
SONURINN 
INNBLÁSTUR 
ÞÁTTARAÐAR
Lóa Pind 
Aldísardóttir 
rannsakar 
brottfall úr 
framhalds-
skólum.

56

Sigríður Dúna 
Kristmundsdóttir

AMMA Á 
ÖRLAGATÍMUM 

36
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WAGNER Á KJARVALSSTÖÐUMAnna Jónsdóttir sópransöngkona og Richard Simm píanó-leikari flytja tónlist eftir Richard Wagner á Kjarvals-stöðum á morgun kl. 17.00. Á efnisskránni eru þrjú frönsk ljóð, Wesendonk Lieder og aríur úr óperunum Tannhäuser, Lohengrin og Tristan und Isolde.

Jakki á 10.900 kr.
Buxur á 6.900 kr.
Bolur á 1.990 kr.
Trefill á 1.890 kr.

Nefkvef, hnerri og 

eru helstu einkenni frjókornaofnæmis

Wagner á K
stöðum á morgun kl. 17.00. Á efnisskránn

frönsk ljóð, Wesek ljóð, Wesendonk Lieder og andonk Lon ríur
TTannhäuser,Tannhäuser, LohenTannhäuser, Lohenr, Lohengrin in ogog Tristan ugring nd

Jakki á 10.900 kr.rr
BBuxur á 6.900 kr.rr
Bolur á 1.990 kr.rr
TrefillTrefill á 1.890 kr.rr

Nefkvef, hnerri og 

eru helstu eieru helstu einkeru helstu einkenni frjókornaoenni frjókornaoj ornaof ifnæmisfnæmisj ornao

Verkfræðistofan Vista hefur um árabil sérhæft sig í 

mælingum og eftirliti með þeim allt frá uppsetningu á 

búnaði, söfnun gagna og framsetningu þeirra.

www.vista.is

Verkfræðistofan Vista er reyklaus og 

fjölskylduvænn vinnustaður

Við leitum að sjálfstæðum og úrræðagóðum 

starfsmanni til að fást við hönnun og smíði 

mæli- og stjórnkerfa, og viðhald og umsjón eldri kerfa.

Hæfniskröfur:

Verk- eða tæknifræði á rafmagnssviði

Reynsla sem nýtast mun í starfi

Góð enskukunnátta

Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

UMSÓKNARFRESTUR er til og með 2. júní.

Tekið er á móti umsóknum og ferilskrám á 

netfangið vista@vista.is 

Fyrirspurnir um starfið skal senda til vista@vista.is

RAFMAGNS-
VERK- EÐA TÆKNIFRÆÐINGUR

Umsjónarkennari á miðstigi.

Grunnskóli Grindavíkur auglýsir eftir kennara til 

starfa á næsta skólaári. Um er að ræða umsjón 

og kennslu á miðstigi.

Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með um 450 

nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla Grin-

davíkur er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni og lögð 

áhersla á að skapa þannig umhverfi að öllum líði vel og  

allir læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér og umhverfi 

sínu.  Starfsemin skal einkennast af fjölbreytni, sveigjan-

leika og víðsýni þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa, 

áhuga og getu nemenda.  Allur aðbúnaður og umhverfi 

skólans er til fyrirmyndar. Sjá nánar á heimasíðu skólans  

http://www.grindavik.is/grunnskolinn .

Grindavíkurbær er um 2.900 íbúa samfélag í næsta ná-

grenni höfuðborgarsvæðisins. Í Grindavík er lögð áhersla 

á fjölskylduvænt umhverfi, íþróttastarf og heilsueflingu í 

skóla og leikskóla. Starfsmenn Grindavíkurbæjar eru um 

býður upp á alla helstu opinbera þjónustu. 

fti farandi

Tónleikastjó
ri

Tónlistarstjó
ri l

www.sinfon
ia.is

www.stra.is

atvinna
Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is
SÖLUFULLTRÚAR 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

HELGARBLAÐ

Sími: 512 5000

25. maí 2013
121. tölublað 13. árgangur

LEIKKONAN SEM VARÐ 
HANDRITSHÖFUNDUR 
Nanna Kristín kynnti kvik-
myndahandrit í Cannes. 30

LÆTUR FÁTT 
STÖÐVA SIG

Elínrós Líndal hefur á fáum 
árum tekist að byggja upp farsælt 

fatafyrirtæki hér á landi með 
umhverfi ssjónarmið og sam-

félagsvitund að leiðarljósi.   22

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ólafur Darri
LEIKUR HAMLET Í 

BORGARLEIKHÚSINU 70
Ættleidd ungmenni

Í LEIT AÐ UPPRUNA SÍNUM 2

TÓNLEIKA-
SUMARIÐ 
MIKLA 32

Heilsubúð í Smáralind  
MIKIÐ ÚRVAL • FR ÁBÆR GÆÐI • BETRI VERÐ

Fullt af nýjum vörum ! 
Holland and Barrett ÍslandSími 534-1414  •  www.hollandandbarrett.is

Gjafakortið 
er vinsæl 

útskriftargjöf

Opið til

18 GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGjafakortið
er vinsæl 

úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúútskriftargjöf

Opið tilp

 Í tilefni af opnun Freebird

Spread the Love...

WWW.FREEBIRDCLOTHES.COM
  Laugavegi 46 s:571-8383

freebird
20 % afsláttur

 Í dag...

 Íslensk hönnun
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KÓPAVOGUR „Já, ég sit í starfhæfum 
meirihluta,“ svaraði Ármann Kr. 
Ólafsson, bæjarstjóri í Kópavogi, 
þegar oddvitar minnihlutaflokk-
anna í bæjarráði spurðu hann út í 
stöðu meirihlutans í Kópavogi.  

Eins og komið hefur fram mynd-
aðist nokkur titringur innan meiri-
hlutans þegar tveir liðsmenn hans 
samþykktu tillögu minnihlutans 
um frestun afgreiðslu aðalskipu-
lags.

„Undirrituð beina þeirri fyrir-
spurn til bæjarstjóra hvort hann 
sitji í umboði starfhæfs meiri-

hluta en eitthvað virðist óljóst um 
að slíkt sé tilfellið. Jafnframt er 
meirihlutinn hvattur til að stilla 
saman strengi sína svo óvissu 
um stjórn bæjarins verði aflétt 
og unnið að þeim verkefnum sem 
þarf að vinna,“ sagði í fyrirspurn 
minnihlutans.

„Engin óvissa hefur ríkt,“ bók-
aði Ómar Stefánsson úr Fram-
sóknarflokki. „Þakka góðar ábend-
ingar, allir eru að vinna,“ bókaði 
Rannveig Ásgeirsdóttir úr Y-list-
anum. 

 - gar

Bæjarstjórinn og aðrir oddvitar meirihlutans í Kópavogi segja stöðuna ljósa:

Segja meirihlutann starfhæfan

ÁRMANN KR. ÓLAFSSON OG RANN-
VEIG ÁSGEIRSDÓTTIR  Bæjarstjóri 
Kópavogs og aðrir oddvitar meirihlut-
ans segja enga óvissu um samstarfið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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SKOÐUN 12➜16

HELGIN 18➜42

MENNING 52➜62

Auður Björnsdóttir hefur þjálfað hunda til 
að hjálpa fötluðum og flogaveikum. Hún 
þjálfaði líka hund sem fer með hlutverk í 
íslenskri bíómynd og annan sem dansar við 
lög Helga Björnssonar, bróður Auðar.

Steinbergur Finnbogason, lögfræðingur 
Loftsins, segir deilur um einkarétt á nafninu 
fásinnu. Eigendur Loft Hostels í Bankastræti 
segjast eiga einkarétt á nafninu Loft. Þeir 
eru ósáttir við að Loftið og menningarstofan 

Loft Harbour noti einnig nafnið og fara fram á breytingar.

Sara Nassim, kvikmyndagerðarkona á Ís-
landi, komst inn í hina virtu framleiðsludeild 
American Film Institute nú á dögunum. Hún 
vonar að hlutur kvenna í kvikmyndagerð á 
Íslandi aukist á meðan hún stundar námið.

Helgi Jóhannesson hæsta-
réttarlögmaður skellti sér 
á skólabekk í fyrrahaust og 
er nú útskrifaður göngu-
leiðsögumaður. Helgi segir 

vel geta farið svo að hann taki að sér 
gönguleiðsögn þótt lögmannsstarfið 
verði áfram hans aðalstarf.

FIMM Í FRÉTTUM HÁFJÖLL, HUNDAR OG ALLT Í HÁALOFTI

➜ Leifur Örn Svavarsson og Ingólfur Geir Gissurarson komust báðir á topp 
Everestfjalls í liðinni viku en fóru hvor sína leiðina að toppnum. Ingólfur Geir 

fór suðurleiðina en Leifur Örn norðurhlíðina, fyrstur Íslendinga.

RÍKISSTJÓRN 
NÝRRAR KYNSLÓÐAR 12
Þorsteinn Pálsson skrifar um pólítísk umskipti.

SÍÐASTA GREIN 
FJALLKONUNNAR 16
Barnabörn Herdísar Þorvaldsdóttur luku við 
síðustu grein hennar um landvernd eft ir að hún lést.

FÓLK „Það er alltaf að aukast að 
ungt fólk komi til okkar í upp-
runaleit,“ segir Kristinn Ingvars-
son, framkvæmdastjóri Íslenskrar 
ættleiðingar, sem stendur fyrir 
fræðslufundum um helgina um leit 
ættleiddra ungmenna að uppruna 
sínum.

Sérstakir gestir á fundunum eru 
þau Lisa Kanebäck og Sebastian 
Johansson, sem voru sem börn ætt-
leidd til Svíþjóðar frá Kolkata á Ind-
landi, en sneru til baka á síðasta ári 
þar sem þau unnu meðal annars á 
barnaheimilinu þar sem Lisa dvaldi 
fyrstu mánuði ævi sinnar.

Í samtali við Fréttablaðið segir 
hvort þeirra sína söguna um hve-
nær þráin til að vita meira um upp-
runa sinn gerði vart við sig.

„Ég var sennilega bara fimm ára 
þegar ég áttaði mig á því að ég var 
frábrugðinn vinum mínum,“ segir 
Sebastian, sem er 29 ára gamall.  
„Áhuginn á að vita meira um upp-
runa minn magnaðist svo sífellt 
þegar ég varð fullorðinn, og mér 
fannst eins og það væri ákveðið 
tómarúm innra með mér.“

Lisa, sem er 23 ára, segist hins 
vegar ekkert hafa velt þessum 
málum fyrir sér, framan af.

„Sem barn hugsaði ég aldrei um 
að ég væri frábrugðin öðrum. Ég bjó 
í litlu þorpi þar sem allir þekkja alla 
og komið var fram við alla á sama 
hátt. Áhuginn á að leita róta minna 
kom ekki fyrr en í framhaldsskóla. 
Þá fór ég meðal annars að velta því 
fyrir mér hvernig ég gæti gefið af 
mér þannig að ég kom mér í sam-
band við ættleiðingastofnun og upp 
úr því ákvað ég að fara út til Ind-
lands.“

Indlandsdvöl Sebastians og Lisu 
var gefandi að þeirra sögn, en kom 
um leið á óvart. 

„Ég hélt að ég myndi komast í 
tengsl við indverskar rætur,“ segir 
Sebastian, „en þess í stað áttaði mig 
betur á því að ég er sænskur í gegn.“

Lisa tekur í sama streng. „Ég hélt 
að ég myndi upplifa mig indverska, 
þar sem ég var umkringd fólki sem 

líkist mér, en þess í stað áttaði ég 
mig enn betur á því að ég er algjör-
lega sænsk,“ segir hún og hlær.

Bæði hafa þau fullan hug á að 
fara aftur til Indlands á næstunni 
til að vinna með börnum. 

Fundirnir verða tveir og eru 

haldnir verða í gamla Sjómanna-
skólanum, annars vegar klukkan 14 
í dag, þar sem ættleidd ungmenni 
hittast, og hins vegar á sama tíma 
á morgun en sá fundur er öllum 
opinn. 

 thorgils@frettabladid.is

Ættleidd ungmenni í 
leit að uppruna sínum
Íslensk ættleiðing stendur fyrir fundum þar sem fjallað verður um upprunaleit 
ættleiddra ungmenna. Ung kona sem var ættleidd frá Srí Lanka segir mikilvægt 
að hafa vettvang þar sem ungmenni geti deilt reynslu sinni hvert með öðru.

Á fundinum í dag mun Íslensk ættleiðing kynna nýjan félagsskap, Góðir 
Íslendingar, sem er æskulýðsfélag ættleiddra. Ingunn Unnsteinsdóttir var 
ættleidd frá Srí Lanka tveggja mánaða að aldri árið 1985. Hún segir mikil-
vægt að ættleidd ungmenni á Íslandi hafi vettvang til að hittast og deila 
reynslu sinni. 

„Ég fór sjálf að spá alvarlega í þessi mál þegar ég var unglingur og 
undanfarin ár hef ég verið að velta þessu sífellt meira fyrir mér. Mér 
finnst þetta vera ferli sem ég þarf að ganga í gegnum, sérstaklega þar sem 
maður er á þeim aldri þar sem maður fer að huga að því að stofna eigin 
fjölskyldu.“

Ingunn segir að barnastarf hafi verið með ágætum þar sem ættleidd 
börn komu saman, en í kringum unglingsárin hafi þau tengsl rofnað.  

„Með stofnun Góðra Íslendinga er verið að skapa vettvang fyrir þessa 
umræðu. Við höfum verið hvert í sínu horninu að spá í sömu hlutina, en 
það er rosalega gott að hitta annað fólk sem er í sömu pælingum og deila 
reynslu sinni. Hvað sem svo verður, hvort sem fólk fer í nánari upprunaleit 
eða ekki er mikilvægt að það sé til vettvangur þar sem fólk getur hist og 
talað saman.“

Mikilvægt að hafa vettvang til samskipta

UPPRUNALEIT  Þau Lisa Kanebäck og Sebastian Johansson frá Svíþjóð munu miðla 
reynslu sinni af upprunaleit á fundi æskulýðsfélags ættleiddra í dag. Ingunn Unn-
steinsdóttir (til hægri) var ættleidd frá Srí Lanka árið 1985.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON  

ATHYGLINNI BEINT 
AÐ UTANGARÐSMÖNNUM 52
Sýningin Utangarðs er opnuð í dag.

HUNDRAÐA MILLJÓNA ÞÁTTARÖÐ 58
Sigurjón Kjartansson og Baltasar Kormákur eiga hug-
myndina á bak við dýrustu sjónvarpsþáttaröð sem 
framleidd hefur verið á Íslandi.

STJÖRNURNAR ELSKA ÍSLAND 60
Það kitlar hégómagirnd Íslendinga þegar 
erlendar stjörnur fj alla um landið.

FRÆÐIMÖNNUM 
FJÖLGAR OF HRATT 26
Skiptar skoðanir eru um hvort off ram-
leiðsla sé á fræðimönnum í háskólum.

BLUTH-FJÖLSKYLDAN 
SNÝR AFTUR 34
Fjórða sería Arrested Development 
frumsýnd.

MÓNAKÓ ER HELSTA 
RAUN ÖKUMANNA 38
Mikil dramatík fylgir kappakstrinum í 
Mónakó.

KRAKKAR 40
KROSSGÁTA 42

HVERNIG 
LYKTAR 
LISTASAFN? 
18
Andrea Maack 
og Huginn Þór 
Arason eru 
lista mennirnir á 
bakvið nýstárlega 
sýningu sem 
verður opnuð 
í dag.

SPORT 64

ÓÁNÆGJA MEÐ LJÓS 4
Áformuð lendingarljós við Ægisíðu 
eru sögð rýra gildi útivistarsvæðis.

HÆTT KOMINN 
Í SILFRU 6

Kafari án súrefnis sökk til botns 
í Silfru.

GAGNRÝNA FANGELSI 8

„... meiri líkur á að ís-
lenskur sjávarútvegur 
verði áfram í fremstu 

röð.“ 10
Rúnar Jónsson, forstöðumaður 

hjá Íslandsbanka.

ÚRSLITIN RÁÐAST Í 
MEISTARADEILDINNI 64
Þýsku liðin Borussia Dortmund og 

Bayern München mætast á Wembley 
í London í kvöld.



ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILIAA
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA

Verð gilda til 26. maí meðan birgðir endast.

ÁVÍSUN
SÍÐASTI SÉNS

MUNDU AÐ NÝTA ÞÉR 

3.000 KRÓNA ÁVÍSUNINA, 
ÞEGAR KEYPT ER FYRIR 10.000 KR 
EÐA MEIRA, LÝKUR UM HELGINA.

Ekki láta 3.000 kr ávísun, renna út á tíma!

Þú finnur ávísunina þína á bakhlið
Sælureitsins eða í næstu verslun

Verð gilda til 26 maí meðan birgðir en

Þ
S

RENNURÚT UMHELGINA

STJÚPUSprengja999kr10 stk

Rafmagns-sláttuvél

afmagns
magns

1200W24.995
2

krrkkkkrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrkrkr

Hortensíaí garðinn1.690 kr2.9902.990

1.199 kr.
1.5901 590

Blákorn 5 kg

2.290 kr.
2.6902 690

Blákorn 10 kg

4.990 kr.
6.9906 990

Blákorn 25 kg

AuthorEnergy 20”33.990kr

H

rrrrrrrrrrrrrrrrr
ekkklippurr

s
rafmagnss

ekkklippur
k

5.995 rkrr

BeefEater
hágæða gasgrilll69.900kr

BeefEater DISCOVERY 900
3 brennarar úr pottjárni. Svart postulín
húðað lok. Piezo kveikjari. 12.5kWAuthor hjól fyrir alla fjölskylduna verð frá 29.900Author hjól fyrir alla fjölskylduna verð frá 29.

Hnífasett5 stk í standi10.990kr
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Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigrún Kristinsdóttir sigrunp@365.is, Sigurjón Viðar Friðriksson sigurjon@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir 
elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Steinunn Sandra Guðmundsdóttir ssg@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is 

6 
Íslendingar 
hafa nú staðið á toppi 
Everestfj alls, hæsta tinds í
heimi, eft ir að þeir Guðmundur St. Maríus-
son og Ingólfur Geir Gissurarson náðu þeim 
áfanga í vikunni. 

90 
metrar á 
sekúndu 
mældist vindhraðinn í ský-
strokknum sem gekk yfir 
bæinn Moore í Bandaríkj-
unum og kostaði á þriðja 
tug manna lífið.

5 af 7 vítaspyrnum fóru 
forgörðum í fyrstu fjórum umferðum 
Pepsi-deildar karla. Það er versta 
frammistaða frá því að liðum var 
fjölgað í tólf árið 2008.

265 SINNUM hafnaði knötturinn í markstöng-
um eða slám í ensku úrvalsdeildinni síðasta vetur.

62 62 
milljarðar króna er 
verðmæti eignar-
hluta ríkisins í 
Landsbankanum. 
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3 
konur 
eru í hópi þeirra 
níu sem tóku við 
ráðherraembættum 
við stjórnarskipti.131 bílaleiga hefur starfsleyfi hér á landi. 

Þær eru þó ekki allar í rekstri.

3 FYRIRTÆKI 
í miðborginni, Loft 
Hostel, Loftið og 
Harbour Loft, deila 
nú um hvort nöfn 
þeirra séu of lík.

REYKJAVÍK „Þarna á að fara að setja 
upp stór og ljót mannvirki, sem 
þar að auki eru með sterka lýs-
ingu, á einni mestu útivistarperlu 
borgarinnar,“ segir Gísli Mar-
teinn Baldursson, borgarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins, um fyrir-
huguð lendingarljós við Ægisíðu. 
Ljósin eru hluti af samkomulagi 
Reykjavíkurborgar og innanríkis-
ráðuneytisins um Reykjavíkur-
flugvöll sem gert var 19. apríl.

Fyrirhugað er að setja ljósin, 
sem eru átta talsins, upp í sumar. 
Þau minnstu eru 2,25 metrar á hæð 
en þau stærstu 5,4 metrar. Þau 
verða meðal annars við göngustíg-
inn sem er við Ægisíðu og nálægt 
byggð í Skerjagarðinum. Þau ná 
frá flugbrautarendanum og niður 
í fjöruborð Skerjafjarðar.

Í umsögn skipulagsstjóra 
borgar innar um framkvæmdina 
segir að ljósin muni setja veru-
legan svip á núverandi svæði, sem 
fyrst og fremst sé nýtt til útivistar 
og afþreyingar.

„Einnig er umhugsunarvert að 
samkvæmt tillögunni er gert ráð 
fyrir því að ljósin komi til með að 
ná niður í fjöruborðið en skv. gild-
andi aðalskipulagi og drögum að 
endurskoðun þess fellur nær öll 
strönd Skerjafjarðar undir svokall-
aða hverfavernd,“ segir í umsögn-
inni.

Jón Gnarr borgarstjóri segir 
ljósin vera nauðsynlegt öryggis-
atriði fyrir flugvöllinn. Þetta sé 
hluti af samkomulaginu við ríkið. 
„Það var verið að reyna að kom-
ast að samkomulagi sem sættir 

Ný aðflugsljós við Ægisíðu 
nauðsynleg segir Jón Gnarr
Gísli Marteinn Baldursson segir áformuð lendingarljós við Ægisíðu rýra gildi útivistarsvæðis. Vont sé að hafa 
sterk ljós svo nærri íbúðahverfi. Öryggisatriði sem fylgir því að hafa flugvöll í miðbænum segir borgarstjóri.

NÝJU LENDINGARLJÓSIN  Hæstu ljósin eru 5,4 metra há og þau munu setja mikinn svip á útivistarsvæðið, að mati skipulags-
stjóra borgarinnar.

