnlistarskoÂlum heÂr aÂ IÂslandi og
lõÂka õÂ F æreyjum. F yr ir  allnokkrum aÂrum
kom færeyskur põÂanoÂleikar i og toÂnlistarkenn-
ar i t il landsins og hafði bækurnar með seÂr
heim og þær eru notaðar  õÂ toÂnlistarskoÂlum õÂ
F æreyjum.“

BjoÈrgvin hefur  sett upp heimasõÂðu piano-
nam.is þar  sem er að finna yÂmsar upplyÂs-
ingar  um bækurnar  og þar eru hljoÂð-
upptoÈkur af loÈgunum õÂ nyÂju boÂkunum. Ungir
põÂanoÂleikarar  geta sent aÂ sõÂðuna mynda-
bandsupptoÈkur af flutningi sõÂnum aÂ loÈgum uÂr
boÂkunum. „Þannig geta krakkarnir  komið
seÂr aÂ framfæri aÂ heimasõÂðunni,“ segir  BjoÈrg-
vin, „það er  yÂmislegt annað sem eÂg ætla lõÂka

að þroÂa õÂ gegnum þessa heimasõÂðu.“ 
BjoÈrgvin er fraÂ Selfossi og hefur  meðal

annars kennt við ToÂnskoÂla Sigursveins og
ToÂnmenntaskoÂlann en stofnaði eigin toÂnskoÂla
aÂr ið 1997 sem nuÂ star far  õÂ HamraskoÂla.
Hann hefur  ver ið virkur õÂ koÂrstar fi og samið
moÈrg loÈg, þeir ra þekktast er  Undir  dalanna
soÂl. Hann segist hafa mikla unun af toÂnlist.
„EÂg ætlaði alltaf að verða treÂsmiður  eins og
pabbi en var  svo heppinn að kynnast toÂnlist
og foÂr õÂ unglingaluÂðrasveit,“ segir hann. „Það
var ekki t il hljoÂðfæri aÂ mõÂnu heimili svo eÂg
varð sjaÂlfur  að safna meÂr fyrir põÂanoÂi og naÂði
að kaupa það um fimmtaÂn aÂra aldur inn og þaÂ
varð ekki aftur  snuÂið. ToÂnlistin heltoÂk mig
algjoÈr lega og hefur gefið meÂr svo oÂtalmargt.
ToÂnlistin er  bæði aÂhugamaÂl mitt og vinna.“

BJÖRGVIN ER HÖFUNDUR LAGSINS VINSÆLA UNDIR DALANNA SÓL

Bond og Abba �́ p�́anóbók

„Það var ekki til hljo�ðfæri a� m��nu heimili svo e�g varð sja�lfur að safna me�r fyrir p��ano�i og na�ði að
kaupa það um fimmta�n a�ra aldurinn og þa� varð ekki aftur sn&�ið,“ segir Bjo�rgvin.

Morgunblaðið/Eggert

BJÖRGVIN Þ. VALDIMARSSON TÓN-

LISTARKENNARI ER HÖFUNDUR PÍ-

ANÓ-BÓKAFLOKKS FYRIR UNGT

FÓLK SEM HEFUR KOMIÐ ÚT FRÁ

ÁRINU 1988. TVÆR BÆKUR Í

FLOKKNUM KOMU NÝLEGA ÚT Í

ENDURSKOÐAÐRI ÚTGÁFU.

Alltaf er e�g jafnþakkla�t almættinu fyrir að hafa skapað manninn með
ritho�fundagenin. Það er o�rvandi nautn að liggja með magnaða fra�so�gn
og sv��fa með so�gunni inn �� kro�ka og kima.

E�g man að fyrsta alvo�ru bo�kin sem e�g las, eftir að hafa g&�lpað �� mig
Anders And a� do�nsku �� allnokkurn t��ma, var Brekkukotsannáll.

Þa� a�ttaði e�g mig a� þv�� &�t a� hvað l��fið gekk. Sko�mmu
s��ðar bauðst me�r svo hlutverk frk. Gudmundssen
við gerð sjo�nvarpsmyndar um Brekkukotsanna�l. O�r-
lo�g? Fo�r að gr&�ska �� ska�ldinu upp &�r þessu og Sjálf-
stæt t  fólk gerði me�r kleift að skilja eiginmanninn til
hl��tar, hann er ættaður &�r dalnum!

Svo kannaði e�g aðra ho�funda fyrir utan landstein-
ana, J. Hasek og Góða dátann Svejk, sem gefur
str��ðinu langt nef. Aðrir fo�ru ekki eins vel &�t &�r
str��ðum, eins og maður kemst að �� Veröld sem var

eftir Stefan Zweig. Svo n'�lega las e�g Þjófaborg eftir Benioff, þar
sem umsa�trinu um Len��ngrad er ljo�slifandi l'�st.