Þeir Gísli Marteinn og Jón Gnarr eru sammála um að flugvöllurinn eigi 
að fara úr Vatnsmýrinni. Ekki hefur verið samkomulag um það á milli 
borgaryfirvald og ríkisins og í nýjum stjórnarsáttmála er talað um að 
flugvöllurinn eigi að vera í nánum tengslum við stjórnsýsluna. Ekki er þó 
kveðið á um að hann eigi að vera þar sem hann er.

„Réttur sveitarfélags til að skipuleggja sitt land er tryggður í stjórnar-
skránni. Það gleymist nú ansi oft. Það er vilji sveitarfélagsins að reyna að 
nýta þarna byggingarland til framtíðar til að hægt sé að þétta byggð. Það 
er því miðað við að flugvöllurinn fari einhvern tímann,“ segir Jón Gnarr.

FLUGVÖLLURINN FARI

JÓN GNARRGÍSLI MARTEINN 
BALDURSSON

alla og líka með tilliti til öryggis-
sjónarmiða,“ segir Jón.

„Þetta er hluti af því að vera 
með flugvöll í miðbænum. Við 
getum ekki bæði geymt kökuna 
og étið hana.“

Gísli Marteinn segir það hlut-
verk borgarfulltrúa að gæta að 
hagsmunum útivistarsvæðanna. 
Við hinn enda flugbrautarinnar 
eigi að fella niður tré í Öskjuhlíð-
inni, vegna flugs flugvéla.

„Ég er fyrst og fremst að 
standa vörð um útivistarsvæði 
borgarinnar, annars vegar Öskju-
hlíðina og hins vegar Ægisíðuna,“ 
segir Gísi Marteinn.

 kolbeinn@frettabladid.is

Fastus ehf. býður upp á mikið úrval af stuðningshlífum 
frá Sporlastic. Sérhæft fagfólk á sviði endurhæfingar, hjúkrunar  

og hjálpartækja leggur metnað sinn í að finna lausnir  
og aðstoða við valið á réttu spelkunni fyrir þig. 
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veðri NA- og A-lands. Á morgun snýst vindur í NA-átt en það verður heldur þungbúið 
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UMFERÐARMÁL Alls voru 520 bílar 
stöðvaðir við Leifsstöð gær og 
ástandsskoðaðir í sérstakri aðgerð 
lögreglunnar til að stemma stigu 
við slæmu ástandi bílaleigubíla. 
Lögreglumenn heimsóttu einnig 
20 bílaleigur til að kanna starfs-
leyfi og skráningar.

Skúli Jónsson, aðstoðaryfirlög-
regluþjónn á Suðurnesjum, segir  
bílaleigubílana yfirleitt hafa 
verið í góðu ástandi. „Við tókum 
hins vegar nokkra almenna bíla í 
ástandsskoðun þar sem staða mála 
var hreint ekki jafn góð,“ segir 
Skúli. - khn

Bílar skoðaðir við Leifsstöð:

Mátu ástand 
520 bifreiða 

AÐGERÐ VIÐ LEIFSSTÖÐ Ástand bíla-
leigubíla var yfirleitt gott.
 FRÉTTABLAÐIÐ/FRIÐRIK

SAMGÖNGUR Meta á hvort hjóla- 
og göngutenging yfir Fossvog geti 
verið um gegnsæ og vatnsheld 
göng á botni vogsins.

„Siglingamenn og fleiri hafa 
lýst áhyggjum vegna vegtenging-
ar yfir Fossvog. Umhverfissjónar-
mið koma einnig til, einkum hvað 
varðar sjónmengun, en einnig 
vegna þess að hluti vogsins er 
friðaður. Mikilvægt er að allir 
fletir á málinu verði skoðaðir,“ 
segir í tillögu sem bæjarráð Kópa-
vogs samþykkti.  - gar

Ný tillaga um Fossvoginn:

Gegnsæ göng í 
stað brúarinnar



STOFNUN
ÁRSINS
2013
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Stórar stofnanir

Meðalstórar stofnanir

Litlar stofnanir

Hástökkvari ársins
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LÖGREGLUMÁL Tveir íslenskir 
kafarar björguðu í gær lífi norsks 
manns sem missti meðvitund er 
hann kafaði án súrefnis í gjánni 
Silfru á Þingvöllum.

Íslendingarnir voru þeir einu, auk 
Norðmannsins, sem voru við köfun 
í Silfru þegar atburðurinn varð um 
klukkan hálffimm í gær. Sá norski, 
sem fæddur er árið 1969, kafaði í 
blautgalla og hafði sökkur bundnar 
um sig í svokallaðri fríköfun.

Hinir kafararnir sáu manninn 
sökkva meðvitundarlausan til botns 

í hyldýpi gjárinnar og brugðust þá 
skjótt við og komu honum helbláum 
upp á bakkann þar sem þeim tókst 
að lífga hann við. Sjúkrabíll kom á 
staðinn.

„Eftir að hafa litið á kafarann 
vildu sjúkraflutningamennirnir 
eðlilega flytja manninn en hann 
afþakkaði alla frekari aðstoð þrátt 
fyrir að reynt hafi verið að sann-
færa hann um annað. Þegar menn 
eru hnoðaðir í gang fylgja því kvill-
ar sem læknavísindin telja að þurfi 
að skoða betur. En hann var ekki 

á því þessi heldur fór af vettvangi 
með félögum sínum,“ segir Ingvar 
Guðmundsson, varðstjóri hjá lög-
reglunni á Selfossi.

„Mér sýnist í fljótu bragði að 
þessi maður hafi brotið reglur með 
því að kafa einn og með því að til-
kynna sig ekki,“ segir Ólafur Örn 
Haraldsson þjóðgarðsvörður. Málið 
verði yfirfarið vandlega. „Það var 
hrein guðs mildi að þessir tveir 
menn voru fyrir tilviljun staddir 
nálægt og björguðu manninum.“   
 - gar

Þverbraut reglur og missti meðvitund við köfun í gjána Silfru á Þingvöllum:

Kafari án súrefnis sökk til botns
SLYS Í 
SILFRU  Guðs 
mildi og til-
viljun að ekki 
fór verr segir 
þjóðgarðs-
vörður. Tvö 
banaslys 
hafa orðið 
í Silfru frá 
því sumarið 
2010.

 FRÉTTABLAÐIÐ/FRIÐRIK

BRETLAND, AP Tveir menn voru 
handteknir um borð í flugvél á 
Stansted-flugvelli við London í gær, 
eftir að tilkynnt hafði verið um ógn 
við farþega í vél sem var á leið frá 
Lahore í Pakistan til Manchester í 
Englandi. 

297 farþegar voru um borð í vél-
inni. Þegar flugmenn hennar höfðu 
tilkynnt að ógn steðjaði að farþeg-
um vélarinnar voru orrustuþotur 
frá flughernum sendar í loftið og 
þær fylgdu vélinni til lendingar á 
Stansted. Í kjölfarið voru menn-
irnir tveir handteknir og leiddir 
út úr vélinni. Þeir voru yfirheyrð-
ir í gærkvöldi, en þeir eru báðir 
breskir ríkisborgarar. Að sögn 
pakistanskra embættismanna sem 
fjölmiðlar ræddu við í gær höfðu 

mennirnir tveir hótað að „eyði-
leggja flugvélina“ eftir að hafa rif-
ist við flugþjóna. 

Nauman Rizvi, farþegi um borð 
í vélinni, sagði að mennirnir hefðu 
reynt að nálgast flugstjórnar-
klefann. Þeir voru handjárnaðir í 
vélinni og þegar þeir höfðu verið 
fjarlægðir við lendingu fengu far-
þegar að vita að hótun um hryðju-
verk hefði borist. Að sögn annarra 
farþega var talað um að sprengiefni 
væru um borð. Enn aðrir greindu 
frá því að mennirnir tveir hefðu 
rifist sín á milli og þess vegna hefði 
þurft að handtaka þá. Flugvélin var 
rannsökuð í gær og ekki höfðu fund-
ist neinar vísbendingar um sprengi-
efni eða hryðjuverk í gærkvöldi. 

Viðbrögð við málinu má tengja 

við morð sem framið var í London 
í vikunni, þegar tveir menn myrtu 
hermann með kjötöxum. Morðið er 
sagt hryðjuverkaárás og öryggis-
gæsla hefur verið hert vegna þess 
um allt landið. 

M6-hraðbrautinni var einn-
ig lokað í báðar áttir í nágrenni 
Coventry um stund í gær vegna 
fregna um grunsamlegan sendi-
ferðabíl sem sagður var innihalda 
sprengju. Bílnum hafði verið lagt 
við bensínstöð og tveir menn voru 
sagðir haga sér grunsamlega. Lög-
regla og herlið komu á staðinn. Ekki 
reyndist sprengja í bílnum að sögn 
lögreglu. „Atvikið er nú rannsak-
að sem umfangsmikill eldsneytis-
þjófnaður,“ sagði lögregla í gær. 

 thorunn@frettabladid.is

Óttuðust sprengju 
um borð í flugvél
Flugvél á leið frá Pakistan til Manchester var látin lenda á Stansted-flugvelli í gær. 
Tveir menn voru handteknir en engin merki um hryðjuverk fundust. Þá var hrað-
braut lokað um stund vegna sprengjuótta. Mikil öryggisgæsla er um allt Bretland. 

TENGIST MORÐINU  Viðbúnaðurinn við Stansted-flugvöll í gær og lokun M6-hraðbrautarinnar eru tengd morðinu á her-
manninum Lee Rigby á miðvikudag. Fjölskylda hans ræddi við fjölmiðla í herstöð í gær.  NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNMÁL Ný ríkisstjórn Sjálf stæðis-
flokksins og Framsóknarflokksins 
hélt fyrsta ríkisstjórnarfund sinn í 
gærmorgun. 

Á fundinum var ákveðið að skipa 
sérstaka ráðherranefnd um úrlausnir 
í skuldamálum heimilanna. Einnig var 
skipuð sérfræðinefnd um afnám verð-
tryggingar á neytendalánum og endur-
skipulagningu húsnæðis markaðarins. 

Sérfræðinefndin á að skila til lögum 
til ráðherranefndarinnar fyrir lok 
árs. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
forsætisráðherra, Eygló Harðar-
dóttir félagsmálaráðherra, Bjarni 
Benedikts son fjármálaráðherra og 
Hanna Birna Kristjánsdóttir innan-
ríkisráðherra skipa ráðherranefndina. 
 - þeb

Fyrsti fundur nýrrar ríkisstjórnar var haldinn í gærmorgun: 

Ráðherranefnd um skuldamál

RÍKISSTJÓRN  Farið var yfir ýmis mál á fyrsta fundi nýrrar ríkisstjórnar í gær. 
Meðal annars var skipuð nefnd fjögurra ráðherra um skuldamál. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



ERT ÞÚ AÐ KAUPA
EÐA ENDURFJÁRMAGNA?

Arion banki býður nú tvær nýjar tegundir óverðtryggðra íbúða- 
lána til fasteignakaupa eða endurfjármögnunar, til viðbótar 
við aðra kosti sem bjóðast hjá bankanum.

 Óverðtryggt íbúðalán með stýrivöxtum 
 Seðlabanka Íslands að viðbættu álagi bankans.
 
 Óverðtryggt íbúðalán með föstum vöxtum
 til þriggja ára.
 
Óverðtryggð lán henta þeim sem vilja hraðari eignamyndun 
og hafa rýmri greiðslugetu.
 
Hafðu samband við fjármálaráðgjafa í næsta útibúi Arion banka 
eða á arionbanki.is til að fá nánari upplýsingar og aðstoð við að 
meta hvaða leið hentar þér best. 
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FANGELSISMÁL Evrópuráðsnefnd 
gegn pyntingum gagnrýnir meðal 
annars að ekki hafi verið ákveð-
ið að tilkynna alvarlegt atvik 
sem nýlega kom upp í fangelsinu 
á Akureyri til viðeigandi stofn-
unar. Þá ógnaði fangi samfanga 
sínum með hnífi. Þetta kemur 
fram í drögum að skýrslu nefnd-
arinnar, sem var hér á ferð í sept-
ember á síðasta ári. Skýrslan er 
nú í umsagnarferli hjá íslenskum 
yfirvöldum. Nefndin gerði úttekt 
hjá lögreglunni á geðdeildum og 
fangelsum hér á landi. 

Í skýrslu nefndarinnar kemur 
fram að þar sem fanginn hafi ekki 
slasast hafi fangelsismálayfirvöld 
á Akureyri ekki aðhafst sérstak-
lega í málinu að öðru leyti en því 
að bjóða fórnarlambinu að leggja 
fram kæru. 

Nefndin gagnrýnir þetta verk-
lag og segir að tilkynna beri öll 
alvarleg atvik um ofbeldi á milli 
fanga til viðeigandi yfirvalda. 

Engar skráningar eru held-
ur til um atvik sem nefndin 
lítur alvarlegum augum. Þá var 
fangi á Litla-Hrauni í fyrra fest-
ur á grúfu á planka með hendur 
fyrir aftan bak í um tvo klukku-
tíma. Þar segir að fanganum hafi 
hugsanlega stafað hætta af með-
ferðinni, sér í lagi þar sem hann 
er að sögn asma veikur. Nefndin 

fer fram á tafarlausa rannsókn á 
atvikinu.

Jafnframt kemur fram að 
hjúkrunarfræðingar sem starfa 
á Litla-Hrauni tilkynni ekki sér-
staklega eða skrái þegar fangi 
leiti til þeirra eftir ofbeldi sam-
fanga.  Hafi hjúkrunarfræðingar 
tjáð nefndinni að þeir yrðu varir 
við áverka á föngum eftir aðra 

fanga að meðaltali einu sinni í 
viku. Nefndin gagnrýnir að þrátt 
fyrir þessa vitneskju sé ofbeldið 
hvorki tilkynnt á viðeigandi staði 
né skráð í atvikaskrá, heldur 
einungis skráð í sjúkraskrá við-
komandi einstaklings.

Nefndin vill að verkferlar varð-
andi atvikaskráningar á Litla-
hrauni verði endurskoðaðir og 

það tryggt að hvenær sem heil-
brigðisstarfsfólk verði vitni að 
áverkum sé það tilkynnt til við-
eigandi yfirvalda. Einnig vill 
nefndin að komið verði á fót mið-
stýrðri skráningu svo betur hægt 
sé að fylgjast með ástandi innan 
fangelsisins og koma í veg fyrir 
frekara ofbeldi. 

 hanna@frettabladid.is

Pyntinganefnd gagnrýnir 
skort á atvikaskráningum 
Evrópuráðsnefnd gegn pyntingum gerir athugasemdir við að alvarleg atvik innan fangelsanna séu ekki til-
kynnt til viðeigandi stofnana. Engar opinberar skráningar um ofbeldi á meðal fanga, þrátt fyrir fjölda tilfella. 

LITLA-HRAUN  Pyntinganefnd Evrópuráðs setur út á ýmis atriði er varða fangelsi á Íslandi í drögum að skýrslu nefndarinnar sem 
var gerð hér á landi síðastliðið ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

• •

Ásdís Ragna, Grasalæknir, heldur 
fróðlegt námskeið, mánudaginn 
27. maí, kl. 18:30 - 20:30

Viltu læra að tína 
og nota íslenskar 
lækningajurtir?

Viltu læra að tína 
og nota íslenskar 
lækningajurtir?

ATVINNULÍF Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, fyrrverandi 
alþingismaður og ráðherra, hefur 

verið ráðin for-
stöðumaður 
nýs mennta- og 
nýsköpunar-
sviðs Samtaka 
atvinnulífsins. 
Stofnun mennta-
sviðs er liður í 
aukinni áherslu 
SA á menntamál 
og nýsköpun. 

Það er mat Þorsteins Víglunds-
sonar, framkvæmdastjóra SA, að 
mikill fengur sé fyrir samtökin að 
fá Þorgerði til liðs við sig enda sé 
þekking hennar á sviði mennta-
mála víðtæk. Þorgerður segir að 
efling menntunar sé tvímælalaust 
liður í að tryggja undirstöður 
bæði atvinnulífs og samfélags til 
lengri og skemmri tíma.   - shá

Nýtt menntasvið hjá SA:

Þorgerður Katr-
ín ráðin til SA

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Suður-
nesjum leitar brennuvargs 
sem grunaður er um íkveikju 
þegar eldur kom upp í vinnusal 
í Bláfells ehf. á þriðjudag. Í til-
kynningu frá lögreglu segir að 
ummerki bendi til innbrots og 
íkveikju og að notaður hafi verið 
eldfimur vökvi til að kveikja í.
Mikill reykur var í húsnæðinu en 
úðakerfi hafði slökkt eldinn að 
mestu. Málið er í rannsókn. - hó 

Eldur í verksmiðjuhúsnæði:

Lögreglan leitar 
brennuvargs

ÞORGERÐUR 
KATRÍN 
GUNNARSDÓTTIR  

ÍSRAEL, AP John Kerry, utanríkis-
ráðherra Bandaríkjanna, hvatti 
stjórnvöld í Ísrael í gær til þess 
að stöðva uppbyggingu landtöku-
manna á hernumdum svæðum í 
Palestínu til að glæða vonir um 
frið fyrir botni Miðjarðarhafs.

Í heimsókn sinni hitti Kerry 
bæði Benjamin Netanjahú, 
forsætis ráðherra Ísraels, og 
Salam Fajad, fráfarandi forsætis-
ráðherra Palestínu, í von um að 
friðarferlið kæmist aftur á skrið 
eftir hátt í fimm ára kyrrstöðu.

Kerry undirstrikaði stuðning 
Bandaríkjanna við það sjónarmið 
Ísraela að friðarviðræður hefjist 
án ákveðinna skilyrða. Deilan 
um landnámið má ekki, að sögn 
Kerrys, standa í vegi fyrir því 
að loks verði hægt að binda enda 

á ófriðinn með skýrum landa-
mærum.

„Staða Bandaríkjanna varðandi 
landnámið er skýr og óbreytt. Það 
ætti að stöðva,“ sagði Kerry og 
sagði þá skoðun vera í samræmi 
við kröfur alþjóðasamfélagsins.

Kerry sagði að framhaldið 
væri í höndum leiðtoga Ísraels 
og Palestínu. „Við erum að koma 
að þeim tímapunkti þegar verður 
að horfast í augu við erfiðar 
ákvarðanir.“   - þj

John Kerry um Ísrael og friðarferlið:

Landtökur þarf að 
stöðva strax

FUNDUR Í JERÚSALEM  John Kerry, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, fundaði með 
Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, í Jerúsalem.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Staða Bandaríkjanna 
varðandi landnámið er 

skýr og óbreytt. Það ætti 
að stöðva. 

John Kerry 
utanríkisráðherra Bandaríkjanna
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Stór fyrirtæki
 1. Johan Rönning 
 2. Nova
 3. Logos
 4. TM Software
 5. Securitas 
 6. Efla
 7. Icepharma
 8. Öryggismiðstöð Íslands 
 9. Mannvit
10 . CCP 

Lítil fyrirtæki
 1. Vinnuföt 
 2. Sigurborg 
 3. Skattur og bókhald 
 4. Beiersdorf 
 5. Microsoft Ísland
 6. Birtingahúsið
 7. Bókhald og uppgjör
 8. Spölur 
 9. BDO
10. GlaxoSmithKline

Meðalstór fyrirtæki
 1. Miracle 
 2. Sjónlag 
 3. Sensa
 4. Hreyfill svf.
 5. Árnason Faktor 
 6. Íslensk getspá sf.
 7. Fastus 
 8. Fálkinn 
 9. Rafnar
10. Hugsmiðjan
 

Fyrirmyndarfyrirtæki ársins 2013
Þúsundir starfsmanna tóku þátt í stærstu vinnumarkaðskönnun landsins og hlutu alls 30 fyrirtæki nafnbótina Fyrirmyndarfyrirtæki ársins 2013. 
Fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum mældust afar vel og óskum við þeim innilega til hamingju. Kynntu þér niðurstöðurnar í heild á www.vr.is.

Sumt verður 
ekki metið til fjár

VR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  S. 510 1700  |  F. 510 1717  |  WWW.VR.IS

Virðing
Réttlæti
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DÓMSMÁL Álit Eftirlitsstofnunar 
EFTA (ESA) um að stjórnvöldum 
hafi verið óheimilt að banna al-
farið veitingu gengistryggðra lána í 
krónum vekur spurningar um bóta-
ábyrgð ríkisins gagnvart innlendum 
fjármálastofnunum.

Þetta segir Tómas Hrafn Sveins-
son, héraðsdómslögmaður hjá Mál-
flutningsstofu Reykjavíkur og kenn-
ari í skaðabótarétti við lagadeild 
Háskóla Íslands. „Þessi niðurstaða 
ESA kemur ekki sérstaklega á óvart 
en hún veldur því að maður sér fyrir 

sér að bankar sem orðið hafa fyrir 
tapi af því að endurreikna gengis-
tryggð lán í krónum fari að skoða 
rétt sinn,“ segir Tómas.

Tómas segir að þá þurfi fjár-
málafyrirtæki að kanna hvort tap 
þeirra vegna endurreikninga á til-
teknum lánum uppfylli viss skilyrði 
sem verða að vera fyrir hendi svo 
ríkið geti borið skaðabótaábyrgð. 
„Skaðabótaábyrgð kemur aðeins 
til ef fyrir liggur brot á skuldbind-
ingum íslenska ríkisins gagnvart 
EES-samningnum. Þá þarf brotið 

að vera alvarlegt og það verður að 
beinast að tiltekinni reglu sem veit-
ir, í þessu tilviki fjármálafyrirtæki, 
ákveðinn rétt. Loks verður að vera 
orsakasamhengi milli brots ríkisins 
á skyldu sinni og tjónsins sem fjár-
málafyrirtækið telur sig hafa orðið 
fyrir,“ segir Tómas.

ESA gaf á fimmtudag út rökstutt 
álit þess efnis að íslenskum stjórn-
völdum hafi verið óheimilt sam-
kvæmt EES-samningnum að banna 
með öllu veitingu gengistryggðra 
lána í krónum. Þá kallaði ESA eftir 

því að stjórnvöld myndu bregðast 
við álitinu ella yrði farið með málið 
fyrir EFTA-dómstólinn. - mþl

  Þessi 
niðurstaða 

kemur kannski 
ekki sérstak-
lega á óvart. 

Tómas Hrafn 
Sveinsson, héraðs-

dómslögmaður

ESA telur að ríkinu hafi verið óheimilt að banna alfarið veitingu gengistryggðra lána í krónum:

Bankar gætu átt skaðabótakröfu á ríkið

SJÁVARÚTVEGUR Rúnar Jónsson, 
forstöðumaður sjávarútvegs teymis 
Íslandsbanka, segir að miðað við 
sjávarútvegskafla stefnuyfirlýs-
ingar ríkistjórnarinnar virðist 
vera lögð áhersla á að gera greinina 
arðbærari og stuðla að meiri verð-
mætasköpun. Ljóst sé að byggt verði 
áfram á aflamarkskerfinu þannig að 
engar meiriháttar breytingar verði 
frá núverandi kerfi. 

„Það er jákvætt að stefnt verði að 
því að gera sjávarútveginn að meira 
aðlaðandi vinnuumhverfi sem von-
andi mun stuðla að ákveðinni ný-
liðun í greininni. Eins er það mikil-
vægt að greininni verði gert kleift 
að skila ásættanlegri arðsemi til 
eigenda til þess að laða að fjárfesta. 
Það má jafnframt draga þá ályktun 

að með því að leggja áherslu á aukn-
ar nýfjárfestingar og vöruþróun séu 
einnig meiri líkur á að íslenskur 
sjávarútvegur verði áfram í fremstu 
röð,“ segir Rúnar.  

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar-
innar segir að lög um sérstaka 
veiðigjaldið verði endurskoðuð og 
frekar horft til afkomu einstakra 
fyrirtækja í stað sjávarútvegsins 
í heild, eins og lagabókstafurinn 
kveður á um í dag. Rúnar segir að 
Íslandsbanki hafi lagt áherslu á að 
gæta  verði sanngirni þegar kemur 
að álagningu sérstaks veiðigjalds og 
því telji bankinn þetta skref í rétta 
átt. „Þá telur bankinn það jákvætt 
að lagt sé upp með að vinna áfram 
með tillögu sáttanefndar, enda var 
búið að vinna þær tillögur með 

fjölda hagsmunaaðila innan greinar-
innar. Við eigum hins vegar eftir 
að sjá hvernig endanlegar tillögur 
stjórnarflokkanna líta út og munum 
fara betur yfir þetta þegar að því 
kemur,“ segir Rúnar. - shá

Sjávarútvegsteymi Íslandsbanka leggur mat á stefnu nýrrar ríkisstjórnar:

Rennir stoðum undir sjávarútveg

RÚNAR JÓNSSON  Telur margt jákvætt 
í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. 
 MYND/ÍSLANDSBANKI

KOMIÐ TIL HAFNAR Í REYKJAVÍK Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir að lög um sérstaka veiðigjaldið verði endur-
skoðuð og frekar horft til afkomu einstakra fyrirækja í stað sjávarútvegsins í heild, eins og lagabókstafurinn kveður á um í dag.

VIÐSKIPTI Arion banki hefur bætt 
við lánaframboð sitt tveimur 
nýjum tegundum óverðtryggðra 
íbúðalána til fasteignakaupa eða 
endurfjármögnunar.

Annars vegar er um að ræða 
óverðtryggð íbúðalán byggð á 
stýrivöxtum Seðlabanka Íslands að 
viðbættu 0,95 prósenta álagi sem í 
dag bæri 6,95 prósenta breytilega 
vexti. „Hins vegar er um að ræða 
óverðtryggð íbúðalán með föstum 
vöxtum til þriggja ára,“ segir í til-
kynningu Arion banka. - óká

Nýjung á fjármálamarkaði:

Arion bætir við 
tveimur lánum

COSTA
BRAVA

7 NÆTUR

92.716KR.
FRÁ:

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með einu 
svefnherbergi og morgunverði á Hótel Costa Encantada. 
Verð á mann frá 120.930 kr. m.v. 2 fullorðna. Brottför er 3. 
júní (ath. flogið er í gegnum London á útleið). 

FLOGIÐ 2X Í VIKU Í ALLT SUMAR!

MEIRA Á URVALUTSYN.IS

ÚRVAL ÚTSÝN  |  LÁGMÚLI 4 108 RVK  |  S. 585 4000 www.rekstrarland.isRekstrarland | Skeifunni 11 | 108 Reykjavík | Sími 515 1100

Einnota vörur fyrir 
veisluna.

Pappadiskar einnota, 23 cm, 100 stk. í pakka – Verð: 779 kr.

Hampi pálmadiskur, 310x180 mm, 25 stk. í pakka – Verð: 2.529 kr.
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Verð frá
779kr.

Mikið úrval. Vistvæn mál, 
bakkar, diskar, hnífar o.fl.



Í 45 ár hefur Adria framleitt heimili á hjólum 

og lagt jafna áherslu á hönnun og þægindi. 

Farartækin eru í hæsta gæðaflokki, búin öllum 

helstu tækninýjungum og þrautreynd við íslenskar

aðstæður. Adria var valið hjólhýsi ársins 2011 í 

Danmörku.

SÝNING
Á FERÐATÆKJUM

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
ellingsen.is

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega m deildum Við veitum faglega
og vandaða ráðgjöf og finnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarfir. Við seljum eingöngu 
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður. 

ADRIA ADORA 472 LU
Eigin þyngd: 1.075 kg
Truma miðstöð.

VERÐ 4.350.000 KR.

 
ADRIA ADORA 512 UP
Eigin þyngd: 1.145 kg
Truma miðstöð.Truma miðstöð.

VERÐ 4.490.000 KR. 

ADRIA ALPINA 663 UK
Eigin þyngd: 1.660 kg
Alde miðstöðvarkerfi með gólfhita.Alde miðstöðvarkerfi með gólfhita.

VERÐ 5.990.000 KR.  

ALINER CLASSIC
Eigin þyngd: 750 kg
Lengd: 457 cm

VERÐ 2.980.000 KR.  

ADRIA ALPINA 563 LU
Eigin þyngd: 1.560 kg
Alde miðstöðvarkerfi með gólfhita.Alde miðstöðvarkerfi með gólfhita.

VERÐ 5.750.000 KR.

ALINER EXPEDITION
Eigin þyngd: 952 kg
Lengd: 548 cm

VERÐ 3.490.000 KR.

ADRIA ACTION 361 PD
Eigin þyngd: 740 kg
Truma miðstöð.Truma miðstöð.

VERÐ 3.890.000 KR.

ADRIA ADORA 462 PU
Eigin þyngd: 1.040 kg
Truma miðstöð.Truma miðstöð.

VERÐ 4.300.000 KR. 

Sameina kosti fellihýsa þegar kemur að geymslu eða drættiSameina kosti fellihýsa þegar kemur að geymslu eða drætti

og þægindi hjólhýsa hvað varðar aðbúnað og innréttingar.

ÖLL A-HÝS NI ERU 
GALVAN RUÐ!ÍSE

ALINER CLASSIC OG EXPEDITION 
TITANIUM A-HÝSI
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Truma miðstöð.

SÖLUMENN
Í SAMNINGA-

STUÐI!
Heitt á könnunni

A-

ni ALLT AÐ

75% 
FJÁRMÖGNUN
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Að því er varðar aðildar-
viðræðurnar við Evrópu-
sambandið liggur beint 

við að skilja sáttmálann svo að 
hléið sem nú stendur verði fram-
lengt þar til þjóðin tekur ákvörð-
un. Með því móti yrði dyrum ekki 
endanlega lokað og samstarfið við 
vinnumarkaðinn auðveldað. Í ljósi 
aðstæðna þarf þetta ekki að vera 
óskynsamlegt.

Hitt er þó ekki út í hött að líta 
svo á að í reynd hafi ákvörðun um 
að hætta viðræðunum aðeins verið 
pakkað inn í silki. Þar með er dyr-
unum lokað. Þetta er skilningur 

margra í nánd við hjörtu stjórnar-
flokkanna. Líklega er hann nær 
réttu lagi. 

Þó að engar afgerandi breyting-
ar á utanríkisstefnunni séu berum 
orðum boðaðar liggja þær í loftinu 
án þess að djúp umræða eða fræði-
leg greining búi þar að baki.

Í stjórnarsáttmálanum er ekki 
minnst á varnarhagsmuni lands-
ins. En þar er skýrt tekið fram 
að ný skref í viðskipta- og efna-
hagssamvinnu eigi að stíga með 
tengslamyndun við einstök ríki í 
Asíu og Suður-Ameríku. Í meira 
en 60 ár hafa ný skref á þessum 

sviðum verið stigin með aukinni 
samvinnu við bandalagsþjóðir í 
Evrópu og Norður-Ameríku. Sú 
samvinna hefur síðan verið stökk-
pallur í mikilvægri sókn inn á aðra 
markaði. 

Þá ályktun má því draga að 
verið sé að hverfa frá þeim grunni 
utanríkisstefnunnar sem forystu-
menn Sjálfstæðisflokksins mót-
uðu á sinni tíð. Í staðinn er farið 
nær þeirri línu sem núverandi for-
seti Íslands hefur lagt með ríkari 
áherslu á Kína en vestræn ríki og 
tvíhliða tengsl fremur en þátttöku 
í bandalögum.  

Vigtin í utanríkismálum til Bessastaða

Þó að stjórnarsáttmálinn sé 
ekki skuldbindandi hafa 
stjórnarflokkarnir eigi að 

síður vakið vonir sem þeir verða að 
rísa undir. Á tveimur sviðum hefur 
ríkisstjórnin aðeins tíma til hausts-
ins til að sýna að hún sé fær um að 
varðveita það ótvíræða traust sem 
hún nýtur.

Annað er loforðið um endur-
greiðslu á verðbótum húsnæðis-
lána. Hún þarf að vera afger-
andi. En enginn getur ætlast til 
fullra efnda eins og þeim var lýst 

í kosninga baráttunni. Hitt skiptir 
meira máli að í einu og öllu verði 
staðið við loforðið um að kostnaður-
inn falli ekki á almenning, hvorki í 
gegnum skatta né verðbólgu. 

Í stjórnarsáttmálanum er sagt að 
leysa megi úr því máli með stofnun 
sérstaks sjóðs. Án frekari útskýr-
inga gæti það þýtt að almenningur 
borgi brúsann eftir leiðum seðla-
prentunar og verðbólgu. Það væru 
svik. 

Hitt snýr að þýðingarmesta 
fyrir heitinu um víðtækt samráð 

við vinnumarkaðinn til að tryggja 
stöðugleika og hagvöxt.  Sama dag 
og formenn stjórnarflokkanna 
undirrituðu formlega nýjan ríkis-
stjórnarsáttmála lýstu Samtök 
atvinnulífsins yfir því að skynsam-
legast væri að gera skammtíma 
kjarasamninga vegna óvissu í 
efnahagsmálum. Þetta er örugg-
lega ekki hugsað sem vantraust en 
felur þó í sér sterkustu aðvörun úr 
þessari átt sem beint hefur verið til 
nýrrar stjórnar. Þeirri óvissu þarf 
að eyða fyrir haustið. 

Efnahagsáætlun í tímaþröng

Með nýrri ríkisstjórn 
verða pólitísk umskipti 
og landsstjórnin fær 
nýtt yfirbragð. Um 

leið verða afgerandi straumhvörf 
þegar ný kynslóð stjórnmála-
manna stormar inn í Stjórnarráðið. 

Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son er yngsti forsætisráðherra lýð-
veldisins. Fyrir hálfu ári var hann 
enn í vörn með Framsóknarflokk-
inn. Honum lánaðist hins vegar 
á örfáum vikum að skapa sér og 
flokki sínum þá stöðu að óumdeilt 
væri að hann tæki við þessu vanda-
sama hlutverki. Menn geta deilt 
um pólitík hans en enginn getur 
frá honum tekið að hann bjó þessa 
óvenjulega sterku stöðu til sjálfur.

Bjarni Benediktsson, fjármála- 

og efnahags-
ráðherra, var í 
vörn innan Sjálf-
stæðisflokksins 
þó að hann hafi 
fram að lands-
fundi í febrú-
ar verið langt 
kominn með að 
endur heimta 

fyrra fylgi. Tveimur vikum fyrir 
kosningar tókst honum hins vegar 
að ná þeim undirtökum og ávinna 
sér það traust að forysta hans sýn-
ist nú vera óskoruð. Um leið hefur 
hann tryggt jöfn áhrif við forystu-
flokk ríkisstjórnarinnar.

Þannig eiga forystumenn beggja 
stjórnarflokkanna það sam-
merkt að hafa snúið vörn í sókn á 

punktinum, annar út á við en hinn 
inn á við. Báðir eru því í sterkri 
stöðu til að geta sameiginlega snúið 
vörn landsins í sókn. Það eru þau 
umskipti sem flestir binda vonir 
við að þessi ríkisstjórn nýrrar kyn-
slóðar valdi. Andrúmsloftið er með 
henni.

Stjórnarandstaðan hefur gagn-
rýnt almennt orðalag stjórnar-
sáttmálans um markmið, athugan-
ir og skoðanir án afgerandi loforða. 
Á þetta má horfa frá öðru sjónar-
horni. Í ljósi almennra hagsmuna 
þjóðarbúsins og áhættusamra lof-
orða í kosningabaráttunni er það 
fremur styrkur en veikleiki að leið-
togar ríkisstjórnarinnar sýni þá 
ábyrgð að binda ekki myllusteina 
um háls sér í sáttmálanum. 

Ríkisstjórn nýrrar kynslóðar

Í 
stefnuyfirlýsingu nýrrar ríkisstjórnar er afdráttarlaus kafli 
um húsvernd, áreiðanlega sá fyrsti sem ratar inn í stjórnar-
sáttmála hér á landi.

Kaflinn er svona: „Ríkisstjórnin telur mikilvægt að fegra 
hið manngerða umhverfi, borgir og bæi. Sett verða lög um 

sérstök verndarsvæði í byggð í samræmi við það sem tíðkast víða 
í Evrópu og Norður-Ameríku. Markmiðið er að vernda sögulega 
byggð. Þannig verði framkvæmdir til þess fallnar að styrkja 
heildarmynd svæðis sem nýtur verndar til samræmis við upp-
runaleg einkenni þess og auka þannig á menningarlegan styrk 

þess og aðdráttarafl.“
Það fer ekkert á milli mála 

hver er höfundur þessa texta. 
Hann er nánast samhljóða sam-
þykkt skipulagsráðs Reykjavíkur 
vorið 2010 um að gera skyldi 
miðborg Reykjavíkur að sérstöku 
verndarsvæði. Flutningsmaður 
tillögunnar var Sigmundur 

Davíð Gunnlaugsson, þáverandi fulltrúi Framsóknarflokksins í 
skipulagsráði. Þessi breyting á aðalskipulagi átti að taka gildi 18. 
ágúst 2010 og var vísað til meðferðar hjá embætti skipulagsstjóra 
borgarinnar. Þar var henni stungið undir stól og hefur ekki meira 
til hennar spurzt.

Aumingjaskap borgarstjórnar Reykjavíkur við að vernda 
byggingar arfleifð gömlu miðborgarinnar er enda við brugðið. 
Gömul, falleg og sögufræg hús hafa verið flutt í Árbæjarsafn og 
búið til úr þeim afkáralegt gerviþorp þannig að koma mætti yfir-
máta ljótum nýbyggingum fyrir á lóðunum. Öðrum húsum hefur 
verið leyft að grotna niður þangað til þau eru orðin dópbæli og 
brunagildrur og allir eru dauðfegnir þegar einhver verktakinn 
sem hefur keypt lóðirnar býðst til að rífa draslið og byggja nýtt úr 
stáli og gleri.

Í því skyni að „efla miðborgina“ er samþykkt allt of mikið 
byggingarmagn á lóðum og jafnvel þegar borgaryfirvöld átta sig 
á að það voru mistök þorir enginn að höggva á hnútinn og vinda 
ofan af skipulagsklúðrinu vegna bótaréttar verktakanna.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hefur talað bæði af viti og 
ástríðu fyrir mikilvægi þess að vernda gömlu miðborgina og 
gamla byggðakjarna í fleiri bæjum. Hann hefur bent á reynsluna 
frá borgum erlendis, þar sem verndarsvæði eins og þau sem 
kveðið er á um í stjórnarsáttmálanum skapa aðdráttarafl fyrir 
borgina alla, auka lífsgæði borgarbúa og laða að sér íbúa, fyrir-
tæki og ferðamenn.

Nú er ástríðu-húsverndarmaðurinn Sigmundur Davíð kominn 
í aðstöðu til að hrinda þessu baráttumáli sínu í framkvæmd. 
Borgaryfirvöld í Reykjavík eiga að fagna þessum öfluga banda-
manni og vinna með honum að því að snúa af braut Kringlu- og 
Smáralindarvæðingar miðbæjarins.

Það er með verndarsvæði byggingararfleifðarinnar eins og 
hvítvínið með humrinum á sunnudögum; þetta er ekki endilega 
það mál sem er efst á forgangslista nýrrar ríkisstjórnar en þetta 
er gott mál, horfir til framfara og á alveg klárlega að komast í 
framkvæmd.

Byggingararfleifðin kemst í stjórnarsáttmála:

Húsverndar-
ráðherrann
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KK og Maggi Eiríks
með frábæra plötu 
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Stormurinn, ný 
plata frá Bubba AET - Morgunblaðið
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Pokagormar í sessum. Hægri eða vinstri tunga.
Stærð: 244x287 H: 86 cm. Slitsterkt grátt áklæði.
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HÖLLIN – ALLTAF EITTHVAÐ 
ELDHÚS- OG BARSTÓLAR

CHARLIETOWN
3JA SÆTA SÓFI

ast leður. Stærð: 220x85 H: 75 cm. Litur brúnn. Byca Fæst einnig 2ja sæta.

Afb. á mán. m.v.
2 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.

ETOWN

12

AÐEINS

21.902
KRÓNUR

COSMO
HORNSÓFIÓ

I Ð

Stærð 278 x 250 x H: 86 cm. 
Svart Bonded leður á slitflötum.

AAfb. á mán. m.v. fb á mán m v
2 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.

O

12

AÐEINS

18.452
KRÓNUR

OREGON
HORNSÓFI

Afb. á mán. m.v.
2 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.

ON

12

AÐEINS

30.352
KRÓNUR

ANDREW
BORÐSTOFUSTÓLL

Svart, 
hvítt og
brúnt 
leður.

DALLAS
BARSTÓLL

DUMBLING
BARSTÓLL

PLUMP
BARSTÓLL

Svart og hvítt
leður á króm-
fæti.

Svart, hvítt og 
rautt leður á 
krómfæti.

Svart, hvítur og 
silfur leður á 
krómfæti.

FRÁ



0% VEXTIR  -  Húsgagnahöllin býður upp á vaxtalaus lán til  allt að 12 mánaða  

– fyrir lifandi heimili –

NÝJAR VÖRUR FRÁ SÖDAHL

NÝTT OG SPENNANDI!
OPIÐ ALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLA HEEELLLLGGIINNAA

DURANGO
HORN- TUNGUSÓFI

Stærð: 273x199 H81,5 cm cm. Hægri eða vinsti tunga.
Dökkgræatt slitsterkt áklæði.

Afb. á mán. m.v.
2 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.

NGO

12

AÐEINS

19.139
KRÓNUR

Pokagormar í sessum. Hægri eða vinstri tunga.
Stærð: 240x153 H:85 cm. Slitsterkt dökkgrátt áklæði.

OREGON
TUNGUSÓFI

Afb. á mán. m.v. 
2 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.

ON

12

AÐEINS

14.827
KRÓNUR

KENYA
HÆGINDASTÓLL

Litir: Fjólublátt,F
rautt og dökk 
grátt slitsterkt 
áklæði.
Einnig 
fáanlegur í
svörtu leðri.

Afb. á mán. m.v. 
2 mán. vaxtalaust lán2 mán vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.
1212

AÐEINS

3.614
KRÓNUR
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AÐEINS

32.077
KRÓNUR

LÍF OG FJÖR Á husgagnahollin.is

og með vinum okkar á 

ÁBÆR HELGARTILBOÐ

SSÆÆNGGUURFÖÖTTTTT

BAÐVÖRUR

OOOOG PÚÚÐÐAARRNNIIRR VINNSSÆÆÆLLUU

DDÚÚÚÚKKAARR
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„Því hefur verið haldið fram að 
í kvikmynd minni „Fjallkonan 
hrópar á vægð“ megi finna „úrelt-
ar fullyrðingar úr gömlum tíma, 
með nokkra viðmælendur sem tali 
í frösum og hafi uppi 30 ára gamla 
umræðu,“ eins og fyrrverandi ráð-
herra skrifar í Bændablaðið.

Því er til að svara að viðmæl-
endur mínir eru ekki nokkrir í 
myndinni, þeir eru hátt á þriðja 
tug. Fræðimenn, embættismenn, 
landeigendur, áhugafólk um land-
græðslu og líka bændur. Allt fólk sem ber 
hag landsins og jafnvel sauðfjárræktar-
innar fyrir brjósti. Nær öllu þessu fólki 
ber saman um að núverandi fyrirkomulag 
á beitarstjórnun sé verulega ábótavant, 
lausaganga búfjár sem almenn regla sé 
tímaskekkja.