Ilmur inn eftir P. Süskind fo�r inn �� merg og bein, eins og o�nnur
mo�gnuð bo�k, Skuggi vindsins og einnig Kirkja hafsins, sem ba�ðar
gerast �� Barcelona a� mjo�g o�l��kum t��mun.

I�slensku „drengirnir“  og sagnaba�lkar þeirra liggja gjarnan uppi ��
r&�mi hja� me�r. Sturlungaso�gur Einars Kára, Þr��leikir Ólafs Gunn-

ars og Jóns Kalmans, allt meistaraverk. Sjón er mergjaður og
Gyrðir  Elíasson með s��nar s&�rreal��sku ljo�ðrænur. 

I�slensku „stelpurnar“ gefa ekkert eftir, eins og bækur Kr ist ínar
Mar ju um listakonuna Karitas, Vigdís Gr íms '�tir hressilega við
manni, og Auður  Jónsdót t ir  beinskeytt og fyndin.

Svo hef e�g h&�mor fyrir o�rso�gum og heilræðum Elísabetar
Jökulsdót tur . 

Allt þetta go�ða fo�lk fær mann til að hugsa og viðhalda andanum.

Í UPPÁHALDI

DIDDÚ SÖNGKONA

Didd&�, Sigr&�n Hja�lmt'�sdo�ttir, er þakkla�t almættinu fyrir að hafa skapað
manninn með ritho�fundagenin og n'�tur þess að lesa go�ðar bækur.

Morgunblaðið/Kristinn

Stefan Zweig
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Fangi himinsins er þriðja bo�kin
&�r sagnaheimi Carlosar Ruiz
Zafo�n um Kirkjugarð gleymdu
bo�kanna en s&� fyrsta var Skuggi
vindsins sem margir hrifust af.

Bo�kin gerist �� Barcelona
seint a� sjo�tta a�ratugnum. Dan��-
el afgreiðir �� fornbo�kab&�ð fo�ð-
ur s��ns og o�kunnugur maður
falast eftir fokd'�ru eintaki af
hinni frægu ska�ldso�gu Alex-
andre Dumas Greifanum af
Monte Cristo. Hann skrifar inn
�� bo�kina se�rkennilega kveðju
sem Dan��el getur ekki annað
en furðað sig a�. Hver er þessi
o�kunni maður og hvað vill
hann?

Bækur Zafo�ns hafa verið
gefnar &�t �� 45 lo�ndum og verið
þ'�ddar a� yfir 30 tunguma�l.

Dularfull
kveðja

N'� sænsk matreiðslubo�k, Stalins makar-
oner, hefur vakið athygli &�t fyrir heimalandið,
en �� henni er að finna 31 mataruppskrift sem
tengist '�msum heimsso�gulegum atburðum.
Þar a� meðal eru uppskriftir að ananaseftirre�tti
sem var a� borðum �� br&�ðkaupsveislu John F.
Kennedy og Jacqueline, laxare�tti sem var
s��ðasta ma�lt��ðin sem framreidd var a� Ritz-
veitingastaðnum a� Titanic, þorskas&�pu sem
Raspút ín taldi vera undrameðal og pastare�tti
sem Roosevelt , Stalín og Churchill borð-
uðu a� Jalta-ra�ðstefnunni. 

Ho�fundar bo�karinnar eru Jon Rönst röm
og Anders Ekman, sem lo�gðust �� mikla
rannso�knarvinnu til að finna uppskriftirnar og
leituðu �� go�mul blo�ð og bækur. Færustu mat-
reiðslumenn elduðu s��ðan eftir uppskriftunum
til að tryggja að þær væru nothæfar. Minnst
spennandi re�ttur bo�karinnar mun vera pasta-
re�tturinn a� Jalta-ra�ðstefnunni, sem reyndist
vera o�sko�p venjulegt pasta �� to�matso�su, ekki
se�rlega bragðmikið.

Stalins makaroner. N&� er hægt að elda se�r '�msa
re�tti sem tengjast mannkynsso�gunni.

SÖGULEGAR
UPPSKRIFTIR Hin breska Ruth Rendell fagnar ha�lfrar aldar ritho�f-

undarafmæli �� a�r, en fyrsta bo�k hennar, From Doon
with Death, kom &�t a�rið 1964. Rendell er einn virt-
asti og vinsælasti glæpasagnaho�fundur heims og bæk-
ur hennar hafa orðið að kvikmyndum og sjo�nvarps-
þa�ttaro�ðum. Margir þekkja til dæmis Vexford
lo�gregluforingja, en um hann hefur h&�n skrifað fjo�l-
margar bækur. Rendell hefur unnið til margv��slegra
verðlauna og viðurkenninga fyrir verk s��n. H&�n er
orðin 84 a�ra go�mul en virðist ekki hafa a�huga a� að
setjast �� helgan stein þv�� h&�n hefur n&� sent fra� se�r n'�ja
glæpaso�gu, The Gir l Next  Door .

N'�ja bo�kin hefst �� seinni heimsstyrjo�ldinni og þar
koma bo�rn við so�gu en sjo� a�ratugum seinna hittast
þau a� n'�, orðin afar og o�mmur og langafar og lang-
o�mmur. Endurfundirnir eru ekki vegna gleðilegs til-
efnis heldur vegna þess að lo�greglan finnur �� go�ngum
kassa með afskornum ho�ndum, einmitt a� staðnum
þar sem þetta gamla fo�lk hafði �� æsku leikið se�r a�ra-
tugum fyrr.

Þeir sem hafa lesið bækur Rendell vita að h&�n hefur
einstakt lag a� að kafa undir yfirborð hlutanna og l'�sa
hinum myrkari þa�ttum sa�larl��fsins. Perso�nur hennar
hafa ansi margt að fela. 

RUTH RENDELL FAGNAR MEÐ NÝRRI BÓK

Ruth Rendell er komin a� n��ræðisaldur
og a� 50 a�ra ho�fundarafmæli sem h&�n
fagnar með n'�rri bo�k.

Jo�n Þ. Þo�r sagnfræðingur rekur
ævi hins sto�rbrotna og litr��ka
stjo�rnma�lasko�rungs Winstons
Churchills �� n'�&�kominni bo�k.
Ho�fundurinn segir ekki ein-
ungis fra� stjo�rnma�lamanninum
Churchill heldur einnig fra� rit-
ho�fundarferlinum en Churchill
hlaut No�belsverðlaunin a�rið
1953.

Churchill a� se�r fjo�lda aðda�-
enda he�r a� landi l��kt og annars
staðar og v��st er að þeir hljo�ta
að fagna þessari bo�k.

Saga mikils
stjórnmála-
skörungs

Churchill
og fleira 

forvitnilegt

NÝJAR BÆKUR

ÆVISAGA CHURCHILLS EFTIR JÓN Þ. ÞÓR MUN

EFLAUST VEKJA ÁHUGA MARGRA. NÝ SKÁLD-

SAGA EFTIR HÖFUND SKUGGA VINDSINS ER

KOMIN ÚT. TEBÓKIN MUN GLEÐJA TEDRYKKJU-

FÓLK OG Í BÓK UM KYNLÍF ER ÝMSUM SPURN-

INGUM SVARAÐ. ÞANNIG ÆTTU SEM FLESTIR AÐ

FINNA EITTHVAÐ VIÐ SITT HÆFI.

Kynl��f – ja� takk er n'� bo�k eftir
Ragnheiði Haralds- og Eir��ks-
do�ttur. I� bo�kinni er að finna &�rval
spurninga sem Ragnheiður hefur
fengið og svarað fra� fo�lki a� o�llum
aldri og snerta kynl��f og hinar
'�msu hliðar þess. Auk þess
geymir bo�kin það besta &�r fjo�lda
n'�rra viðtala sem h&�n hefur tek-
ið við fo�lk a� o�llum aldri um o�skir
þess og langanir �� kynl��finu.

Spurningar og
greinargo´ð svör

I� Tebo�kinni er ferli teræktunarinnar rakið, gerð grein
fyrir so�gu tesins, fjallað um fjo�lbreytilegar tegundir og
framandi bragð og listina að laga lj&�ffengt te. Ho�f-
undar bo�karinnar eru A�rni Zophon��asson og Ingi-
bjo�rg J. Friðbertsdo�ttir, sem þekkja te vel enda eru
þau meðal eigenda Tefe�lagsins. Unnendur tesins a� I�s-
landi, sem eflaust eru margir, hljo�ta að gleðjast yfir þv��
að fa� bo�k sem segir þeim allt um te.