Vissulega er þetta 30 ára gömul umræða 
og reyndar er mun lengra síðan framsýnir 
menn og konur vöktu máls á nauðsyn þess 
að gera grundvallarbreytingar á búskap-
arháttum Íslendinga. Það væri óskandi að 
þessi umræða væri löngu úrelt, en svo er 
því miður ekki.

Síðustu áratugi hefur blessunarlega 
margt breyst til hins betra, fé hefur fækk-
að ef allra síðustu ár eru undanskilin, 
veður far batnað og bændur almennt orðnir 
afar meðvitaðir um að ganga ekki um of á 
gæði landsins. Sums staðar fer beit og upp-
græðsla saman og er það vel. En í skjóli 
hinnar almennu reglu um lausagöngu þríf-
ast hins vegar búskussar sem eru stétt 

sinni til skammar. Enn er verið að 
beita á örfoka land á gos beltinu, 
viðkvæmasta svæði landsins, 
enn á skógrækt og landgræðsla í 
vök að verjast á svæðum þar sem 
öllum fræðimönnum ber saman 
um að engin beit ætti að líðast, 
enn eiga landeigendur, sumar-
bústaða eigendur, skógarbændur 
og aðrir sem ekki kæra sig um að 
land þeirra sé nýtt undir atvinnu-
starfsemi annarra undir högg að 
sækja. Vegna úreltra laga komast 

fáir aðilar upp með að koma óorði á heila 
atvinnugrein. Þetta er staðreynd og þessu 
verða sauðfjárbændur og aðrir búfjár-
eigendur að taka höndum saman um að 
breyta og reka af sér slyðruorðið.

Landið njóti vafans
Gjarnan er vísað til Gæðastjórnunarinnar 
og ábyrgðar Landgræðslunnar á ástandi 
mála, en eins og nýleg dæmi sanna og 
Landgræðslustjóri hefur marg sagt skort-
ir allar lagaheimildir til þess að grípa inn 
í þegar mikið liggur við. Eftirlit með því 
að þær landbótaáætlanir sem lagðar eru 
til grundvallar í gæðastjórnuninni nái 
fram að ganga er nær ekkert, og í raun 
óframkvæman legt án þess að leggja út í 
gríðarlegan aukinn kostnað, fyrir utan það 
að skussarnir geta einfaldlega sagt sig frá 
Gæðastjórnuninni ef þeim sýnist svo og 
haldið áfram uppteknum hætti, hvernig 
sem ástand landsins er.

Það sér það hver sem vill sjá að auðvi-

tað ætti landið okkar að njóta vafans, en 
ekki búfé. Afrétti, þjóðlendur, friðað land, 
fólkvanga, vegstæði, sumarbústaðarlönd 
og borgarlönd ætti ekki að þurfa að girða 
af. Nýting lands til beitar ætti að vera 
skil yrðum háð, ekki óskoraður réttur sem 
Landgræðslan og aðrir hagsmunaaðilar 
þurfa af veikum mætti að setja sig upp á 
móti þegar svo ber undir.

Beitarstjórnun, á meðan lausa gangan 
viðgengst, er vonlaust verkefni. Það er 
ógerlegt að ætla sér að girða af hvern 
blett sem á að hlífa. Hluti afréttar getur 
verið „beitarhæfur“ og hluti hans alls ekki, 
en sauðfé spyr ekki að því. Það verður að 
vera hægt að stöðva beitina þar sem í óefni 
stefnir.

Eina skynsamlega heildarlausnin er 
afnám þessarar gölluðu meginreglu á land-
inu öllu. Sú lagabreyting er frumforsenda 
þess að við getum nýtt allar okkar rann-
sóknir og þekkingu og hlíft landi eða nýtt 
það með langtímasjónarmið að leiðarljósi 
svo óflekkaður sómi sé að fyrir bændur 
landsins og þjóðina alla.

Við sem lifum í dag eigum ekki landið 
okkar, við höfum það að láni frá komandi 
kynslóðum og okkur ber að leita ýtrustu 
leiða til að tryggja framtíðarhag þess með 
óskoruðum hætti. Um það eitt bið ég að við 
sameinumst.”

Síðasta grein fjallkonunnar

Herdís Þorvaldsdóttir, amma okkar, var hvorki „á móti“ búfé né 
eigendum þeirra – hún var MEÐ náttúrunni, með flóru lands-
ins og fánu. Á langri ævi náði hún að tengjast hinum hæga 

hjartslætti landsins, sá hverju hægt er að fá áorkað þó hvert einstakt 
handtak virðist lítilmegnugt. Á hálfri öld líknaði hún vindorfinn mel-
reit við Elliðavatn og umbreytti í skóg. En á sama tíma sá hún gróið 
land annars staðar umbreytast í auðn.

Þrátt fyrir sannfæringu sína um að eitthvað yrði að breytast var 
amma ekki öfgamanneskja að neinu leyti. Að vísu var hún grænmetis-
æta að mestu síðustu áratugina en kunni vel að meta íslenskt lamba-
kjöt þegar svo bar undir. 

Barátta hennar snérist ekki um að útmála bændur landsins sem 
illvirkja. Heldur vildi hún í raun hefja vegsemd þeirra til virðingar 
með því að krefja þá og okkur öll um að haga landbúnaðarframleiðslu 
landsins og skipulagi á skynsaman og sjálfbæran hátt og nýta okkur 
þekkingu og reynslu frá öðrum þjóðum en þykjast ekki alvitur og 
alheilög í krafti hefða sem engin rök liggja lengur að baki.

Óbilandi sannfæring
Lausaganga búfjár er ekki fyrirkomulag sem Íslendingar hafa búið 
við frá örófi alda. Landnámsmenn Íslands höfðu um beit og skyldur 
búfjáreigenda skýr lög og þau lög voru ekki afnumin fyrr en neyð 
örbirgðar knúði forfeður okkar til örþrifaráða. Nú er öldin önnur og 
búfjáreigendum engin vorkunn þó hert sé á skilyrðum fyrir land-
nýtingu. Réttir og fjárgöngur þurfa ekki að leggjast af, sú menning 
sem fylgir sauðfjárbúskap og atvinnugreininni í heild er engin hætta 
búin þó landið okkar fái að njóta vafans með afgerandi hætti. Við sem 
þjóð erum þess umkomin að geta stýrt beitinni og samtímis haldið 
búfé svo bæði land og þjóð, bændur sem og aðrir þegnar landsins, hafi 
ábata af um ókomna tíð.

Amma mátti oft þola hótanir og orðhvöss bréf frá þeim sem „vildu“ 
misskilja hennar baráttu en aldrei var hún bitur eða sár út í nokkurn 
mann. Hún hélt höfði og barðist fyrir þeim málstað sem hún trúði á 
af yfirvegun og æðruleysi, á sama hátt og hún ræktaði garðinn sinn, 
nær og fjær, handtak fyrir handtak, grein fyrir grein. 

Óbilandi sannfæring hennar lá í eftirfarandi hvatningu sem hún 
samdi sjálfri sér og hafði jafnan í sjónmáli við ritvélina og síðar 
tölvuna:

„Við berum þá skyldu gagnvart afkomendum okkar og náttúrunni 
sjálfri að skila gróðurþekju og jarðvegi landsins af okkur í betra 
ásigkomulagi heldur en við tókum við því.“

Stöðvum lausagöngu búfjár:
http://stodvumlausagongu.is/

Úreltar fullyrðingar?

Herdís Þorvaldsdóttir lést á Land-
spítalanum 1. apríl síðastliðinn. Þá um 
nóttina lofuðum við barnabörnin henni 
að halda áfram baráttunni fyrir gróður-
vernd og uppgræðslu landsins.

Þegar hún lést ákváðum við í sam ein-

ingu að leggja lokahönd á þá blaðagrein 
sem hún hafði unnið að síðast, rétt eins 
og við aðstoðuðum hana jafnan við loka-
yfirlestur á fjölmörgum öðrum greinum.

Það má segja að síðustu sex mánuði 
fyrir andlátið hafi heimildarmyndin 

„Fjallkonan hrópar á vægð“ og eftir-
fylgnin við hana haldið ömmu gangandi. 

Greinina sem hér fylgir skrifaði hún 
sem svar við gagnrýni á myndina sem 
hún fjármagnaði úr eigin vasa og lagði 
alla sína krafta í.

➜ Það sér það hver sem vill sjá 
að auðvitað ætti landið okkar að 
njóta vafans, en ekki búfé.

LANDVERND

Herdís 
Þorvaldsdóttir
leikkona

Benedikt Þorri Sigurjónsson
Gunnlaug Þorvaldsdóttir

Gunnlaugur Egilsson
Harpa Fönn Sigurjónsdóttir
Hannes Þórður Þorvaldsson

Herdís Anna Þorvaldsdóttir
Jón Þórarinn Þorvaldsson

Sylgja Dögg Sigurjónsdóttir
Tinna Hrafnsdóttir

Ólafur Egilsson

534
FIMMTUDAGUR 23. MAÍ
Ouagadougou
Sigríður Víðis Jónsdóttir, upp-
lýsingafulltrúi UNICEF á Íslandi

514
FÖSTUDAGUR 24. MAÍ
Styttum kennaranámið
Pawel Bartoszek pistla-
höfundur

438
FIMMTUDAGUR 24. MAÍ
Að fá lánað
Úrsúla Jünemann, 
kennari og leiðsögumaður

334
ÞRIÐJUDAGUR 21. MAÍ
Strangtrúaðir netverjar
Auður Jónsdóttir rithöfundur

327
FIMMTUDAGUR 23. MAÍ
Merkur stjórnmála-
maður og ríkis stjórn 
kveðja
Margrét S. Björnsdóttir, 
félagi í Samfylkingunni
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LAUGARDAGUR 18. MAÍ
300 ára gamlar 
kennsluaðferðir
Mikael Torfason ritstjóri

Skoðun visir.is

„Verkefnið er alltaf að auka 
hlut kvenna og jafna hlut 

kvenna og karla í 
stjórnmálum.“ 

Hanna Birna Kristjánsdóttir innanríkis-
ráðherra tjáði sig um kynjahlutföllin í nýrri 

ríkisstjórn fyrr í vikunni. Formenn 
Framsóknar og Sjálfstæðisfl okks vilja ekki 

meina að kyn skipti máli, heldur ráði 
hæfi leikar aðeins för. 

„Hér er örugglega skilið vel við gagnvart 
verkefninu, viðtakanda og þessu fólki sem 

hér vinnur.“ 
Fjármálaráðherrann Bjarni Benediktsson var jákvæður í garð 

forvera sína Katrínar Júlíusdóttur þegar hann tók við lyklunum 
að ráðuneytinu. Hann sagðist viss um að þau myndu eiga í góðu 

samstarfi  áfram. 

„Þetta hefur nú alltaf verið mjög friðsælt 
hverfi  og hér býr mikið af gömlu fólki.“ 

Íbúar við Ystasel í Breiðholti voru slegnir eft ir alvarlega líkamsárás 
fyrir viku, þar sem þekktir ofb eldismenn komu við sögu. 

Þorsteinn Harðarson var einn þeirra. 

UMMÆLI VIKUNNAR 
18.05.2013 ➜ 24.05.2013
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92.716KR.

7 NÆTUR
FRÁ:

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með 1 svefnherbergi og morgunverði á 
Hótel Costa Encantada
Verð á mann: 120.930 kr. m.v. 2 fullorðna. 

Brottför: 3. júní.
Flogið er í gegnum London á útleið.
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Save the Children á Íslandi
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Lyktin sem liggur í loftinu saman-
stendur af 32 mismunandi lyktar-
tegundum sem eru síðan sjálfar 
mjög flóknar samsetningar,“ segir 
Andrea. „Þetta er búið að vera 
mjög langt ferli. Við gengum út frá 

sögu sem er nokkurs konar vísindaskáld-
saga, settum inn í hana orð og liti og báðum 
síðan ilmvatnsframleiðendur að búa til ilm 
sem endurspeglaði þetta. Við erum í raun að 
búa til listasafn framtíðarinnar.“ 

Andrea segir hugmyndina hafa kviknað 
út frá hugleiðingum um eðli safna og stöðu 
þeirra í dag. „Síðan komu okkar persónulegu 
áhugsvið inn í, eins og tíska og ilmvötn.“ 

Lyktartegundirnar 32 eru raungerðar 
í pappírsskúlptúrum sem þau Andrea og 
Huginn hafa búið til í sameiningu. Hafa 
þau unnið saman áður? „Ekki að sýningu, 
en við höfum unnið saman í Nýlistasafninu 
við að skrásetja 30 ára sögu safnsins. Við 

erum góðir vinir og höfum svipuð áhuga-
svið. Síðast þegar Huginn sýndi í Hafnar-
húsinu sýndi hann saumastofu þar sem fólk 
gat komið og pantað sér föt sem síðan voru 
saumuð. Á sama tíma sýndi ég ilm og núna 
erum við að sameina þetta tvennt niðri í A-
salnum.“

Einn suðupottur
Andrea er þekkt fyrir ilmvötnin sín en hún 
segir þennan ilm ekki vera hugsaðan fyrir 
markað. „Þetta tvennt er algjörlega aðskilið 
en auðvitað var ég að vinna þetta núna með 
fólki sem ég þekki úr bransanum. Það hefur 
mikið að segja að vera með þau sambönd því 
þannig gátum við unnið þetta með fagfólki í 
ilmvatnsgerð úti í Frakklandi.“

Þú ert alveg á fullu í myndlistinni enn þá 
þótt það gangi svona vel með ilmvatns línuna 
þína? „Já, já, þetta er bara einn suðupottur. 
Ég aðgreini þetta tvennt ekkert sérstaklega. 
Það varð eiginlega krafa að draga mynd-
listina meira inn í ilmvatnsgerðina og við 
erum fljótlega að fara af stað með nýjar 

pakkningar þar sem teikningin er komin 
inn. Það er mikill áhugi fyrir því að bak-
grunnurinn komi betur í ljós og þessar inn-
setningar sem ég hef verið að vinna erlendis 
eru yfirleitt bæði ilm- og myndlistartengdar. 
Það skiptir mig engu hvort ég er að sýna á 
einhverjum vörusýningum úti í heimi eða 
hérna í Hafnarhúsinu, þetta er allt einn 
heimur.“

Ótrúlega framsækið
Andrea segist vera mjög ánægð með að 
Hafnarhúsið skuli sýna það frumkvæði 
að halda sýningu af þessari gerð. „Það er 
ótrúlega framsækið af safninu, ég tala nú 
ekki um að setja hana í stærsta salinn. Það 
er alveg með puttann á púlsinum því það 
er mjög vinsælt núna að nota lykt í mynd-
list. Ég efast samt ekkert um að fólk á eftir 
að hafa mismunandi skoðanir á þessari sýn-
ingu, en það er bara gaman. Ég hvet fólk 
bara til þess að anda djúpt að sér áður en 
það fer inn og njóta þess að nota annað skyn-
færi en vanalega á myndlistarsýningum.“      

Erla Tryggvadóttir, við-
skiptastjóri Brandenburg

Huggulegheit
„Ég ætla að einbeita mér að 
því að hafa það huggulegt 
um helgina með kærastanum 
og stjúpsyninum. Huga að 
kryddjurtunum á svölunum 
og svona.“

Heiðar Örn Kristjánsson 
tónlistarmaður

Spilerí og veislur
„Laugardagurinn fer í spilerí. 
Pollapönk-tónleikar, spilerí 
í útskriftarveislu og brúð-
kaupsveislu um kvöldið. Á 
sunnudaginn er það FH-ÍA í 
Krikanum. Áfram FH!“

Sigmar Guðmundsson 
fjölmiðla maður

Sinnir fj ölskyldunni
„Ég er með pínulítið barn og 
verð líklega bara að sinna því 
og nýti tímann heima með 
fjölskyldunni. Það er alltaf 
best.“

HELGIN
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Hvernig lyktar listasafn?
Kafl askipti er nafn nýstárlegrar sýningar sem verður opnuð í Hafnarhúsinu klukkan 16 í dag. Það eru 
þau Andrea Maack og Huginn Þór Arason sem sýna en umfj öllunarefnið er ilmur og listasafn fj arlægrar 
framtíðar. Andrea er þekkt fyrir ilmvötn sín en hún segir þó ekki meininguna að selja þennan ilm.

SAMEIGINLEG ÁHUGASVIÐ  Eitt af því sem leiddi þau Andreu og Hugin saman var áhugi á tísku og ilmi. Þetta er fyrsta samsýning þeirra og þar sameina þau þessi 
áhugamál. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Friðrika Benónýsdóttir 
fridrikab@frettabladid.is

Theodóra Mjöll Skúladóttir Jack 
hárgreiðslukona

Eyðir tíma með syninum
„Ég var að klára myndatöku fyrir nýja bók fyrir 
danska hárfyrirtækið HH Simonsen og nú þarf 
ég að skrifa allan textann við myndirnar. Ætli 
helgin fari ekki fyrst og fremst í það og að borða 
góðan mat og eyða tíma með stráknum mínum 
sem er 7 mánaða. Svo fer ég líklega eitthvað út 
með hundana og nýt náttúrunnar.“

Handverk Heimilisiðnaðarfélagið 
er 100 ára og af því tilefni eru tvær 
sýningar opnaðar í Þjóðminjasafninu 
í dag. Annars vegar er sýning á 
veggspjöldum með forsíðum ársrits 
félagsins, Hugur og hönd. Hins vegar 
er sýning á munum úr safni Heimilis-
iðnaðarfélagsins sem varðveittir eru í 
Þjóðminjasafni Íslands. Sýningin ber 
heitið Kónguló og vísar í kóngulóar-
prjón sem er meðal mynsturgerða sem 
sýndar verða á sýningunni. Sýningar-
stjóri er Þórunn Elísabet Sveinsdóttir. 

100 ára afmæli fagnað

Prjónakónguló

Tónlist Gyða Valtýsdóttir heldur 
tónleika í Vatnasafninu á Stykkishólmi 
í kvöld klukkan níu, á fullu tungli. Með 
henni leikur Shahzad Ismaily. Gyða er 
klassískt menntaður sellóleikari en er 
þó betur þekkt sem einn af forsprökk-
um hljómsveitarinnar múm. Shahzad 
Ismaily er fjölhæfur tónlistarmaður 
sem hefur unnið með fjölda tónlista-
manna, þar á meðal Will Oldham og 
Yoko Ono. Þau munu flytja verk eftir 
Olivier Messiaen, George Crumb, Harry 
Partch og Robert Schumann ásamt 
eigin verkum og spuna. 

Á fullu tungli 

Múmsystir 
á Vatnasafni

Fyrir 100 árum var Vor blótið 
eftir Igor Stravinsky flutt í 
fyrsta sinn. Í tilefni aldar-
afmælisins var verkið sett á 
svið af Íslenska dansflokknum 
og Sinfóníu hljómsveit Íslands. 
Flutningurinn er hluti af Lista-
hátíð í Reykjavík en við sama 
tækifæri berja gestir augum 
Petrúsku eftir Stravinsky.

Frumsýning á þessum flutn-
ingi var í gærkvöld en í dag 
klukkan þrjú gefst tækifæri til 
að sjá þessi verk flutt, en við 
verk Stravinskys hafa verið 
samdir nýir dansar eftir fremstu 

danshöfunda Íslands og Finn-
lands. Tón listin við Vor blótið 
markaði tímamót í tón list ar-
sögunni og hefur haft gríð arleg 
áhrif á tón smíðar 20. aldar. 

Stra vinsky lýsti verkinu sem 
„danstón verki“ og það er óður til 
holskeflu hins skapandi krafts 
sem vorið færir með sér. Frá 
frum flutningi Vor blótsins hafa 
listamenn víða um heim end-
ur túlkað þetta magnaða dans-
tónverk á marg vís legan hátt.

Petrúska er rússnesk þjóðsaga 
um strá brúðu sem lifnar við og 
öðlast til finn ingar.

Vorblótið og Petrúska í Eldborg
Vorblótið eft ir Stravinsky markaði tímamót í tónlistarsögunni þegar það var frumfl utt fyrir 100 árum.

TILKOMU-
MIKIÐ
 Íslenski dans-
flokkurinn 
á Eldborgar-
sviði Hörpu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tónlist Kammersveit Reykjavíkur 
flytur úrval verka pólska tónskáldsins 
Witold Lutosławski á tónleikum 
Listahátíðar í Reykjavík í Norðurljósa-
sal Hörpu á sunnudagskvöld.  
Lutosławski (1913-1994) var eitt 
virtasta tónskáld Póllands, og skipar 
stóran sess í evrópskri tónlistarsögu 
20. aldar. Kammersveit Reykjavíkur var 
stofnuð árið 1974 og fagnar fertugs-
afmælinu á næsta ári. Hún hefur 
lengi skipað virðingarsess í íslensku 
tónlistarlífi og hefur frá upphafi bæði 
flutt samtímatónlist og barokktónlist. 

Kammersveitin í Hörpu

Íslenskt-pólskt 
stefnumót
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79.900KR.
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Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 3 börn 
á Hótel Pierre Vacances í íbúð með 2 

svefnherbergjum. Verð á mann: 96.251 
kr. m.v. 2 fullorðna. Brottför: 2. júlí.