Hið dásamlega
te og saga þess

* 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.
Edith Sitwell 

BÓKSA LA 20.-26. ÁGÚST

Allar bækur

Listinn er tekinn saman af Eymundsson

1 Afdalabarn
Guðr&�n fra�Lundi

2 Ísl/ dönsk- d önsk/ ı́sl orðabók
Halldo�ra Jo�nsdo�ttir

3 Ljósa
Krist��n Steinsdo�ttir

4 Iceland Small World - lı´til
Sigurgeir Sigurjo�nsson

5 Lı́fið að leysa
Alice Munro

6 Ísl/ ensk- ensk/ ı´sl orðabók
Laufey Leifsdo�ttir

7 Fangi himinsins
Carlos Ruiz Zafon

8 I Was Here
Kristja�n Ingi Einarsson

9 Mánasteinn
Sjo�n

10 Kynlı́f já takk
Ragnheiður Eir��ksdo�ttir

Kiljur

1 Afdalabarn
Guðr&�n fra�Lundi

2 Ljósa
Krist��n Steinsdo�ttir

3 Lı́fið að leysa
Alice Munro

4 Fangi himinsins
Carlos Ruiz Zafo�n

5 Mánasteinn
Sjo�n

6 Sjálfstætt fólk
Halldo�r Laxness

7 Amma biður að heilsa
Fredrik Backman

8 Skuggasund
Arnaldur Indriðason

9 Sjóræninginn
Jo�n Gnarr

10 Afleggjarinn
Auður Ava O�lafsdo�ttir

MÁLSHÁTTUR VIKUNNAR
Oft kemur grátur 
eftir skellihlátur.
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Mannvirki þetta þverar  stað þar  sem er eins konar landamæralõÂna
Vestur lands og Vestfjarða. Vegfyllingin er  nokkr ir  kõÂloÂmetrar  en stein-
steypt bruÂin stutt. Innan bruÂar innar  er  nuÂ eins konar loÂn, þar sem aÂður
var fjoÈrður . Hvað heit ir  hann?

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Hver er fjörðurinn?

Svar:GilsfjoÈrður

MYNDAGÁTA 

Þrautir og gátur
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LÁRÉTT
1. Horfa a� tonn hja� honum sem fl&�ði So�do�mu og bl��ðuho�t þar. (10)
5. Sto�r skal e�g verða og hættuleg. (8)
9. Ta�kn �� ræðu eru n&�mer. (10)
11. Dauði eða annað heiti þa�gufalls? (7)
12. Se� engan drepinn langt �� fra�. (5,6)
13. Skepnur fæða �� Bandar��kjunum en berlega a�n inngangs. (8)
15. Og fleira borðaði ekki fullvaxinn hrokagikkur. (10)
16. St��ubla�sturinn er sagður beinast að a�vexti. (9)
19. Kemur traðkandi að Jo�tlandi en bilaður. (10)
22. Se� trja�garða hungra einhvern veginn eftir læknisfræðilegu tæki.

(15)
26. Innbyrti bola. (4)
27. Norskur sk��tur fyrir br&�kað. (5)
28. Bilaður með na�lykt nær að setja fram aðra skoðun. (10)
32. „Verka k��lo� ofan a�“ er berlega sagt af manneskju sem vinnur erf-

iðisvinnu. (9)
33. Kemur uml ekki fram við ha�lfgerðar skemmtanir �� erindum? (10)
34. Að sporum loknum hefst eltingaleikurinn. (10)
35. Ruglir sirkli ekki saman við meiðsli af o�lum. (11)
36. O�tamið n&�mer er t'�nt. (9)

LÓÐRÉTT
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 sja�st a� mælitækinu. (9)
4. Torg �� kringum Fjo�lbraut �� Garðabæ a�samt Nirði rugluðum &�t af

hleðslu. (11)
5. Samkoma um hesto�fl fyrir blekbændur. (8)
6. Se� Ma� �� Sla�turfe�laginu við b��lastæðið og rek hann með priki. (8)
7. Bestu hjo�n eru pr��matar. (4)
8. Fimmt��u Evu er sagt vera re�tt meira en t��u. (6)
10. Se�r sig með N'�ja testamentið krossað. (5)
14. Se� son nettan �� kvæði. (8)
17. V��tisso�da unni e�g þra�tt 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 da�semd að sja�. (12)
22. K��nversk keisaraætt með ��slenskt dagblað. Puff! Se� o�ruggan. (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 a�n erfiðleika af sporhraðari. (8)
31. Einum sinnum einn eftir Tryggingarstofnun s'�nir enn bro�gðin. (6)

Verðlaun eru veitt fyrir
re�tta lausn krossga�tunnar.
Senda skal þa�ttto�kuseðilinn
með nafni og heimilisfangi
a�samt &�rlausnum �� umslagi
merktu: Krossga�ta Morg-
unblaðsins, Ha�degismo�um
2, 110 Reykjav��k. Frestur til
að skila &�rlausn krossga�tu
31. a�g&�st rennur &�t a� ha�degi
5. september. Vinningshafi
krossga�tunnar 24. a�g&�st er
Jo�n Guðmundsson, 
O�ldugranda 7, Reykjav��k. Hann hl'�tur �� verðlaun
bo�kina Bragð af a�st eftir Dorothy Koomson. JPV
gefur &�t.

KROSSGÁTUVERÐLAUN

Nafn

Heim ilisfang

Póst fang
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SkjárEinn

ANIMAL PLANET

9.50 Deadly Islands 15.20 Tree-
house Masters 16.15 The Last
Lion of Liuwa 17.10 Animal
Kingdom 18.05 Shark of Dark-
ness 19.55 Animal Kingdom
20.50 Untamed & Uncut 21.45
Wildest Latin America 22.35 Ani-
mal Cops Philadelphia 23.25
Untamed & Uncut 
BBC ENTERTAINMENT
12.00 Twenty Twelve 12.30 QI
15.00 Pointless 17.15 Dangero-
us 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 Wit-
ness 
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 Cycl-
ing 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 Hoodl-
um 22.00 The Believers 23.55
The Hot Spot 
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.15 The ’90s Greatest 13.10
The ’90s: The Decade That Con-
nected Us 17.00 The ’90s Grea-
test 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 Landtags-
wahl in Sachsen 17.30 Welt-
spiegel 18.15 Tatort 19.45 Ta-
gesthemen extra 19.55 Der
Pathologe – Mörderisches Dublin:
Der silberne Schwan 21.25 Ta-
gesthemen 21.55 ttt – titel the-
sen temperamente 22.25 Ag-
nosia – Das dunkle Geheimnis 
DR1

12.20 Den Store Bagedyst
13.20 Hercule Poirot: Katten i
dueslaget 14.55 Affæren i Møl-
leby 16.30 TV avisen 17.00
Menneskets planet 18.00 Maria
Wern: Drømmen førte dig på af-
veje 18.45 Vores vejr 19.00 21
Søndag 19.40 Fodboldmagas-
inet 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 Bo-
urdain i København 18.45 Mad
fra River Cottage 19.00 Scott &
Bailey III 19.45 Michael Jeppe-
sen 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 spørs-
mål 15.40 Gamle venner 16.00

Mitt liv som Poirot 17.00 Søn-
dagsrevyen 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 Ho-
vedscenen: Et liv på flukt – et
Wagnerportrett 21.00 Europa –
en reise gjennom det 20. år-
hundret 21.40 En prest og en
plage 23.00 Et støt i hjernen 
SVT1

12.15 Ridsport: VM 15.30 Seg-
lats med Mathilde 15.40 Suz-
anne möter 16.15 Landet runt
17.00 Sportspegeln 17.30 Rap-
port 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 hi-
storia 17.00 Världens natur: Tha-
iland 18.00 Babel 19.00 Aktuellt
19.15 Agenda 20.00 Sportnytt
20.10 Dokument utifrån 21.05
Gudstjänst 21.50 Strejk i kak-
fabriken 22.25 Matlagning enligt
Heston 

RÚV

ÍNN

Rás 1 92,4 �93,5

Gullstöðin

Stöð 2 sport 2

Stöð 2 sport

Omega

N4

Krakkastöðin

Stöð 2

Bíóstöðin

18.00�Að Norðan 
18.30�Á flakki E 
19.00�Föstudagsþát tur 
20.00�Að Norðan 
20.30�Matur og menning

4x4 
21.00�Að Norðan 
21.30�Glettur Austurland 
22.00� Í Fókus 
22.30�Hv�́t ir Mávar 
Endur t. allan sólarhr inginn

15.00�Joel Osteen 
15.30�Cha. Stanley 
16.00�S. of t . L. Wat 
16.30�Kall arnarins 

20.00�Bein úts. 
22.00�Kvikmynd 
23.30�Ýmsir þætt ir 
24.00�Joyce Meyer 

17.00�T. Square Ch. 
18.00�Fred. Filmore 
18.30� Ísrael �́ dag 
19.30�Ýmsir þætt ir 

20.15�Nikolaj og Julie
21.00�Homeland
21.50�Crossing Lines
22.40�Boardwalk Empire
23.40�Sisters

07.00�Barnaefni
18.44�Gulla og grænj.
18.56�Rasmus Klumpur
19.00�Undraland Ibba
20.25�Sögur fyrir svefninn

13.30�Moto GP
14.30�Sumarmót in 2014
15.10�Þýski handbolt inn 
16.40�Moto GP
17.45�Peps�́ deildin 2014

12.20�T.ham – Liverpool
14.50�Leicester – Arsenal
17.00�Aston Villa – Hull
18.40�T. – Liverpool
20.20�Leicester – Arsenal

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 the Wedding
22.00/03.25�Grown Ups 2
23.40 �Extremely Loud &

Incredibly Close
01.45 �This Means War

07.00�Barnat�́mi Stöðvar 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�Veistu hver ég var ?
15.35�Lét t ir sprett ir
16.00�Kjarnakonur
16.20�Gatan m�́n
16.45�60 m�́nútur
17.30�Eyjan
18.23�Veður
18.30�Frét t ir
18.55�Sportpakkinn
19.10�Ástr�́ður
19.35�Fókus
19.55�The Crimson Field
20.50�Rizzoli & Isles
21.35�The Knick GlænyÂ

þaÂttaroÈð með Clive Owen
sem fjallar  um lækna og
hjuÂkrunarkonur aÂ Knicker-
bocker  sjuÂkrahuÂsinu õÂ NY õÂ
upphafi 20. aldar. 

22.20�Tyrant Afar  venjuleg
F joÈlskylda dregst inn õÂ
hættulega atburðaraÂs õÂ Mið
Austur loÈndum.