GESTIR Á FERÐAHÁTÍÐ GETA 
BÓKAÐ TILBOÐIÐ UM HELGINA

COSTA BRAVA

92.716KR.
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á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn  í íbúð 
með 1 svefnherbergi og morgunverði 

á Hótel Costa Encantada
Verð á mann: 120.930 kr. 

m.v. 2 fullorðna. Brottför: 3. júní.
Flogið er í gegnum London á útleið.
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7 NÆTUR
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á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn
 í íbúð með 1 svefnherbergi 

á Hótel Buenavista.
Verð á mann: 113.300 kr. m.v. 2 

fullorðna. Brottför: 9. júlí.
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Það er sólríkur snemmsumarsmorgun er Elínrós tekur 
á móti blaðamanni í fallegu húsi í Vesturbænum. Hún 
er nýflutt þangað aftur eftir nokkurra ára búsetu á Sel-
tjarnarnesinu. Hér kann Elínrós best við sig enda uppal-
in Vesturbæingur.  

„Ég kann best við mig þegar ég er í göngufæri við allt, 
get gengið með strákunum í skólann og í vinnuna á morgnana. Það 
er svo mikið frelsi sem fylgir því að ferðast um á tveimur jafn-
fljótum, svo ekki sé minnst á hvað það er umhverfisvænt.“

Elínrós hefur komið víða við á lífsleiðinni þó að nú sé hún þekkt-
ust sem stjórnandi fatamerkisins ELLU. Hún hefur starfað sem 
blaðamaður, er menntuð í sálfræði og með MBA-nám í stjórnun og 
fyrirtækjarekstri frá Háskólanum í Reykjavík. Á tíu ára planinu er 
síðan doktorspróf í hagfræði, en Elínrós hefur gríðarlegan áhuga á 
tölum og tölfræði. 

„Ég hugsa í tölum og þarf alltaf að fá að vita tölurnar á bak við 
allt sem ég tek mér fyrir hendur. Við mælum velgengni í tölum og 
jafnvel hönnunarteymið mitt er meðvitað um tölurnar á bak við 
hverja flík, hvað virkar og hvað ekki.“ 

Líður vel í móðurhlutverkinu
Elínrós á þrjá drengi. Sá elsti er sautján ára menntaskólanemi, en 
hún var 21 árs gömul er hún eignaðist hann og alveg blaut á bak við 
eyrun varðandi móðurhlutverkið að eigin sögn. Faðir hans er Elfar 
Aðalsteinsson kvikmyndagerðamaður, sem vann Edduna fyrr á árinu 
fyrir stuttmyndina Sail Cloth. 

„Ég man eftir því að hafa verið með litla strákinn minn á mjöðm-
inni og verið að spá í því hvernig  í ósköpunum ég ætti að komast í 
sturtu. Helst vildi ég bara sitja og horfa á hann. Enda var þetta ást 
við fyrstu sín, fullkomið sköpunarverk sem fékk mig til að elska 
sjálfa mig í fyrsta skiptið. Við mæðginin erum mjög náin og í gegn-
um tíðina hef ég þurft að biðja hann um að sýna mér skilning, ég 
sé að gera þetta allt saman í fyrsta sinn,“ segir Elínrós brosandi og 
bætir við hún kunni mjög vel við sig í móðurhlutverkinu. 

„Tveir yngstu drengirnir mínir eru í Landakotsskóla og mér 
líður best með alla strákana mína hjá mér. Ég hef tamið mér lífs-
stíl sem einkennist af því að við erum öll saman. Þeir eru ótrú-
legir allir með tölu og ég blessuð að eiga þá. Þeir eru miklir þátt-
takendur í mínu lífi og ég í þeirra.“

Missti áhugann á tískuheiminum
Elínrós segist ekki hafa getað beðið eftir að verða fullorðin þegar hún 
var yngri. Geta klæðst klassískum fögrum flíkum og látið til sín taka 
í samfélaginu. Þegar hún síðan varð fullorðin fannst henni eins 

Leitar stöðugt 
í nýjar áskoranir
Elínrós Líndal hefur á fáum árum tekist að búa til farsælt fatamerki 
með umhverfissjónarmið og samfélagsvitund að leiðarljósi. Hún kann 
best við sig utan þægindarammans og stefnir á að berjast fyrir hug-
sjónum í þágu alþjóðasamfélagsins í framtíðinni.

Álfrún 
Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is

 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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og tískuheimurinn væri að hvetja 
hana til að klæðast sama fatnaði og 
unglingsstúlkur, að mæður ættu 
að „yngja sig upp með klæðaburð-
inum“. Þessi upplifun Elínrósar 
var í raun upphafið að fatamerkinu 
ELLU, sem er þekkt fyrir góð snið 
og klassískan fatnað úr gæðaefni 
fyrir hugsandi konur. 

„Ég hafði alltaf mikinn áhuga 
á tískuheiminum en missti hann 
svo á tímabili. Hann var að upp-
hefja gildi sem ég gat ekki verið 
sammála eins og æskudýrkun og 
líkamspressu. Til dæmis Karl 
Lager feld, hann er eflaust frá-
bær fatahönnuður en ég ber ekki 
virðingu fyrir honum. Mér finnst 
fráleitt að hann hvetji konur til að 
líta út eins og Victoria Beckham, 
sem er augljóslega kvalin af van-
næringu,“ segir Elínrós, sem lang-
aði að búa til klassískar flíkur sem 
endast í áraraðir. 

Elínrós lýsir sér sem „algerri 
stelpu-stelpu“ sem þó búi yfir 
gaurslegum eiginleikum sem geri 
það að verkum að hún lætur aldrei 
neinn vaða yfir sig. Hún æfði ball-
ett í tíu ár sem barn en var óhrædd 
við að láta villingana í hverfinu 
heyra það ef henni þóknaðist. 

„Ef mér misbýður eitthvað læt 
ég í mér heyra. Ég er með bein í 
nefinu og læt fátt stöðva mig. Ég 
ætla að klára doktorspróf fyrir 
fimmtugt í hagfræði og koma 
ELLU á þann stað að það verði 
fyrir tæki sem Ísland getur verið 
stolt af í framtíðinni.“

Umvafin töffurum í ELLU
Elínrós stofnaði fatamerkið ELLU 
fyrir þremur árum í bílskúrnum 
heima hjá sér. Það var með ráðum 
gert enda hafa flestöll góð fyrir-
tæki verið stofnuð í bílskúrum að 
hennar sögn. Elínrós var á undan 
sinni samtíð er hún byrjaði að tala 
um hæg tísku (e. slow fashion) sem 
gerir út á klassískan fatnað úr 
gæða efnum. Fatnað sem endist ævi-
langt, þarf minna að þvo og er þar 
af leiðandi umhverfisvænni. Með 
henni í fyrir tækinu eru meðal ann-
ars þær Katrín Káradóttir hönn-
uður og Lilja Björg Rúnarsdóttir 
klæðskeri. 

„Þær eru algjörir töffarar, 
konur sem ég myndi treysta fyrir 
lífi mínu. Enda er Katrín Kára 
reyndur fjallaleiðsögumaður og 
kallar ekki allt ömmu sína og Lilja 
Björg vann áður hjá álverinu, með 
vinnuvélaréttindi og meirapróf. 
Þessar ofurkonur eru lykillinn að 
velgengni ELLU, algjörir snill-
ingar í sínum fögum og ég geri 
mitt allra besta til að vera ekki 
fyrir þeim,“ segir Elínrós og bætir 
við að þær séu allar ólíkar. „Ég er 
frum kvöðullinn sem er að draga 
vagninn og þær sérfræðingarnir.”

Áhugi að utan
Í dag er ELLA búið að festa sig 
í sessi sem virt fatamerki hér á 
landi með fastan hóp viðskiptavina 
á bilinu 15 til 80 ára. Merkið hlaut á 
dögunum alþjóðlega viðurkenningu 
Bláa fiðrildisins, fyrir fagleg vinnu-
brögð og góða viðskiptahætti. Þar 
með er ELLA komið í hóp með virt-
um tískuhúsum úti í heimi á borð 
við Christian Dior. 

„Nú er neytandinn orðinn með-
vitaðri um hvaðan varan sem 
hann kaupir kemur. Það hefur 
orðið vitundarvakning í alþjóða-
samfélaginu, til dæmis í tengslum 
við atburðina í Bangladess. Þú ert 
kannski með jakka sem kostar 
fimmtíu þúsund krónur en er úr 
gæðaefnum og ætti því að endast 
þér út lífsleiðina. Það þarf engan 
stærðfræðisnilling til að reikna út 
að sá jakki kostar ekki svo mikið 
til langs tíma litið. Veistu hvað 
við notum í raun mikið af fata-
skápunum okkar? 80% af tíman-
um notarðu einungis 20% af fata-
skápnum.“

Það stendur ekki á áhuganum 
frá útlöndum en Elínrós heldur að 
sér höndum í þeim efnum enda á 
fyrirtækið nóg með að anna eftir-
spurn hérna heima. Hún segir 
Íslendinga vera allt of gjarna á 
að hvetja ung fyrirtæki í útrás 
snemma án þess að hugsa um 
afleiðingarnar. „Velgengnishlutfall 
fatafyrirtækja þrjú ár eftir stofn-
un er sjö prósent, eftir fimm ár en 
það ennþá lægra, eða eitt prósent. 

Lifi maður það af er maður kom-
inn á ágætan stað,“ segir Elínrós, 
sem hefur hingað til hafnað þeim 
erlendu aðilum sem sýna merkinu 
áhuga. 

„Það er mjög hollt að segja nei 
stundum. Ég er mikið á móti því 
að ala upp þægar og góðar stelpur 
sem eiga erfitt með að segja nei. 
Aftur á móti á ég sjálf erfitt með 
að taka því að fá nei sem svar en 
það er önnur saga.“ 

Ungur leiðtogi
Fyrir ári var Elínrós valin í sam-
tök ungra frumkvöðla og leiðtoga í 
heiminum, Young Global Leaders. 
Þar er hún í góðum félagsskap 
því í samtökunum eru til dæmis 
Mark Zuckerberg, stofnandi Face-
book, Hákon krónprins Noregs 
og íslenski þróunar fræðingurinn 
Hrund Gunnsteinsdóttir. Þau 
mál sem henni eru hugleikin eru 
umhverfismál, jafnréttismál og 
skapandi greinar.

„Þegar ég fékk tilnefningu inn 
í þennan hóp fannst mér ég varla 
tilbúin í það strax. En maður 
verður að vera undir 40 ára svo 
ég varð að slá til. Það er gríðar-
lega hvetjandi og skemmtilegt að 
vera partur af þessum hóp, maður 
byggir upp alþjóðlegt tengslanet 
og vinnur saman að þróun mikil-
vægra alþjóðlegra málefna á borð 
við umhverfismál. Það þekkja 
allir World Economic Forum, en 
YGL eru virt samtök sem eiga 
eftir að festa sig í sessi hér á 
landi,“ segir Elínrós, sem meðal 
annars vill beita sér í því að hlúa 
að umhverfisauðlindum landsins. 

„Við eigum að einbeita okkur 
að því að hugsa vel um landið 
okkar, þessa náttúruperlu í miðju 
Norður-Atlantshafinu, óspillta 
náttúruna og hreina vatnið. Við 
megum ekki missa sjónar af því 
í gróðaskyni fyrir ferðamanna-
iðnaðinn. Mér þótti því ákaflega 
miður að heyra fréttir af því 
að leggja eigi niður umhverfis-
ráðuneytið og sameina það öðru 
ráðuneyti. Það er svo alls ekki 
í takt við tímann og sýnir ekki 
málefninu virðingu.“ Elínrós 
segir umhverfis mál ekki vera 
hagsmuna mál fárra einstaklinga 
heldur þjóðarinnar og því verði 
allir að leggjast á eitt við að finna 
leiðir til að varðveita náttúru-
auðlindirnar. 

„Hvaða skilaboð væru það til 
samfélagsins ef ég myndi sam-
eina hönnunardeild ELLU og 
markaðsdeildina? Væri ég að 
fylgja gildunum okkar eftir? Væri 
ég að gera sérfræðingum fyrir-
tækisins hátt undir höfði? Varla,“ 
segir Elínrós og bætir við að 
henni líki vel við Hönnu Birnu í 
innanríkisráðuneytinu og Eygló í 
félagsmálaráðuneytinu. 

Vill vera hvetjandi fyrirmynd
Elínrós er mikill femínisti og vill 
vera hvetjandi fyrirmynd fyrir 
ungar stúlkur. Í framtíðinni sér 
hún fyrir sér að láta til sín taka í 
þágu íslensks samfélags þó stjórn-
mál heilli hana lítið. Hennar fyrir-
mynd í lífinu er Vigdís Finnboga-
dóttir, kona sem þorði að brjóta 
múra með því að sækjast eftir 
mikil vægustu stöðu þjóðfélagsins. 

„Stelpur verða að þora að segja 
frá markmiðum sínum, láta vita 
að þær ætli sér að ná langt. Tala 
um drauma sína og fylgja þeim 
eftir. Það er annaðhvort að klifra 
upp metorðastigann eða að taka 
svokallað stökk upp á við,“ segir 
Elínrós, sem sjálf tók stökkið 
með því að stofna eigið fyrirtæki 
og setjast sjálf beint í forstjóra-
stólinn. „Ég hafði ekki þolinmæði 
í hitt. Ef mér er farið að líða of 
þægilega einhvers staðar leita ég 
eftir nýjum áskorunum. Mér líður 
í raun best fyrir utan þæginda-
rammann. Þar sem ég er að kom-
ast yfir hindranir og sækja fast 
fram. Enda fáránlegt að við konur 
eigum ekki nema 5% af auðæfum 
heimsins. Ég ætla að verða þátt-
takandi í að breyta því.“

Eitt af aðalsmerkjum ELLU er að merkið eltir ekki síbreytilega tísku-
strauma heldur einbeitir sér að því að gera klassískar flíkur sem standast 
tímans tönn. Fatamerkið er þekkt fyrir vel sniðinn fatnað og hefur vakið 
athygli síðan það var frumsýnt á Reykjavík Fashion Festival fyrir þremur 
árum. 

Ilmvötnin Night, Day og V eru með mest seldu vörum ELLU og það 
hefur komið Elínrós skemmtilega á óvart. Ilmvötnin eru þróuð í Grasse í 
Frakklandi og blönduð á Norðurlandi af Pharmarctica. 

Klassískar gæðaflíkur

   Ef mér misbýður 
eitthvað læt ég í mér heyra. 
Ég er með bein í nefinu og 

læt fátt stöðva mig. 

t 

➜ Elínrós Líndal stofnaði 
fatamerkið ELLU fyrir þrem-
ur árum í bílskúrnum heima 

hjá sér. 

KLASSÍK  
Hin hefðbundna 
svarta dragt dettur 
seint úr tísku. 
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Börnin fá 
rúmföt fyrir
dúkkuna eða
bangsann



STOFNUN ÁRSINS
BORG OG BÆR 2013

STÓRAR STOFNANIR MEÐ 50 STARFSMENN EÐA FLEIRI 

 1 Faxaflóahafnir 

 2 Heilbrigðisstofnun Vesturlands 

 3 Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis

MINNI STOFNANIR MEÐ ALLT AÐ 49 STARFSMÖNNUM 

 1 Leikskólinn Garðasel á Akranesi 

 2 Leikskólinn Vallarsel á Akranesi 

 3 Frístundamiðstöðin Frostaskjól 

HÁSTÖKKVARI 

INNHEIMTUSTOFNUN SVEITARFÉLAGA

Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar þakkar 
öllum þeim sem tóku þátt í könnuninni að þessu sinni. 
Allar upplýsingar um niðurstöður könnunar 
er að finna á www.strv.is.

Starfamannafélag Reykjavíkurborgar óskar starfsmönnum þeirra stofnana
sem voru valdar í könnuninni „Stofnun ársins Borg og Bær“ 2013
innilega til hamingju. Könnunin var gerð í annað sinn meðal félagsmanna.
Valdar eru fyrirmyndarstofnanir úr stærri og minni stofnunum auk hástökkvara,
en það er sú stofnun sem hækkar um flest sæti á milli ára. 
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FLEIRI KONUR EN KARLAR HAFA VERIÐ Í DOKTORSNÁMI SÍÐAN 2004
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Það er nauðsynlegt að við færum 
okkur frá því að sérhæfa okkur 
um of. Það verður til þess að rann-
sóknir verða á of þröngu sviði og 
kennsla verður það líka. Eins og 
umhverfið er í dag erum við ekki 

að standa okkur í því að undirbúa nemend-
urna fyrir lífið og vinnu á 21. öldinni,“ segir 
Mark C. Taylor, forseti trúarbragðafræði-
deildar Columbia-háskóla í New York. 

Fréttablaðið leitaði eftir viðbrögðum 
við þessum ummælum Taylors í háskóla-
umhverfinu á Íslandi, en hann hélt fyrir-
lestur í síðustu viku í Háskóla Íslands. 
Þar spurði Taylor áleitinna spurninga um 
háskólaumhverfið og benti meðal annars á 
að háskólamódelið sem við byggjum á í dag 
er yfir 300 ára gamalt. Hann vill breyting-

ar af ýmsu tagi, en segir 
erfitt að koma þeim í gegn 
því vilji virðist ekki vera 
til staðar. Taylor hefur 
róttækar hugmyndir um 
hvernig þessu skuli breytt. 
Hann vill meðal annars 
taka fyrir fastráðningar 
prófessora og taka upp sjö 
ára starfssamninga, eins 
og Fréttablaðið fjallaði um 
í vikunni. 

Eitt af stóru áhyggju-
efnum Taylors er jafn-
framt að verið sé að 
offramleiða fræðimenn 
við háskólana og að dokt-
orsnám sé að þróast á þá 
leið að prófessorar sem 
rannsaki þröng viðfangs-
efni beini nemendum 
sínum á svipaðar slóðir. 
Þannig verði æ meira um 
fræðilegar útgáfur, sem 
hafi æ minna innihald, en 
sífellt fleiri vísanir í verk 
annarra. Þetta undirbýr 
þessa nemendur ekki undir 
almennan vinnumarkað, 
heldur akademíu eingöngu. 
Og þar er ekki pláss fyrir 
alla þessa doktorsnema.

  „Hlutirnir eru að breytast, hratt og 
beint fyrir framan nefið á okkur. Þetta er 
vegna samverkandi áhrifa hnattvæðingar 
og tækni. Nemendur geta í dag setið nám-
skeið hvar sem er, hvenær sem er og með 
hverjum sem er. Af hverju ættu þeir þá að 
sitja í skólastofu, með 300 samnemendum 
sínum, að horfa á glærusýningu sem þau sjá 
varla á?“ sagði Taylor ennfremur í samtali 
við Fréttablaðið.

Hvað verður um doktorsnema?
„Þetta hefur ekki verið rannsakað sem 
skyldi, engar úttektir hafa verið gerðar og 
þannig getum við ekki áttað okkur á því 
hvað verður til dæmis um doktorsnema og 
þá sem útskrifaðir eru og hvernig þeir nýt-
ast í samfélaginu,“ segir Páll Skúlason, fyrr-
verandi rektor Háskóla Íslands. „Vafalaust 
erum við að framleiða of marga fræðimenn 
á tilteknum sviðum, í svokölluðum tísku-
greinum eins og viðskiptafræði hefur verið. 
En um leið er auðvitað hæpið fyrir yfirvöld 
að ætla sér að  fara að stýra nemendum inn 
á ákveðin fræðasvið fremur en önnur. Að 
mínum dómi þyrfti að auka eða kynda undir 
áhuga á ýmsum raungreinum sérstaklega, 
þar sem við vitum að eru mjög fáir og væri 
æskilegt að fleiri væru. Þannig gætu yfir-
völd hjálpað, myndi ég segja.“  

Langt frá mettun í lögfræði
Oddný Mjöll Arnardóttir prófessor við 
lagadeild Háskóla Íslands, sem var fyrst 
íslenskra kvenna til að hljóta doktors-
nafnbót í lögfræði, segir offramboð á 
fræðimönnum ekki vandamál innan lög-
fræðinnar hér á landi. „Þvert á móti. Ef ég 
tala út frá fræðasviði lögfræðinnar þá er 
það undan tekning frekar en regla að kenn-
arar við lögfræðideild séu með doktors-
gráðu. En ef ég á að ræða um doktorsgráður 
í lögfræði, almennt, til dæmis í nágranna-
löndum eins og Danmörku þá er mikil fjölg-
un í hópi þeirra sem taka doktorsgráðu í 
lögfræði, og umhverfið er að breytast að 
því leytinu til að þetta fólk er ekki endilega 
að sækjast eftir eða fá akademískar stöð-
ur innan háskólanna, heldur ætlar að nota 
þessa þekkingu og reynslu sem það öðlast 
með gráðunni á vinnumarkaði.“

Ekki ávísun upp á starf í háskóla
Ari Kristinn Jónsson rektor Háskólans í 
Reykjavík velti fyrir sér hver eðlilegur 
fjöldi doktorsnema væri á Íslandi í saman-
burði við nágrannaþjóðir. „Ef við berum 
okkur saman við Norðurlöndin og miðum 
við höfðatölu, væri eðlilegt að doktors-
útskriftir á Íslandi væru um það bil 60 á ári. 
Til að standa að baki slíkum fjölda útskrifta 
væri rétt að hafa rúmlega 200 nemend-
ur í doktorsnámi á hverjum tíma. Og ef 
við miðum við hvernig grannþjóðir okkar 

standa að doktorsnámi þá eru doktors nemar 
á Íslandi um það bil tvöfalt fleiri en það sem 
þarf til.“

Ari Kristinn sagði almennt um doktors-
nám að sú þekking og færni sem fólk fengi 
úr náminu væri dýrmæt. „Doktorsmenntun 
er eins og önnur menntun, fólk á að horfa á 

þetta sem færni og þekkingu sem það hefur 
aflað sér en svo er það á þeirra eigin ábyrgð 
að skapa sér tækifæri. Ábyrgðin liggur ekki 
hjá fræðasamfélaginu. Fræðasamfélagið 
á að velja þá hæfustu inn í háskólana og 
doktors nám er engin ávísun á það að verða 
akademíker.“ 

Deilt um doktorsnám
Skiptar skoðanir eru um hvort offramleiðsla sé á fræðimönnum í háskólum landsins. Páll Skúlason, fyrrverandi háskólarektor, 
segir of marga nemendur í tískugreinum. Ari Kristinn Jónsson, rektor HR, telur doktorsnema eiga að skapa eigin tækifæri.
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PÁLL SKÚLASON

„Ekki gera það 
sama og ég geri. 
Frekar ættuð þið 
að taka það sem 
ég hef fram að 
færa og gera eitt-
hvað alveg nýtt 
með það,“ segir 
Mark C. Taylor 
í samtali við 
Fréttablaðið. „Eitthvað sem ég get 
ekki einu sinni gert mér í hugarlund. 
Svo skulið þið koma aftur og segja 
mér frá því.“

MIKILVÆGT AÐ GERA 
EITTHVAÐ NÝTT

Dr. Gyða Margrét Pétursdóttir er aðjúnkt við stjórnmálafræði-
deild Háskóla Íslands og doktor í kynjafræði. Hún segir nokkrar 
skýringar vera á því að fleiri konur eru í doktorsnámi en karlar. 
„Ekki er langt síðan hefðbundnar kvennagreinar færðust yfir á 
háskólastig, en þar má nefna greinar eins og leikskólakennarann 
og þroskaþjálfann. Því fylgja auknar kröfur um menntun, ekki 
síst gagnvart þeim sem ætlað er að kenna þessum stéttum, auk 
þess sem menntunarkröfur aukast almennt innan þessara stétta. 
Þetta má kalla kerfislæga skýringu. Þá hefur mikil áhersla verið 
lögð á að konur mennti sig og að menntun sé lykill kvenna að 
aukinni hlutdeild á hinu opinbera sviði samfélagsins. Sú samfélagslega orðræða 
virðist hafa skilað sér til kvenna sem nú eru í auknum mæli að leita sér menntunar. 
Í einhverjum tilfellum eru það konur sem ekki höfðu tök á að mennta sig þegar þær 
voru yngri og það skýrir að hluta það að konur eru fleiri í háskólanámi almennt.“ 

„Ég hefði ekki haft þolinmæði í doktorsnám ef ég hefði verið fastur í 
einhverju einu. Ég er doktorsnemi í bókmenntafræði, en það er vegna 
þess að það var ekki pláss fyrir mig annars staðar,“ segir Gunnar Theódór 
Eggerts son, doktorsnemi í bókmenntafræði við HÍ. Rannsóknarefni 
Gunnars Theodórs er svokölluð dýrafræði, þar sem hann fjallar að mestu 
leyti um gagnrýnið hlutverk dýrsins í samfélaginu og í menningunni. „Mig 
langar til þess að halda áfram að kenna. Þetta er nýtt fag og mikið eftir að 
gera. Ég vil taka þátt í að móta þessi fræði og halda umræðunni uppi.“

VILL EKKI VERA FASTUR Í EINU EFNI

„Útskrifuðum doktorsnemum á Íslandi virðist vegna ágætlega að finna 
vinnu, en þetta þarf ef til vill að rannsaka betur. Á síðustu 20 árum hefur 
Ísland breyst mikið og Háskóli Íslands líka. Við höfum lagt meiri áherslu 
á rannsóknir og erum mjög framarlega á mörgum sviðum, eins og í líf-
vísindum þar sem við erum mjög nálægt atvinnulífinu. Þetta ætti náttúru-
lega að skila sér út í atvinnulífið og leiða til verðmæta- og nýsköpunar. 
Doktorsnám við Háskóla Íslands er ekki hugsað þannig að bara sé verið 
að búa til vinnuafl fyrir háskóla,“ segir dr. Jón Atli Benediktsson, aðstoðar-
rektor vísinda- og kennslu við HÍ og forstöðumaður miðstöðvar framhalds-
náms. 

VEGNAR ÁGÆTLEGA AÐ FINNA VINNU

Ólöf Skaftadóttir
olof@frettabladid.is



LÍF OG FJÖR

BSI

ISO 14001
EMS-542753

BSI

ISO 9001
FM-577752z    

TM TM





FERSKUR GRILL
MARINERAÐUR LAX

BEINHREINSAÐUR 
FERSKUR LAX

BEINHREINSUÐ
ÍSLENSK BLEIKJA

GRILL MARINERUÐ
FROSIN LÚÐAFROSIN LÚÐA

ÍSLANDSLAMB FERSKT 
SÉRSKORIÐ LAMBALÆRI

ÍSLANDSLAMB FERSKT 
KRYDDAÐ LAMBALÆRI

100%

KS FROSINN GRILL
SAGAÐUR FRAMPARTUR

FERSKUR GRILL



25. maí 2013  LAUGARDAGUR| HELGIN | 30 25. maí 2013  LAUGARDAGUR

Það er engin þreytumerki 
á Nönnu Kristínu að sjá 
þegar hún svífur inn í 
morgunverðar salinn á KEX-
hosteli í hvítri skyrtu og dökk-
um gallabuxum, með uppsett 

hár og blik í auga. Þó eru ekki nema 
nokkrir klukkutímar síðan hún lenti 
í Keflavík eftir vel heppnaða ferð til 
Cannes. Hvernig stóð á ferð hennar 
þangað?

„Ég útskrifaðist fyrir mánuði frá 
Vancouver Film School, þar sem ég 
var að læra handritagerð. Í náminu 
kláraði ég meðal annars tvö handrit 
að kvikmyndum í fullri lengd. Annað 
er gamandrama sem er meira hugsað 
fyrir alþjóðlegan markað en hitt bygg-
ir á skáldsögunni Konum eftir Steinar 
Braga. Þar er ég að reyna að fara meira 
út í sálfræðitrylli. Það væri hægt að 
fara mjög margar leiðir með þá sögu, 
það er svo margt í henni, en ég valdi 
þá leið að leggja áherslu á sálfræðina 
í stað þess að fara út í beinan hrylling. 
Ég er búin að vera þrjú ár að skrifa það 
handrit, því mér finnst oft skorta upp á 
að nóg rækt sé lögð við þau og þá meina 
ég alls ekki bara í íslenskum kvikmynd-
um, en það er önnur saga. Ég var sem 
sagt að kynna handritin mín í Cannes 
og það gekk alveg ótrúlega vel. Ég var 
á fundum með meðframleiðendum frá 
Svíþjóð, Danmörku og Frakklandi út af 
Konum og þeir vilja allir lesa hand -ritið. 
Ég er að framleiða myndina hjá Zik-Zak 
kvikmyndum og við erum ekki búin að 
ákveða hvaða leið við förum og ekki 

búið að ráða leikstjóra, þannig að þetta 
er allt á byrjunarstigi, en lítur mjög vel 
út. Hinu handritinu var líka vel tekið og 
það er í skoðun hjá einum aðila.“

Vinnubúðir á Flateyri
Nanna Kristín hefur verið fastráðin 
leikkona hjá Þjóðleikhúsinu, leikið í 
Borgarleikhúsinu, var einn af stofn-
endum Vesturports og hefur leikið í 
fjölda kvikmynda og sjónvarpsþátta. 
Er hún alveg búin að leggja leikferilinn 
á hilluna? „Nei, nei. Ég ætlaði reyndar 
að vera annað ár í Vancouver því ég fæ 
atvinnuleyfi þar og er búin að mynda 
mjög góð sambönd. En þar yrði ég auð-
vitað dálítið að byrja frá grunni og 
vinna mig upp þannig að ég var svona 
að velta þessu fyrir mér. Þegar ég var 
nýkomin heim um daginn fékk ég símtal 
frá Magnúsi Geir sem bauð mér vinnu 
í afskaplega skemmtilegu og spenn-
andi verkefni í Borgar leikhúsinu næsta 
vetur og ég bara gat ekki sagt nei. Ég 
hafði þrjá daga áður en ég fór til Cannes 
til að ákveða það hvort ég ætlaði að 
flytja heim með alla fjölskylduna eða 
vera áfram úti og niðurstaðan er sú að 
ég held að við séum bara að flytja aftur 
í Vesturbæinn. Allavega næsta árið.“

Alla fjölskylduna? Hvað er hún stór? 
„Það er maðurinn minn, Kristinn Vil-
bergsson, svo á ég stjúpdóttur sem er 
sautján ára, sex ára strák og stelpu sem 
er að verða þriggja ára. Þannig að þetta 
er stórfjölskylda.“

Og þau fluttu öll með þér út? „Já, við 
fórum öll. Stjúpdóttir mín er reyndar í 

MR en var hjá okkur í öllum fríum og 
um sumarið. Strákurinn fór í skóla og 
gekk bara rosa vel og hann er orðinn 
altalandi á ensku. Dóttir mín er það ung 
að ef hún fær ást og umhyggju þá er 
henni nokkuð sama hvar hún er í heim-
inum.“

Og svo ertu að fara til Flateyrar á 
morgun? „Já, já, beint frá Cannes til 
Flateyrar. Ég er að fara að leika í mynd-
inni þeirra Hadda Gunna og Huldars 
Breiðfjörð, París norðursins. Tökurnar 
standa yfir í fjórar vikur þannig að ég 
ætla bara að gefa mér tíma til að skrifa 
þá daga sem ég er ekki í tökum. Fjöl-
skyldan fer aftur til Vancouver og verð-
ur þar út júní svo sonurinn geti klár-
að skólann, þannig að ég verð hvort eð 
er ein. Það er ekkert smá flott að geta 
bara verið í vinnubúðum á Flateyri í 
mánuð. Ég hlakka líka mjög mikið til 
að vinna með þessum hópi. Ég hef til 
dæmis aldrei leikið á móti Helga Björns 
og þótt við Björn Thors höfum einhvern 
tíma verið saman í sýningum hjá Þjóð-
leikhúsinu hafa það verið svo stórar 
sýningar að við höfum ekki einu sinni 
hist. Svo eru þarna Sigurður Skúlason 
og Jón Páll Eyjólfsson, sem ég hef unnið 
með áður.“

Stórt vandamál í Hollywood
Þetta er mikið karlasafn, fylgdistu með 
umræðunni hér heima í kringum Eddu-
verðlaunin um stöðu kvenna í íslenskum 
kvikmyndageira? „Já, ég gerði það nú. 
Mér finnst sú umræða mjög þörf og góð. 
Vandamálið er ekki skortur á konum í 
kvikmyndagerð eða áhugi kvenna á 
greininni. Vandamálið er skortur á 
vinnu og viðurkenningu fyrir konur 
innan geirans. Þetta er ekki einskorð-
að við Ísland. Þetta er stórt vandamál í 
Hollywood. Ef við tökum Óskarinn sem 
dæmi hafa aðeins fjórar konur verið 
tilnefndar sem besti leikstjóri. Ein af 
þeim er Jane Campion, sem fékk einmitt 
heiðursverðlaun nú í Cannes. Hún er 
eina konan sem hefur nokkurn tímann 
hlotið þann heiður að vinna Palm D‘Or, 
fyrir „Piano“ árið 1993. Nú heilum tutt-
ugu árum síðar er aðeins einn kven-
leikstjóri í hópi þeirra sem eru tilnefnd-
ir til Palm D‘Or. Það gefur auga leið 
að það er nóg af myndum eftir konur 
sem eru gjaldgengar þetta árið. Auðvi-
tað eru aðrar konur með kvikmyndir á 

Friðrika 
Benónýsdóttir 
fridrikab@frettabladid.is

Heitar Konur í Cannes 
og París norðursins 
Nanna Kristín Magnús-
dóttir, leikkona með 
meiru, er á ferð og 
flugi þessa dagana. 
Ekki fyrr lent á Íslandi 
eftir ferð á kvikmynda-
hátíðina í Cannes til 
að koma eigin hand-
ritum á framfæri en 
hún heldur vestur á 
Flateyri til að leika í 
kvikmyndinni París 
norðursins. Síðan tekur 
við spennandi verk-
efni í Borgar leikhúsinu, 
en innan fimm ára er 
markmiðið að leikstýra 
eigin kvikmynd.

FERSK FRÁ CANNES  Nanna Kristín fór með tvö kvikmyndahandrit til Cannes og fékk góðar undirtektir. Annað þeirra er sálfræðitryllir byggður á skáldsögunni Konum eftir 
Steinar Braga, hitt er gamandrama sem ætlað er fyrir alþjóðlegan markað. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

hátíðinni eins og Sofia Coppola en mynd 
hennar „Bling Ring“ er tilnefnd sem 
Un Certain Regard en í þeim flokki eru 
frumlegar og öðruvísi myndir sem vert 
er að taka eftir. Viðfangsefnin í mynd-
um hennar eru að mínu mati ótrúlega 
spennandi og frásagnarmátinn sérstak-
ur og sannur. Þannig að, já, hún á svo 
sannarlega heima í flokki frumlegra og 
öðruvísi leikstjóra en það hlýtur að vera 
eitt af atriðunum sem nauðsynleg eru til 
að vera í hópi þeirra tuttugu leikstjóra 
sem eru tilnefndir til Palme D‘Or.“

Nanna Kristín kveður fast að og radd-
ar samhljóðana, er hún að norðan? „Já, 
ég er fædd á Akureyri. Bjó þar samt 
bara í sex ár svo það er ótrúlegt að það 
skuli heyrast ennþá. Ég þarf stundum 
að vanda mig þegar ég er að leika að 
sleppa norðlenska framburðinum. Ég er 
greinilega svona föst í rótunum.“

Hálf smeyk að lesa blöðin
Talandi um rætur hvernig leggst það í 
þig að vera að flytja heim eftir árs fjar-
veru? Hefur eitthvað breyst?

„Já, mér finnst það. Bæði jákvætt en 
því miður líka neikvætt. Ég er í hálf-
gerðu sjokki. Mér finnst svo mikið um 
ofbeldi og verð bara hálf smeyk þegar 
ég er að lesa blöðin. Ég reyndar fylgd-
ist lítið með innlendum fréttum hér 
þetta ár sem ég var í burtu. Þetta var 
mjög intensívt nám og ég ákvað bara 
að vera alveg fókuseruð á það. Var líka 
komin með upp í kok af umræðunni í 
íslenskum fjölmiðlum áður en ég fór. 
Mér finnst samt eins og eitthvað hafi 
breyst, kannski er það vitleysa í mér. Ég 
hef ekki haft mikinn tíma til að melta 
þennan viðsnúning að flytja heim en 
það er alltaf yndislegt að vera nálægt 
fjölskyldu og vinum. Ég ætla að njóta 
þess í vetur því planið er nú að flytja 
aftur út.“

Og hvernig er langtímaplanið? „Ég er 
búin að læra að það er ekki gott að plana 
of langt fram í tímann, það virkar yfir-
leitt ekki. En markmið mín eru að leik-
stýra eigin mynd og síðan að ná jafn-
vægi milli vinnu og fjölskyldu. Þótt allt 
sé mjög spennandi núna og mér gangi 
vel þá eru börnin mín alltaf í fyrsta sæti 
og það er stutt í mömmusamviskubitið. 
Þannig að stærsta markmiðið er að ná 
jafnvægi þarna á milli til að njóta mín 
til fulls í vinnu og einkalífi.“

Skáldsagan Konur eftir Steinar Braga kom út 2008 og vakti strax sterk viðbrögð. 
Sagan segir frá ungri íslenskri listakonu sem snýr heim til Íslands eftir nokk-
urra ára dvöl í Bandaríkjunum og reynir að raða saman brotunum í lífi sínu. 
Lánið virðist leika við hana þegar bankamaður, einn íslensku útrásarvíkinganna, 
býður henni af örlæti að dvelja endurgjaldslaust í glæsilegri þakíbúð í háhýsi 
við Sæbraut meðan hún kemur sér fyrir. Smám saman fær hún þó á tilfinn-
inguna að verið sé að leiða hana í gildru.
Konum var fádæma vel tekið af gagnrýnendum og lesendum og hún var til-
nefnd til menningarverðlauna DV í bókmenntum.

Zik-Zak keypti kvikmyndaréttinn ári eftir að bókin kom út og síðan hefur 
Nanna Kristín setið við handritaskrif sem báru góðan ávöxt í Cannes. „Það væri 
alveg hægt að gera hryllingsmynd úr þessari sögu,“ segir hún. „En mér fannst 
bókin dýpri en það og hafði mestan áhuga á sálfræðilegu hliðinni á sögunni.“

Sálfræðitryllir upp úr Konum Steinars Braga
. 
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Chevrolet Spark er söluhæsti smábíllinn á landinu. Hann er skynsamlegt 
sparnaðarráð sem verður að veruleika í minni útgjöldum. Spark er sparneytinn, 
umhverfi svænn og er jafnframt sá ódýrasti á markaðinum. Rekstrarsparnaður 
með Spark skilar sér því bæði í heimilisbudduna og í betra andrúmslofti.

Verð: 1.790 þús. kr.
Verð: 1.990 þús. kr.

CHEVROLET SPARK ER ÖRUGGT 
SPARNAÐARRÁÐ FYRIR HEIMILIÐ

1.790 ÞÚS. KR.
SÖLUHÆSTI SMÁBÍLLINN ER JAFNFRAMT SÁ ÓDÝRASTI

Reykjavík
Tangarhöfða 8

Reykjanesbær

Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Nánari upplýsingar á benni.is

og laugardaga frá 12 til 16. 
Verið velkomin í reynsluakstur.
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Freyr 
Bjarnason
freyr@frettabladid.is

Að minnsta kosti 23 tón-
leikar verða haldnir 
með þekktum erlendum 
poppurum og rokkurum 
á Íslandi í sumar. Lang-
flestir verða þeir í júní, 

eða tuttugu talsins. Engir stórir 
tónleikar eru fyrirhugaðir í ágúst 
eða september, enn sem komið er.

Þessi mikli fjöldi erlendra tón-
listarmanna á Íslandi í sumar ber 
vott um að kreppunni í tónleika-
haldi sé lokið hér á landi, sem 
hljóta að teljast góð tíðindi fyrir 
íslenska tónlistaráhugamenn. 

Eftir að efnahagshrunið varð 
fyrir fimm árum hættu tónleika-
haldarar snarlega að flytja inn 
erlenda listamenn vegna hruns 
krónunnar eftir mikla gósentíð 
fram að því þegar hver stjarnan á 
fætur annarri kom hingað.

Eftirspurnin var mikil og fyrir 
vikið voru áhorfendur færri á ein-
hverja tónleika en vonir stóðu til. 
Sú gæti hæglega orðið raunin í 
sumar og verður spennandi að sjá 

hvort allir tónleikahaldarar eigi 
eftir að koma út í plús þegar talið 
hefur verið upp úr „kjör kössunum“ 
að tónleikasumrinu mikla loknu.   

Fyrir þá sem hafa ekki fengið 
nóg um sumarið verður há-
tíðin Iceland Airwaves sem fyrr 

haldin í haust þar sem stærsta 
nafnið verður þýska raftónlistar-
sveitin Kraftwerk. Skömmu síðar 
verða haldnir „næntís“-tónleikar 
í Laugardals höll þar sem Scooter, 
Snap! og Venga boys halda uppi 
stuðinu. 

Aldrei fleiri tónleikar 
að sumri til á Íslandi
Líklega hafa aldrei verið haldnir jafnmargir tónleikar með erlendum 
popp urum hér á landi að sumri til og í ár. Í júní og júlí verða tvær stórar 
hátíðir í Reykjanesbæ auk þess sem sjö stakir tónleikar verða í Reykjavík.

VEISLA 
FRAM UNDAN
Frank Ocean, Nick Cave 
and the Bad Seeds, Band 
of Horses, Deep Purple, 
Dionne Warwick og Tinie 
Tempah spila öll á Íslandi 

í sumar.

3. JÚNÍ 
DANIEL JOHNSTON–  
Fríkirkjunni
Bandaríkjamaður sem 
spilar indítónlist með ljúfsárum 
textum. Hann er með geð-
sjúkdóm og hefur verið nokkuð 
utangarðs í list sinni. 

5.-9. JÚNÍ
Keflavík Music Festival

RUDIMENTAL
Hljómsveitina skipa ungir 
menn frá London sem risu 
upp metorðastigann árið 2012 
þegar lagið Feel the Love fór á 
toppinn. 
CHASE & STATUS
Tvíeyki frá London sem hefur 
gefið út tvær plötur og hefur 
unnið með Tinie Tempah, 
Rihönnu og Cee Lo Green.
FAR EAST MOVEMENT
Asísk-bandarískur hipphopp-
kvartett frá Los Angeles. Hefur 
komist ofarlega á vinsældarlista 
víða um heim. 
NICKY ROMERO
Hollenskur plötusnúður og 
house-tónlistarmaður.
IGGY AZALEA
Áströlsk stelpa sem hefur 
skapað sér nafn sem einn af 
mest spennandi og efnilegustu 
röppurum hipphoppheimsins.
OUTLANDISH
Hafa verið að í um tuttugu 
ár og eru þeir eitt þekktasta 
bandið í Danmörku.
RÖYKSOPP
Norskt raftónlistartvíeyki sem 
hefur spilað víða um heim og 
átt nokkur vinsæl lög. 
THE TEMPER TRAP
Áströlsk indírokksveit sem var 
stofnuð árið 2005 og hefur 
gefið út tvær plötur. Sú síðari 
hlaut mikið lof gagnrýnenda. 
TINIE TEMPAH
Fyrsta lagið hans, Pass Out, 
náði efsta sæti breska vin-
sældalistans. Hann hlaut tvenn 
Brit-verðlaun árið 2011. 

7.-9. JÚNÍ
JETHRO TULL–  
Hof, Höllin og Harpa
Þverflautuleikarinn Ian 
Anderson og félagar spila sín 
bestu lög á þrennum tónleikum 
á Akureyri, í Vestmannaeyjum 
og í Hörpu.  