23.05�60 m�́nútur
23.50�Eyjan
00.40�Night 1
03.20�Suits
04.05�The Leftovers
05.00�Crisis
05.45�Looking

14.35�Dr. Phil 
16.35�Kirst ie 
17.00�Catfish 
17.45�America’s Next  Top

Model 
18.30�Rookie Blue 
19.15�King & Maxwell

Sean King og Michelle
Maxwell eru ekki hefð-
bundnir  einkaspæjarar .
Bæði eru fyr rum leyni-
loÈgreglustar fsmenn en
vegna mistaka õÂ star fi
misstu þau vinnuna og
hoÂfu nyÂjan fer il sem einka-
spæjarar . 

20.00�Gordon Ramsay Ul-
t imate Cookery Course
F raÂbærir  þættir  þar  sem
Gordon Ramsey snyÂr aftur
õÂ heimaeldhuÂsið og kennir
aÂhorfendum einfaldar  að-
ferðir  við heiðarlega
heimaeldamennsku.

20.25�Top Gear USA
BandarõÂsk uÂtgaÂfa Top Ge-
ar  þaÂttanna hefur  notið
mikilla vinsælda beggja
vegna Atlantshafsins þar
sem þeir  feÂlagar  Adam
F errara, Tanner F oust og
Rutledge Wood leggja
land undir foÂt.

21.15�Law & Order: SVU 
22.00�Revelat ions Und-

ar legt maÂl um stuÂlku sem
liggur  õÂ daÂi aÂ spõÂtala en
muldrar  vers uÂr BiblõÂunni
kemur Dr. Richard Mas-
sey, stjarneðlisfræðingi fraÂ
Harvard, õÂ kynni við nunn-
una Josepha Montafiore.
HuÂn telur  að stuÂlkan og
ofskynjanir hennar seÂu
verk Guðs og vill rannsaka
þetta maÂl naÂnar.

22.45�Málið HaÂrbeitt ir
freÂttaskyÂr ingarþættir  fraÂ
SoÈlva Tryggvasyni. 

23.15�Nurse Jackie Marg-
verðlaunuð bandarõÂsk
þaÂttaroÈð um hjuÂkr-
unar fræðinginn Jackie.

23.45�Californicat ion 
00.15�Agents of

S.H.I.E.L.D. 
01.05�Scandal 
01.50�Beauty and the

Beast 
02.40�Revelat ions 
03.25�Pepsi MAX t ónlist  

06.25 Morgunbæn og orð dagsins.
Séra Magnús B. Björnsson flytur.

06.30 Úr gullkistunni. 
07.00 Fréttir og veður. 
07.05 Girni, grúsk og gloríur. 
08.00 Morgunfréttir. 
08.05 Á tónsviðinu. (e)
09.00 Fréttir. 
09.03 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 Guðríð-
arkirkju. Séra Sigríður Guðmars-
dóttir 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-

varpsstöðva. Hljóðritun frá kamm-
ertónleikum 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 –nátt-
úrubarn Íslandsdjassins. Minning-
arþáttur 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. 

20.00�Hrafnaþing 
21.00�Auðlindakistan 
21.30�Suðurnesjamagas�́n 
22.00�Norðurlandsleið-

angur 2013 
23.00�Harmonikan heillar 
23.30�Eldhús meistaranna 
Endur t. allan sólarhr inginn.

07.00 �Barnaefni
10.20 �Vöffluhjarta (e) 
10.40 �Bráðsk. skepnur (e) 
11.30 �Önnumatur �́ NY (e)
12.00 �Flikk – flakk (e)
12.40 �Fjallamenn á Fimm-

vörðuhálsi
13.05 �Jools Holland (e)
14.10 �Fjallkonan Mynd

eft ir  Guðberg DavõÂðsson
um fornleifafund aÂ Vest-
dalsheiði aÂr ið 2004. (e)

14.40 �Þúsund ekrur (e)
16.20 �Séra Brown (e)
17.10 �Táknmálsfrét t ir
17.20 �Stella og Steinn
17.32 �Stundarkorn
17.57 �Skr�́pin
18.00 �Stundin 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

Markan) MarõÂa Markan
oÂperusoÈngkona soÈng m.a.
við Schiller -oÂperuna õÂ
Hamborg, Glyndebourne
oÂperuna õÂ E nglandi og
Metropolitan õÂ New York. 

20.25 �Vesturfarar IÂ þessar i
þaÂttaroÈð fer  E gill Helga-
son aÂ IÂslendingasloÂðir  õÂ
Kanada og BandarõÂkjum. 

21.10 �Parad�́s F ramhald
breska myndaflokksins
um Denise og drauma
hennar um aÂst og vel-
gengni. 