11. JÚNÍ 
BAND OF HORSES–  Harpa 
Þessi kunna bandaríska 
indíhljómsveit hefur gefið út 
fjórar plötur. Frægustu lögin 
eru Is There a Ghost og The 
Funeral.

19. JÚNÍ
DIONNE WARWICK–  Harpa
Ein skærasta stjarna popp-
tónlistarsögunnar. Hefur unnið 
til fimm Grammy-verðlauna og 
gefið út 25 plötur. 

28.-29. JÚNÍ
All Tomorrow´s Parties–  Ásbrú

THE FALL 
Enska síðpönksveitin með Mark 
E. Smith í fararbroddi spilar á 
All Tomorrow´s Parties.
THEE OH SEES 
Rokkhljómsveit frá San Fran-
cisco í Bandaríkjunum sem 
þykir mjög öflug á tónleikum.
THE NOTWIST 
Þýskt indírokkband sem er á 
mála hjá útgáfunni Morr Music 
eins og nokkrir Íslendingar.
NICK CAVE AND THE BAD 
SEEDS 
Stærsta nafnið á All 
Tomorrow´s Parties. 
Ástralinn Nick Cave 
spilaði síðast á Íslandi 
2006. 
CHELSEA LIGHT 
MOVING 
Ný hljómsveit 
Thurstons Moore 
úr hinni þekktu 
bandarísku 
tilraunarokksveit 
Sonic Youth.
DEERHOOF 
Óútreiknanleg noise-
hljómsveit frá San 
Francisco. Hefur gefið út 
ellefu plötur.
SQÜRL 
Bandarísk hljómsveit með 
leikstjórann Jim Jarmusch 
fremstan í flokki. 

12. JÚLÍ
DEEP PURPLE–  
Laugardalshöll
Ensku rokkgoðsagnirnar eru 
að koma til Íslands í fjórða 
sinn. Síðast spiluðu þeir á 
tvennum tónleikum í Höllinni 
árið 2007.

16. JÚLÍ
FRANK OCEAN–  
Laugardalshöll
Án efa heitasti tónlistar-
maðurinn sem kemur til Íslands 
í sumar. Gaf út eina bestu plötu 
síðasta árs, Channel Orange. 

17. JÚLÍ
CHIC OG NILE RODGERS–  
Laugardalshöll
Diskóhljómsveitin spilar vinsæl 
lög á borð við Le Freak, I Want 
Your Love, Everybody Dance, 
Upside Down og We Are Family. 

TÓNLEIKASUMARIÐ MIKLA Á ÍSLANDI

„Það er ánægjulegt að það sé komin stemning 
í menn þrátt fyrir erfið skilyrði með krónuna 
svona skítauma,“ segir tónlistarsérfræðingurinn 
Dr. Gunni spurður út í tónleikahaldið í sumar. 
„Dollarinn og evran eru hrikalega há og þetta er 
örugglega svipað núna og það hefur verið síðustu ár. 
En þeir [tónleikahaldararnir] eru að taka þátt í ein-
hverri bjartsýnisbylgju núna. Það er bara vonandi 
að þetta standi allt undir sér.“

Hann viðurkennir að líklega hafi 
aldrei fleiri komið hingað til tón-
leikahalds að sumri til en í heildina 
hafi þekktari nöfn komið hingað á 
árunum 2004 til 2006. „Það voru 
fleiri A-klassa gigg, sérstaklega 
2004 og 2005.“

Sjálfur er hann spenntastur 
fyrir Daniel Johnston og há-
tíðinni All Tomorrow´s Parties á 
gamla varnarsvæðinu í Keflavík. 
„Ég hvet fólk eindregið til að 
láta þá staðsetningu ekki 
draga úr því að það mæti.“

Taka þátt í bjartsýnisbylgju

12. JÚLÍ

19. JÚNÍ 11. JÚNÍ

16. JÚLÍ

28.-29. JÚNÍ

5.-9. JÚNÍ
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Sumir halda því fram að hægt sé að horfa 
á fyrstu þrjár þáttaraðirnar af Arrested 
Development þúsund sinnum og eiga samt 
enn eftir að uppgötva leynda brandara í eitt-
þúsundastaogfyrsta skiptið. Hér verður ekki 
lagt mat á sannleiksgildi slíkra fullyrð-
inga, en hitt er samt mjög líklegt að Mitch 
Hurwitz og félagar hafi grínast svo fram-
úrstefnulega á köflum að það muni aldrei 
neinn fatta það nema þeir.

Þessi skammlífa gamanþáttaröð um hrak-
farir Bluth-fjölskyldunnar þykir eitthvert 
margslungnasta og úthugsaðasta grínefni 
sem birst hefur á sjónvarpsskjáum. Þætt-
irnir sópuðu að sér Emmy-verðlaunum og 
urðu mörgum æstum aðdáendum harmdauði 
þegar þeim var kippt af dagskrá fyrir sjö 
árum sökum óvinsælda vestanhafs.

En nú er loksins komið að því að Bluth-
slektið hljóti uppreisn æru. Fjórða þátta-
röðin – fimmtán nýir þættir, átta og hálf 
klukkustund að lengd – verður gerð aðgengi-
leg á netmiðlinum Netflix á morgun eftir 
langa þrautargöngu allra hlutaðeigandi.

Fyrir þá sem ekki þekkja til þáttanna má 
í sem stystu máli segja, með vísan til upp-
hafsorða þeirra, að fyrstu þrjár þáttarað-

irnar fjalli um tilraun Michaels Bluth til að 
halda fjölskyldu sinni og fjölskyldufyrirtæk-
inu á fótunum eftir að faðir hans er handtek-
inn, grunaður um alvarleg afbrot í rekstrin-
um. Inn í þetta fléttast tugir ógleymanlegra 
aukapersóna, til dæmis lögmaðurinn Barry 
Zuckerkorn, trúarofstækisstelpan óeftir-
minnilega Ann Veal og einkaspæjarinn 
Gene Parmesan. Þau munu öll birtast aftur 
í fjórðu þáttaröðinni, þar sem við fáum að 
vita hvað hefur drifið á daga þessara kyn-
legu kvista öll þessi ár.

Íslendingar sem eru þyrstir í annan 
skammt af þessari veislu fyrir heilann og 
hláturtaugarnar þurfa ekki að bíða of lengi, 
því að fjórða þáttaröðin verður sýnd á Stöð 2 
frá og með föstudeginum 14. júlí.

Biðin eft ir Bluth-fj ölskyldunni á enda
Hvað hefur drifi ð á daga skemmtilegustu fj ölskyldu veraldar undanfarin sjö ár? Við því fæst svar innan sólarhrings, þegar ný þáttaröð af 
Arrested Development verður loksins frumsýnd á vefnum Netfl ix. Upp með skálmalausu gallabuxurnar og stingið banönum í frystinn.

Yngsti sonurinn er seinfær mömmustrákur sem hefur 
varið allri ævinni í miður gagnlegt nám. Hann býr enn 
hjá mömmu og pabba, fær regluleg kvíðaköst af minnsta 
tilefni, er hræddur við opin og lokuð rými og elskar ekkert 

meira en djús, nema ef vera skyldi mömmu sína.

BUSTER BLUTH
Leikinn af Tony Hale

Sonur Michaels er tauga-
óstyrkur og vandræðalegur 
með afbrigðum og ekki bætir 
úr skák þegar hann verður 
ástfanginn af frænku sinni. 
Hann er allt of dugmikill 
starfsmaður lítillar sjoppu 
fjölskyldunnar niðri á höfn 
þar sem kaupa má frosna 
banana. Svo kann hann ekki 
að grípa–  neitt.

GEORGE 
MICHAEL BLUTH
Leikinn af Michael Cera

Ættfaðirinn sem lendir í fangelsi fyrir það sem hann segir að 
gætu talist „væg landráð“ í rekstri fjölskyldufyrirtækisins. Unir sér 

í fyrstu vel í fangelsinu en fljótlega fara flóttatilraunir að verða 
nánast daglegt brauð. Á auðvitað í sambandi við einkaritarann sinn.

GEORGE BLUTH ELDRI
Leikinn af Jeffrey Tambor

GOB (borið fram eins og Djób) er 
skírður í höfuðið á föður sínum og 
Oscari tvíburabróður hans. GOB 
er auðnuleysingi og flagari með 
minnimáttarkennd sem sinnir 
töfrum í hjáverkum og tekur þá 
mjög alvarlega. Fjölskyldunni þykir 
þó ekki mikið til starfans koma.

GEORGE OSCAR BLUTH (GOB)
Leikinn af Will Arnett

Systirin í Bluth-fjölskyldunni 
er gift Tobias Fünke og hefur 
stöðugar–  og eðlilegar–  áhyggjur 
af sambandinu. Sjálf er hún löt 
með afbrigðum, hefur varla unnið 
handtak á ævinni og vanrækir 
dóttur sína. Hún stendur reglulega 
fyrir söfnunum í þágu málefna 
sem hún hefur takmarkaða 
ástríðu fyrir.

LINDSAY FÜNKE
Leikin af Portiu de Rossi

Misástkær eiginkona George eldri. Lucille er léttrasískt snobbhænsn 
og á í langvinnu stríði við nöfnu sína sem er bæði besta vinkona 
hennar og erkióvinur. Lucille glímir við svæsið áfengisvandamál en 
reynist þó talsvert kænni en hún lætur uppi dagsdaglega.

LUCILLE BLUTH
Leikin af Jessicu Walters

Dóttir Fünke-hjónanna er 
hraðlyginn og lævís svika-
hrappur sem kemst upp 
með hvað sem er vegna 
þess að foreldrar hennar 
nenna lítið sem ekkert að 
sinna henni. Hún býr til 
hin og þessi hliðarsjálf 
til að fá sínu fram-
gengt og kemur George 
Michael, frændanum 
sem er ástfanginn af 
henni, gjarnan í klípu.

MAEBY FÜNKE
Leikin af Aliu Shawkat

„Hreini“ sonurinn sem á að 
taka við ættarveldinu. Ekkill-
inn Michael er búinn að fá 
sig fullsaddan af ruglinu 
en á erfitt með að slíta sig 
lausan frá fjölskyldunni sem 
hann þolir ekki. En er hann 
kannski ekki jafnfullkominn 
og af er látið?

MICHAEL BLUTH
Leikinn af Jason Bateman

➜ Í þættinum Notapusy má sjá George Michael 
í skyrtu með sama litamynstri og nammið í 
skálinni fyrir framan hann.

➜ Á hátíðisdögum klæðist Lupe, þerna Lucille, 
alltaf gömlum fötum af Bluth-fjölskyldunni 
sem hæfa ekki tilefninu. Í eitt skipti er hún í 
hrekkjavökupeysu í jólaboði og í annað er hún í 
þakkargjörðarpeysu á Valentínusardag. Dæmin 
eru fleiri.

➜ Ítrekað er ýjað að því í þáttunum að Tobias telji 

sig vera blökkumann í líkama hvítingja.
➜ Í fyrri hluta annarrar þáttaraðar er bananasölu-

turn Bluth-fjölskyldunnar dreginn úr hafinu eftir 
skemmdarverk. Á honum virðist standa: „I‘ll Get 
You Bluths–  Hello“. Það er ekki fyrr en í lok þriðju 
þáttaraðar sem í ljós kemur að ættleiddur sonur 
Lucille heitir ekki Annyong heldur Hel-loh og að 
hann hafði alla tíð áformað hefndir vegna þess 
þegar Bluth-fjölskyldan hrakti bananasölumann-
inn föður hans af höfninni.

➜ Enginn í fjölskyldunni getur beitt hamri. Ef 
maður horfir á allar þáttaraðirnar meðvitaður 
um þá staðreynd finnast minnst sjö dæmi.

➜ GOB kemst upp með að nota orðið „fucking“ í 
einum þáttanna. Atriðið er klippt í miðju orði og 
síðari hluti setningarinnar sýndur á undan. Hann 
hefst á orðunum „…cking 63 hundred dollar 
suit!“. Seinna í þættinum sjáum við nánasta 
aðdragandann sem endar á orðunum: „No, Al. I 
want to spill booze all over my fu…“

Tókstu eftir þessu? (Varúð – hér leynist spilliefni!)

Stígur 
Helgason
stigur@frettabladid.is

Eiginmaður Lindsay er 
kynvilltur sálfræðingur sem 
þráir að verða leikari. Hann 
ber titilinn „analrapist“ 
með stolti (blanda af ensku 
orðunum analyst og therapist) 
en er ekki jafnstoltur af því 
að þjást af sálfræðilegum 
kvilla sem veldur því að hann 
getur aldrei verið nakinn 
og þarf ávallt að klæðast 
skálmalausum gallabuxum 
næst skinninu.

TOBIAS FÜNKE
Leikinn af David Cross

GRÍNÞÆTTIRNIR ARRESTED DEVELOPMENT SNÚA AFTUR EFTIR SJÖ ÁRA HLÉ

„Þetta er alveg frábært 
efni en það höfðar 
kannski ekki til allra,“ 
segir Ari Eldjárn, einn 
fjölmargra aðdáenda 
Arrested Development. 
„Mér finnst þetta 
snilld af því að þetta 
eru leiknir gaman-
þættir sem eru samt 
jafnhraðir og klikkaðir 
og teiknimynd.“

➜ Jafnhratt og klikkað 
og teiknimynd



Barnaheill - Save the Children á Íslandi senda öllum börnum og fjölskyldum þeirra hamingjuóskir með þennan 

árlega opinbera dag, sem tileinkaður er öllum börnum síðasta sunnudag í maí. Samtökin hafa sent nýkjörnum

þingmönnum áskorun þar sem þeir eru minntir á að vinna að mannréttindum barna í starfi sínu.

Samfélag sem býr vel að börnum og fjölskyldum þeirra er gott samfélag sem fjárfestir til framtíðar.

Að forgangsraða í þágu barna er íslenskri þjóð til heilla. Barnaheill - Save the Children á Íslandi munu halda 

áfram að standa vaktina fyrir börn, nú sem endranær. Áskorunina til þingmanna er að finna í heild sinni á

barnaheill.is.

Með því að gerast heillavinur styður þú 
mannréttindi barna með mánaðarlegu framlagi. 

Barnaheill.is/heillavinur
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Sigríður Dúna er að fylgjast með 
beinni útsendingu frá fundi Sig-
mundar Davíðs og Bjarna Ben á 
Laugarvatni og búin að prenta út 
stjórnarsáttmálann þegar blaða-
mann ber að garði. Fjöldi kvenna í 

áhrifastöðum hefur lengi verið til umræðu 
í þjóðfélaginu og nú virðist konum vera að 
fækka bæði í ríkisstjórn og á þingi. Sigríður 
Dúna segir að það sé ekki gott en bætir við: 
„Ég er ekki í þeirri deild sem leggur mesta 
áherslu á að telja hausa eftir kynferði. Mestu 
máli skiptir hvaða hugmyndir eru í höfðinu 
á fólki og hvort það hefur skilning á þeim 
málum sem varða jafnrétti og jafnstöðu 
kynjanna. Það fer ekki alltaf eftir líffræði-
legu kyni,“ segir hún. 

En hvernig finnst henni kvennabaráttan 
sem hún tók þátt í hafa skilað sér áfram? 
„Þegar hugsað er til baka um þrjátíu ár, frá 
því við settum saman Kvennalistann, þá 
hefur gífurlega margt áunnist. Vandinn er 
sá að hugmyndirnar um hlutverk kynjanna 
eru svo fastbundnar í menningunni að það 
tekur langan tíma að breyta þeim, miklu 
lengri en að breyta lögum og reglum.“ Hún 
tekur sem dæmi lög frá 1911 um jafnan rétt 
kvenna og karla til háskólanáms, styrkja 
og embætta. „Það leið hálf öld frá lagasetn-
ingunni þar til konur fóru að ráði að sækja 
háskóla og 60 ár þar til fyrsta konan vígðist 
prestur. Því olli ekki skortur á réttindum 
heldur hugarfar,“ bendir hún á. 

Fjárhagslegt sjálfstæði stórmál
Lög um jöfn laun kvenna og karla eru meðal 
þeirra sem dregst að framfylgja. „Mér þótti 
athyglisvert að í miðri nýafstaðinni kosn-
ingabaráttu fengum við enn eina könn-
unina um óútskýrðan launamun kynjanna 
en hún var varla rædd af frambjóðendum. 
Þegar Kvennalistinn var og hét hefði enginn 
komist hjá því að ræða könnum sem þessa í 
aðdraganda kosninga.“

Þar sem hún heldur á hinum nýja stjórnar-
sáttmála Framsóknar og Sjálfstæðisflokks 
gluggar Sigríður Dúna í jafnréttiskaflann. 
Hún er ánægð að þar stendur að fjárhags-
legt sjálfstæði einstaklinga sé grundvöllur 
jafnréttis og að huga þurfi að því, óháð hjú-

skaparstöðu. „Þessi klausa lætur lítið yfir 
sér en er stórmál,“ segir hún. „Það er búið 
að samtengja fjárhag hjóna með ýmsu móti 
í lögum enda er nú alltaf talað um „heimilin 
í landinu“. Fjárhagslegt sjálfstæði kvenna, 
sem alla tíð hefur verið baráttumál kven-
frelsissinna, hefur ekki verið á dagskrá. 
Það er arfaslæmt og ég velti fyrir mér hvort 
þetta viðhaldi meðal annars óbeint launa-
mun kynjanna, að vinnuveitendur hugsi sem 
svo að ef þeir borga körlunum hærri laun þá 
komi það konunum þeirra til góða?“ 

Sjálf hefur Sigríður Dúna lengi verið fjár-
hagslega sjálfstæð og látið fátt stoppa sig. 
Hún heillaðist af ævintýra-og ferðabókum 
sem barn og þegar hún heyrði minnst á 
mannfræði las hún sér til um hana í alfræði-
bókum því ekkert var internetið á þeim 
tíma. Strax að stúdentsprófi loknu hélt hún 
til London til náms í mannfræði við London 
School of Economics. Það var árið 1972. 
Síðar fór hún til Bandaríkjanna og lauk 
doktors prófi frá Rochester en kenndi mann-
fræði við Háskóla Íslands jafnhliða nám-
inu. Það er hún einnig að gera í dag enda 
prófessor í mannfræði við HÍ. Í millitíðinni 
hefur hún bæði verið á Alþingi Íslendinga og 
í utanríkisþjónustunni. „Ég er mannfræð-
ingur að ævistarfi því mannfræðin gefur 
ákveðna sýn á þau viðfangsefni sem mæta 
manni í lífinu og hún hefur nýst mér, alveg 
sama hvar ég hef borið niður.“

Öryggisstúss og áhyggjur
Árið 2006 fékk Sigríður Dúna launalaust 
leyfi frá HÍ og fór til starfa fyrir utanríkis-
þjónustu Íslands í Suður-Afríku. Sigríð-
ur, 12 ára dóttir hennar, fór með henni en 
voru þær í öruggu umhverfi? „Nei, enda fór 
mikill tími í öryggisstúss og áhyggjur. Við 
ókum í læstum bíl á milli staða og læstum 
að okkur þegar sólin gekk til viðar. Dóttir 
mín var ansi dugleg en svo þreifst hún eðli-
lega ekki í þessu umhverfi og fékk þá ósk 
uppfyllta að fara heim til pabba síns, Frið-
riks Sophussonar, sem var í fullri vinnu hjá 
Landsvirkjun en kom til okkar eins oft og 
hann gat. Ég hafði afar gaman af starfinu í 
Afríku en skylda mín var fyrst og fremst við 
dóttur mína svo ég sótti um flutning og eftir 
tveggja ára dvöl í Suður-Afríku var ég send 
til Noregs sem sendiherra. Nokkrum vikum 
eftir að ég kom til Óslóar varð bankahrun-
ið hér og Friðrik sem ætlaði að hætta hjá 
Landsvirkjun var beðinn að stjórna henni ár 

í viðbót svo við bjuggum saman mæðgurnar 
í Ósló.“ Hún segir aðstæður fólks í Suður- 
Afríku og Noregi gerólíkar þó að bæði 
löndin séu rík. „Munurinn er sá að í Suður-
Afríku er ríkidæmið á höndum örlítils brots 
þjóðarinnar en í Noregi er meiri jöfnuður.“ 

Leiðir göngu um slóðir Ólafíu
Áður en Sigríður Dúna flutti til Óslóar hafði 
hún dvalið þar við heimildaöflun vegna rit-
unar bókar um Ólafíu Jóhannsdóttur sem 
starfaði að líknarmálum í Ósló upp úr alda-
mótunum 1900. „Norðmenn eru hrifnir af 
Ólafíu og íslenski söfnuðurinn í Ósló hefur 
líka haldið minningu hennar á lofti. Sóknar-
prestur þar er séra Arna Grétarsdóttir og 
við unnum mikið saman í kjölfar banka-
hrunsins því sendiráðið var bara þriggja 
manna og gat ekki sinnt öllum þeim vanda 
sem fylgdi mikilli fjölgun Íslendinga í Nor-
egi. Því var stuðningur safnaðarins ómetan-
legur. Meðal annars var stofnaður sjóður í 
nafni Ólafíu sem styrkir bágstadda Íslend-
inga og þar er ég stjórnarformaður og þykir 
vænt um. Við vinnum í anda Ólafíu og ef fólk 
verður fyrir áföllum má sækja um aðstoð til 
okkar en aðeins einu sinni því sjóðurinn er 
ekki stærri en það.“

Í ár hefði Ólafía Jóhannsdóttir orðið 150 
ára og í tilefni þess verður haldin Ólafíuhá-
tíð 8.-9. júní í Ósló. Þá mun Sigríður Dúna 
leiða þriggja tíma göngu um slóðir Ólafíu í 
Ósló og segja frá lífi hennar og starfi. Allir 
eru velkomnir í gönguna sem verður 8. júní 
og hefst klukkan 14.00. Safnast er saman við 
styttu skáldsins Wergeland í miðborg Óslóar.