22.05 �Hv�́t ir mávar IÂslensk
bõÂoÂmynd fraÂ 1985. HvõÂt ir
maÂvar  er  popphaÂðsaÂdeila
um endurfundi og gamlan
roÂmantõÂskan aÂstarþrõÂhyrn-
ing. H joÂn sem lifa õÂ lit lu
þorpi aÂ austasta hluta IÂs-
lands heimsækja vinafoÂlk
sitt  sem eru leikarar . (e)

23.25 �Hamarinn Dular fullt
slys verður  aÂ virkj-
unarsvæði og kemst loÈg-
reglan fljoÂtt að þvõÂ að ekki
er  allt  sem syÂnist  õÂ fyrstu.
(e) 

00.20 �Alvöru fólk Bannað
börnum.

01.20 �Löðrungurinn AÂstr-
alskur  myndaflokkur  (e)
Bannað börnum.

02.15 �Útvarpsfrét t ir �́ dag-
skrárlok

RÚV kl. 19:35 Þa�tturinn I�s-
lendingar verður að þessu
sinni helgaður einni a�stsæl-
ustu o�peruso�ngkonu þjo�ð-
arinnar, Mar��u Markan. Mar��a
starfaði �� Berl��n, Kaup-
mannaho�fn, London, New
York og v��ðar. H&�n le�st
1995, tæplega n��ræð.
Stöð 2 kl. 22:20 Lokaþa�tt-
ur spennumyndaflokksins
Harðstjo�ra (Tyrant). Venju-
leg bandar��sk fjo�lskylda
dregst inn �� o�vænta og
hættulega atburðara�s �� Mið-
Austurlo�ndum.

MARÍA MARKAN OG HARÐSTJÓRI

Útvarp og sjónvarp

Fjölvarp

16.00�Top 20 Funniest
16.45�The Amazing Race
17.30�Silicon Valley
17.55�Fr. With Benefits
18.15�Guys With Kids
18.35�Last Man Standing
19.00�Man vs. Wild
19.40�Bob’s Burgers
20.05�American Dad
20.30�The Cleveland Show
20.55�Chozen
21.20�Eastbound & Down
21.50�The League
22.15�Almost Human
23.00�The Glades
23.45�The Vampire Diaries
00.25�Man vs. Wild
01.05�Bob’s Burgers
01.25�American Dad
01.50�The Cleveland Show

Stöð 3

BELLAVISTA er eitt o�flugasta fæðubo�tarefnið a�
markaðnum fyrir sjo�nina. Na�ttúrulegir plo�ntukjarnar
a�samt v��tam��num og steinefnum sem gegna
mikilvægu hlutverki ��að viðhalda go�ðri og skarpri
sjo�n langt fram eftir aldri. I�BELLAVISTA er ha�tt
hlutfall af bla�berjaþykkni og lúteini. BELLAVISTA er
a�hagstæðu verði og er fa�anlegt ��flestum apo�tekum,
heilsubúðum og heilsuhillum sto�rmarkaðanna.

Kynntu þe�r BELLAVISTA ��www.gengurvel.is

Á H R I F A R Í K
LEIÐ TIL AÐ VIÐHALDA

G Ó Ð R I S J Ó N

Fæs t í f l es t um ap ó t ek um , he i l sub úð u m o g h ei l suh i l l um s t ó r m ar k að anna
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SUNNUDAGUR31. A�GU�ST2014

Steinunn ÞoÂrar insdoÂttir  myndhoÈggvar i flyÂgur aÂ maÂnu-
dag til IÂran, þar  sem huÂn verður  meðal doÂmara õÂ al-
þjoÂðlegr i hoÈggmyndasamkeppni sem stendur nuÂ yfir .
Keppnin er  liður  õÂ alþjoÂðlegu hoÈggmyndamaÂlþingi õÂ Pa-
dide, uÂthver fi annarrar  stærstu borgar  IÂran, Mashhad. IÂ

Padide aÂ seÂr stað grõÂðar leg uppbygging þar  sem mynd-
list kemur mikið við soÈgu. 

„Þetta er  mjoÈg spennandi verkefni en umsjoÂnarmaður
þess, Behdad Lahooti, hafði samband við mig og bað mig
að taka sæti õÂ þr iggja manna doÂmnefnd,“ segir  Steinunn.

35 keppendur, þar  af aÂtta er lendir , hafa að undanfoÈrnu
unnið að verkum õÂ fullr i stærð og verða uÂrslit kunngjoÈrð
um næstu helgi. E fnið er  valfr jaÂlst.

Steinunn segir aÂhugavert að lokað land aÂ borð við IÂran
sem sætir  viðskiptaþvingunum seÂ að halda alþjoÂðlega
keppni af þessu tagi en aÂ moÂti kemur að margir  õÂranskir
myndlistarmenn hafi laÂtið að seÂr kveða undanfar in aÂr.

Nægir  þar  að nefna Shirin Neshat sem buÂsett er  õÂ New
York en huÂn er  þekktust fyr ir  myndbands- og ljoÂs-
myndaverk sõÂn sem moÈrg hver  eru af poÂlitõÂskum toga.
E innig maÂ geta þess að einn þriggja doÂmnefndarmanna
er Hossein Valamanesh, þekktur õÂranskur listamaður
sem buÂsettur  er  õÂ AÂstralõÂu.

„IÂroÈnsk menning stendur aÂ goÈmlum merg og það verð-
ur  mjoÈg froÂðlegt að koma þangað og kynna seÂr strauma
og stefnur . EÂg hlakka mikið t il,“ segir Steinunn en fyr ir
liggur  að huÂn fær að skoða yÂmsa merka staði õÂ fylgd leið-
soÈgumanns, svo sem hina fornu borg Shiraz. „EÂg er  byr j-
uð að æfa mig að bera slæðu en það er  algjoÈrt skilyrði.“

Behdad Lahooti, stjoÂrnandi verkefnisins hefur syÂnt
verkum Steinunnar mikinn aÂhuga. „Það er  merkilegt õÂ
ljoÂsi þess að oft er  þvõÂ haldið fram að muÂslimar seÂu al-
mennt ekki hr ifnir  af nekt õÂ myndlist,“ segir  Steinunn
sposk en fõÂguÂrur  hennar eru iðulega aÂn klæða.

Steinunn 
Þo�rarinsdo�ttir a�
vinnustofu sinni
�� Reykjav��k.

Morgunblaðið/O�mar

STEINUNN ÞÓRARINSDÓTTIR MYNDHÖGGVARI

Dæmir skúlptúra �́ Íran

Miyazaki, 
103 a�ra, kom 
fyrstur �� mark.

AFP

HUNDGAMALL HLAUPAGARPUR

WMA eða Wor ld Masters Athletics hefur staðfest að Hide-
kichi Miyazaki fraÂ Kyoto õÂ Japan seÂ sneggsti hlaupari õÂ heimi aÂ
tõÂræðisaldr i. Kappinn er hvorki meira neÂ minna en 103 aÂra
gamall og verður  104 aÂ aÂrinu og er við hestaheilsu. Hann
fæddist aÂrið 1910, en þaÂ var enn ver ið að smõÂða stoÂrskipið Tit-
anic. Hann hljoÂp 100 metra õÂ Masters Athletics-keppninni õÂ
Japan aÂ innan við 30 sekuÂndum, naÂnar tiltekið 29,83 sek-
uÂndum.

Miyazaki er grannur og smaÂvaxinn, aðeins 1,53 cm aÂ hæð og
42 kõÂloÂ. Með hlaupi sõÂnu vill Miyazaki sõÂna fram aÂ hversu mik-
ilvægt er að lifa heilsusamlegu lõÂfi, seÂrstaklega aÂ efri aÂrum.

„EÂg vil halda lõÂfi õÂ draumi mõÂnum. EÂg reyni að halda meÂr õÂ
aga og þannig viðhalda goÂðri heilsu og goÂðu formi. Það er
mjoÈg mikilvægt fyrir alla,“ segir hann õÂ samtali við freÂttastofu
AFP. „Þegar eÂg borða tygg eÂg hvern bita 30 sinnum aÂður en
eÂg kyngi. F yrir vikið er maginn minn hamingjusamur.“ Miya-
zaki viðurkennir að toÈfrafæði hjaÂlpi honum við hlaupin en það
ku vera mandarõÂnumarmelaði doÂttur hans. E kki væri verra að
faÂ uppskrift að þvõÂ.

103 ára setti
heimsmet

ÞRÍFARAR VIKUNNAR

Gabr íela Fr iðr iksdót t ir
listakona

Hrafnhildur Hólmgeirsdót t ir
st��listi

Fairuza Balk
leikkona

GOCRAZY

25%
af öllu*

ILVA Korputorg i, s: 522 4500 www.ILVA.is
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18,
mánudaga - föstudaga 11-18:30

LAUGARDAG30/8
&SUNNUDAG31/8

*Gildir ekki umvörur ááður lækkuðuverði
ogmerktumEveryday lowprice.

Afsláttur reiknast ákassa.

Spar aðu 40%
AFÖLLUMSUMARVÖRUM

AÐEINSÞESSAHELGI

NÚ
89.925

Bora-sófi.Áður119.900kr.

NÚ
13.425

Moon-stóll.Áður17.900kr.

NÚ
7.496

Oslo-ábreiða.Áður9.995kr. Ballmulti pend-loftljós.
Áður99.995kr.

NÚ
74.996

NÚ
2.997

Sommer-fatameðleðurhöldum.
Stór.Áður4.995kr.

NÚ
29.940

Click-ruggustóll.
Áður49.900kr.
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