Vannærð börn orðin sælleg
En hvað var Sigríður Dúna að gera á Græn-
höfðaeyjum í mars? „Ég var meðal annars 
að skoða breytingar sem orðið hafa á lífs-
kjörum fólks þar á 30 árum, þær eru undra-
verðar. Ég var þar við mannfræðirannsókn-
ir 1984. Þá voru eyjarnar eitt fátækasta ríki 
heims. Þar var eymd, vannærð börn og von-
leysi. Nú, þrjátíu árum seinna, sá ég sælleg 
börn, iðandi atvinnulíf og fullt af konum í 
vinnu. Miklu máli skipti að árið 1991 komst 
virkt fjölflokkalýðræði á í landinu þannig 
að kjósendur geta skipt um stjórnvöld ef 
þeim býður svo við að horfa. Vandi margra 
Afríkuríkja er að þar eru gömlu frelsis-
hreyfingarnar enn við völd og þurfa ekki 
að óttast kjósendur.  Einnig var efnahags-
kerfi eyjanna opnað og erlendri fjárfest-

Á VINNU-
STOFUNNI 
Ég er mannfræðing-
ur að ævistarfi 
því mannfræðin 
gefur ákveðna sýn 
á þau viðfangsefni 
sem mæta manni í 
lífinu og hún hefur 
nýst mér, alveg 
sama hvar ég hef 
borið niður,“ segir 
Sigríður Dúna.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

   Mestu máli skiptir hvaða 
hugmyndir eru í höfðinu á fólki 

og hvort það hefur skilning á þeim 
málum sem varða jafnrétti og 

jafnstöðu kynjanna. Það fer ekki 
alltaf eftir líffræðilegu kyni.

Hugarfarið skiptir öllu máli
Sigríður Dúna Kristmundsdóttir prófessor svaraði í símann á Grænhöfðaeyjum við Afríkustrendur í mars síðastliðnum 
þegar reynt var að fá hana í viðtal vegna 30 ára afmælis Kvennalistans sem hún tók hún þátt í að stofna og sat á þingi fyrir. 
Viðtalinu var þá slegið á frest. Nú ber það upp á þann dag sem verið er að mynda nýja ríkisstjórn á Íslandi. 

Í ár hefði Ólafía Jóhannsdóttir orðið 150 ára 
og í tilefni þess verður haldin Ólafíuhátíð 
8.-9. júní í Ósló. Þá mun Sigríður Dúna leiða 
þriggja tíma göngu um slóðir Ólafíu í Ósló 
og segja frá lífi hennar og starfi. Allir eru 
velkomnir í gönguna sem verður 8. júní og 
hefst klukkan 14.00. Safnast er saman við 
styttu skáldsins Wergeland í miðborg Oslóar.

➜ Ólafíuhátíð

ingu hleypt inn í landið. Ríkið er með þeim 
fremstu í Afríku í dag í efnahags- og stjórn-
málalegri þróun og mikilvæg fyrirmynd í 
þessum heimshluta.“ 

Sendiráði Íslands í Suður-Afríku var lokað 
eftir bankahrunið í sparnaðarskyni. Sigríði 
Dúnu þykir það miður. „Menn halda að í 
Afríku sé tóm eymd, ofbeldi og alnæmi og 
að við höfum ekkert þangað að gera nema 
kannski í þróunarstarfi. En Afríka er að 
rétta úr kútnum, þar er nýr, stór markaður 
að opnast og honum fylgja mikil viðskipta-
tækifæri fyrir íslenskt atvinnulíf ekki síst í 
tæknigreinum og orkuiðnaði.“ Spurð hvort 
tölvusamskipti geti ekki í sumum tilfellum 
komið í stað sendiherra svarar hún: „Sumt 
geta tölvurnar en ekkert kemur í stað pers-
ónulegra samskipta sendiherra við ráða-
menn á vettvangi.“

Þú ert orðin amma
Við höfum ekkert farið út í persónuleg mál 
Sigríðar Dúnu. Skyldi hún vera orðin amma?  
„Já,“ segir hún brosandi. „Ég varð amma 
fyrir tæpum fimm árum, akkúrat í miðju 
bankahruni. Þann 13. október 2008 var ég að 
tala í síma snemma morguns við hollenska 
sendiherrann út af Icesave og á annarri 
línu var sonur minn að segja: „Þú ert orðin 
amma!“ Það var nú heldur betur hressandi 
í miðju fárinu. Í ágúst síðastliðnum kom svo 
lítil stúlka í heiminn og nú á ég tvö barna-
börn auk allra þeirra sem ég á á ská með 
Friðriki. Það er sko kátt í höllinni þegar við 
komum saman get ég sagt þér.“

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is



FERÐIR
LAUGARDAGUR  25. MAÍ 2013

Löndin við Miðjarðarhafið laða marga 
að. Þar er hægt að finna staði fyrir 
matgæðinga, strandaðdáendur, 

partífólk, hina rómantísku, fjölskyldustaði 
og þá sem vilja reyna á sig í göngu-, hjóla- 
eða fjallaferðum. Blaðamaður á netmiðli 
VG í Noregi tók saman nokkra slíka staði 
fyrir lesendur og víst er að þær upplýsing-
ar henta líka Íslendingum. Ef íslenskar 
ferðaskrifstofur bjóða ekki ferðir á þessar 
slóðir er auðvelt að fara á eigin vegum frá 
Lundúnum, Kaupmannahöfn eða öðrum 
borgum. 

Fyrir strandaðdáendur
Sól, sumar og strönd eru í augum margra 
þau þrjú orð sem þýða gott frí. Á grísku 
eyjunni Lefkada er ströndin Porto Kat-
siki sem er umkringd fallegum klettum 
og grænum fjallstindum. Kríthvít strönd-
in liggur þar með óendanlegu útsýni. 

Á hinni fallegu Sardiníu eru paradís-
arstrendur eins og Cala Goloritze og Cala 

Luna. Sardinía er stöðugt að verða vinsælli 
sem ferðamannastaður, enda afar fallegt 
landslag. 

Á Kýpur eru margar góðar strendur sem 
þar utan eru í öruggu umhverfi og sjórinn 
er tær og fallegur. 

Korsíka kemst einnig á blað fyrir hvítar 
strendur og kristaltæran sjó. Um mitt 
sumarið er þó mikið margmenni á þeim 
slóðum. 

Í Króatíu er afar fallegt landslag og 
góðar strendur.

Fyrir partífólkið
Ibiza hefur löngum verið mikill partí-
staður. Þar eru næturklúbbarnir í röðum, 
flottir plötusnúðar og nóttin er alltaf ung. 

Á Ayia Napa á Kýpur eru flottir nætur-
klúbbar og þar er meðalaldur djammar-
anna á milli 20-30 ár. 

Magaluf á Mallorca er þekktur partí-
staður. Mjög vinsæll djammstaður fyrir 
ungt fólk. 

Kos í Grikklandi er sömuleiðis þekkt-
ur partístaður. Partí, dans og drykkja allar 
nætur. 

St. Tropez í Frakklandi er fyrir þá efna-
meiri en klúbbarnir standa í röðum og 
alltaf hægt að lenda í fjöri. 

Fyrir þá ofvirku
Sierra Nevada á Spáni. Góður staður til 
að fara í fjallaferðir og ýmsar skemmti-
legar göngur. Skoðið spanishhighs.co.uk.

Krít býður upp á margar óvenjulegur 
gönguferðir. Skoðið Bungy.gr.

Malta hefur upp á að bjóða einhverjar 
bestu dýfingaupplifanir við Miðjarðarhaf-
ið. Skoðið Scubadivingmalta.com.

Fyrir þá sem vilja fara í fallhlífarstökk 
er Norður-Spánn upplagður. Skoðið skydi-
veempuriabrava.com.

Fyrir þá rómantísku
Útsýnið frá grísku eyjunni Santorini er 
heimsfrægt fyrir hinn einstaka sólar-

gang. Santorini þykir ákaflega hentug 
fyrir ljósmyndara og er mest myndaða 
eyja í heimi. 

Ítalía er afar rómantísk og marg-
ir möguleikar til að njóta rómantíkur. 
Þar má nefna eyjuna Ponza, sem liggur á 
milli Rómar og Napólí, eða Terracina og 
Sperlonga og svo má ekki gleyma Amalfi-
ströndinni sem er einstök. 

Sigling um Miðjarðarhafið er sömuleið-
is einstaklega rómantísk.

Frönsk upplifun. Leigðu bíl og keyrðu 
um frönsku rivíeruna þar sem hægt er að 
aka um litla og stóra bæi og njóta kvöld-
stemningar við ströndina í Nice eða á 
vínbúgörðum inn til landsins. 

Fyrir matgæðinga
Það er aldrei hægt að fá nóg af góðum 
mat í fríinu. Á frönsku rivíerunni eru 
margir möguleikar í matarupplifun. 
Hægt er að nefna bæinn Eze þar sem 
veitingahúsið Chevre d‘Or býður upp 

Hvernig er þín draumaferð?
Margir eru líklega að velta fyrir sér draumaferðinni í sumarfríinu. Einhverjir ætla að ferðast innanlands en aðrir horfa til útlanda. 
Það er misjafnt hvað fólk vill gera í fríinu, rólegheit, partí eða puð. Hvert er þá best að fara?
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Í skálanum við Nordenskjöld-jökulinn 
þurfti að ná í ís úr jöklinum til að bræða 
sem drykkjar- og saunuvatn.

Norðlægar slóðir hafa lengi heillað Ár-
dísi og Donal og því fannst þeim 
ekki úr vegi að stefna í þá átt í brúð-

kaupsferð sinni. „Við höfðum farið í frá-
bært ferðalag til Alaska árið áður en við gift-
um okkur. Hins vegar fórum við aldrei norð-
ur fyrir Reykjavík og því fannst okkur tími til 
kominn að halda aðeins norðar en Ísland í 
næstu ferð,“ segir Árdís en þau Donal gengu 
í hnapphelduna í júní 2011 en brúðkaups-
ferðin var ekki farin fyrr en í ár. „Við ákváð-
um að fara eins langt norður og við kæmumst 
án þess að þurfa að leggjast í margra mán-
aða eða ára undirbúning,“ upplýsir hún og 
því varð Svalbarði fyrir valinu. „Svalbarði er 
nyrsta byggðarlag heimsins og það er ótrú-
lega auðvelt að komst þangað með reglu-
legu áætlunarflugi,“ segir Árdís en hjónin, 
sem búa í Danmörku og Edinborg um þess-
ar mundir, f lugu frá Kaupmannahöfn í gegn-
um Ósló og Tromsö til Longyearbyen á Sval-
barða.

Í liði með Ronju ræningjadóttur
Í bænum gistu þau í Basecamp Trapper‘s 
Hotel sem er byggt í stíl kofa sela- og ís-
bjarnaveiðimanna fyrri tíma. Fyrsta kvöld-
ið var ætlað í rólegheit en þau álpuðust inn á 
ferðaskrifstofu þar sem þeim var í snarheit-
um kippt með í jökulhelli til að leika ferða-
menn í auglýsingamyndbandi. „Okkur fannst 
frekar fyndið að vera loks „uppgötvuð“ á 
Svalbarða eftir að hafa búið í mörg ár í Los 
Angeles,“ segir Árdís kímin.

Svo var haldið í fjögurra daga hundasleða-
ferð. „Við vorum fimm í allt með leiðsögu-
manninum og hvert okkar með sleða með 
sex hundum. Ég valdi að sjálfsögðu liðið með 
Ronju ræningjadóttur,“ segir Árdís glaðlega 
en ferðin var mikið ævintýri. „Þetta var bæði 
mun auðveldara og mun erfiðara en ég átti 
von á. Þetta var líkamlega auðveldara, hund-
arnir voru sterkir og maður þurfti ekki að 

hjálpa þeim nema upp allra bröttustu brekk-
urnar. Hins vegar var þetta tæknilega mun 
erfiðara en ég átti von á og maður hafði litla 
stjórn á sjálfum hundunum,“ segir Árdís 
enda voru einungis hundar leiðsögumanns-
ins þjálfaðir í að hlýða skipunum til hægri og 
vinstri. „Hinir hundarnir áttu að elta sleðann 
á undan sem var saklaust á snjóbreiðunum 
en gat orðið erfitt í brekkum. Stundum end-
aði sleðinn á hliðinni og maður rúllaði af.“

Hótel um borð í skútu
Fyrstu nóttina gistu Árdís og Donal á allsér-
stöku hóteli, hollensku seglskútunni Noor-
derlicht sem situr frosin föst í Templarfjor-
den á veturna. „Skipinu er siglt inn fjörðinn á 
haustin og látið frjósa fast, og svo er því siglt 
aftur burt um vorið,“ segir Árdís og var afar 
ánægð með gistinguna. „Þarna hittum við 
annað myndatökulið sem var að mynda sam-
spil ísbjarnamóður og húna,“ segir hún og 
um kvöldið gátu þau öll fylgst með ísbjarna-
móðurinni úr öryggi bátsins. „Í allri ferðinni 
máttum við ekki fara út án leiðsögumanns 
sem ávallt var vopnaður riffli og skammbyssu 
vegna ísbjarna.“

Næstu tvær nætur gisti hópurinn í skála við 
rætur Nordenskjöld-jökulsins. „Þaðan fórum 
við í dagsferð á sleðunum yfir frosinn Isfjord-
en til Pyramiden sem er gamall rússneskur 
draugabær. Þar búa reyndar tuttugu manns 
núna, fimm sem reka þar ferðaþjónustu og 
fimmtán sem vinna við að hreinsa svæðið af 
hrörnandi byggingum. Þar hittum við líka 
myndatökulið númer þrjú sem var að vinna að 
mynd um hjólabretti á norðurslóðum.“ Í lok 
ferðarinnar var hópurinn sóttur með bát á rönd 
íssins og siglt var aftur til Lonyearbyen. „Síð-
asta daginn okkar á Svalbarða fórum við í vél-
sleðaferð á austurströndina sem er mun kald-
ari en vesturströndin sem nýtur yls frá Golf-
strauminum,“ segir Árdís en þau hjónin eru 
himinlifandi með þessa köldu brúðkaupsferð.

Í brúðkaupsferð á Svalbarða
Árdís Elíasdóttir og Donal O‘Connell eru nýkomin úr ævintýralegri brúðkaupsreisu til Svalbarða í Norður-Íshafi. Þau ferðuðust um á 
eins manns hundasleðum, gistu í seglskútu sem frosin var föst í Templarfjorden, sáu ísbjarnamömmu með tvo húna og heimsóttu 
yfirgefinn rússneskan draugabæ.

Árdís og Donal fóru í fjögurra daga hundasleðaferð um snjóbreiður Svalbarða. Þau voru fimm saman og hvert og eitt með eigin hundasleða og hundateymi.

„Hótelið“ Noorderlicht er í raun skúta sem frosin er föst í firði. Í forgrunni er eitt hundateymi sem hvílir 
lúin bein.

Árdís og Donal kappklædd í kuldanum á Svalbarða. Þau voru hæstánægð enda var stefnan að fara í 
brúðkaupsferðina að vetrarlagi.
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HVAR FINN ÉG ÓDÝRT 
BENSÍN?
Bensíndropinn er dýr og 
það borgar sig að fylgjast með 
ódýrasta lítraverðinu hjá bensín-
stöðvum á ferðalög innanlands í 
sumar. Nú geta ferðamenn sem 
eiga snjallsíma eða spjaldtölvu 
sótt smáforrit (app) sem nefnist 
Bensínvaktin. Smáforritið, sem 
er ókeypis, veitir notandanum 
upplýsingar um hvar ódýrasta 
bensínið er að finna og þá 
bensínstöð sem er næst honum. 
Nýjustu bensínverðin uppfærast 
reglulega og verð eru sótt til allra 
bensínstöðva hérlendis, bæði 
hefðbundinna bensínstöðva og 
sjálfsafgreiðslustöðva. Einnig 
býður smáforritið upp á að reikna 
bensíneyðslu bifreiðarinnar og 
kostnað út frá uppgefnum gögn-
um. Advania bjó til Bensínvaktina 
í samvinnu við gsmbensin.is og 
fæst hún bæði fyrir iPhone- og 
Android-síma og er sótt inn á 
iTunes og Google Play.

Lestarferðalag um Evrópu 
þykir rómantískur ferðamáti. 
Neðanjarðarlestir þykja á hinn 
bóginn ekki til þess gerðar að 
vekja rómantískar hugsanir. Þessu 
ætla yfirvöld almenningssam-
ganga í Prag í Tékklandi að breyta. 

Brátt verða kynntar til leiks 
lestarvagnar sem eingöngu eru 
ætlaðir einhleypum. Uppátækið 
er hluti af átaki sem felst í því að 
fá fólk heldur til að ferðast með 
neðanjarðarlestum en einkabílum 
með því að benda á ýmislegt sem 

hægt er að gera í lestunum sem 
ekki er hægt í bílum. Til dæmis að 
þar sé hægt að lesa, spila tölvu-
leiki og jú, hitta draumaprinsinn 
eða -dísina.

Ætlunin er að hefja samstarf við 
stefnumótaþjónustur sem munu 
skipuleggja uppákomurnar um 
borð í lestunum sem verða þó 
aðeins á ferðinni á kvöldin og um 
helgar.

Vefsíðan www.gadling.com 
greinir frá.

KORSBÆK RÍS Á BAKKEN
Aðdáendur dönsku þáttanna 
Matador geta áður en langt um 
líður tyllt sér inn á Postgaarden 
og pantað smurbrauð og öl hjá 
þjóninum Boldt. Til stendur að 
tileinka 2.500 fermetra svæði 
þorpinu Korsbæk, sögusviði 
Matador-þáttanna í skemmtigarð-
inum Bakken. 
Áætlað er að Matador-svæðið 
verði opnað árið 2015 og geta 
gestir kíkt inn í dagstofu Elisa-
beth, verslun Mads Skjern, borð-
stofu Værnes-fjölskyldunnar, inn 
til grísabóndans og að sjálfsögðu 
inn í eldhús til Lauru.
Lise Nörgaard, höfundur Mata-
dor-þáttanna, er 96 ára en segist 
vona að hún lifi að sjá þorpið sitt 
rísa. „Það verður þá bara að keyra 
mig um svæðið í hjólastól, eins 
og frú Fernando Møghe,“ sagði 
Nørgaard hress á blaðamanna-
fundi.
Sjá www.aok.dk

ÁST UM BORÐ Í NEÐANJARÐARLEST
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á himneskan mat og útsýni yfir Mið-
jarðarhafið. Síðan má gera sér ferð á 
Ajuna niður við ströndina sem er topp-
veitingastaður.

Barcelona er matarborg með sína frá-
bæru tapas-rétti, auk þess sem þar er 
matarmarkaðurinn mikli, La Boqueria.

Á Grikklandi eru margir spennandi 
veitingastaðir. Best er að forðast þá í túr-
istagötum og borða á sömu stöðum og 
heimamenn. 

Tyrkir eiga sömuleiðis góða veitinga-
staði og bent er á að prófa heimamat.

Á Taormina á Sikileyjum eru eðalveit-

ingahús og trattoriur í röðum. Hægt er 
að benda á Vicolo Stretto fyrir útsýnið 
og sjávarfangið en einnig Bye Bye Blues 
í Palermo.

Fyrir þá sparsömu
Albanía er heillandi staður og minnir á 
Grikkland. Fólkið er gestrisið og náttúr-
an falleg. Verðlagið er þó mun hagstæð-
ara en í löndunum í kring og líklega er 
þetta ódýrasti sumarleyfisstaðurinn. 

Á Tyrklandi er hægt að fá ágæt hótel á 
góðu verði. Maturinn er ekki heldur dýr. 

Túnis er staður þar sem ódýrt er að 

vera með fjölskyldunni. Svo er gott að at-
huga að ferðir í júní og september eru 
ódýrari en um mitt sumar. 

Borg og strönd
Sumir vilja njóta bæði borgar og strand-
ar á ferðalaginu. Í Nice er það auðvelt 
og sömuleiðis í Barcelona, Aþenu, Split í 
Króatíu og Valencia á Spáni. 

Þeir nöktu
Cap d‘Agde við frönsku Miðjarðarhafs-
ströndina er þekktasta og stærsta svæðið 
fyrir nektarunnendur, þar er þá sem vilja 

ganga um naktir. Á þessu svæði er enginn 
í fötum, hvorki á veitingahúsum, í versl-
unum eða annars staðar. Um 25 þúsund 
manns mæta á svæðið yfir hásumarið og 
njóta þess að vera klæðlausir. 

La Cala, Denia á Spáni er fyrir norð-
an Alicante og þar er besta nektarströnd 
Spánar. 

Hægt er að fara í „naktar“ siglingar frá 
Omis og Split í Króatíu þar sem komið er 
við á nektarströndum.  

Binigaus á Menorcu á Spáni er vin-
sæl nektarbaðströnd og önnur þekkt er á 
Korfu í Grikklandi. 

Split í Króatíu. Í Króatíu eru góðar strendur og skemmtilegar borgir og bæir. 

Bland í poka
Sameinuðu þjóðirnar hvetja nú heimsbúa til að kjamsa á skor-
dýrum vegna hollustu þeirra og framtíðar jarðar. Hafðu neðan-
greinda útsölustaði skordýrasnarls á bak við eyrað næst þegar þú 
leggur land undir fót.
● Dounghuamen-næturmarkaðurinn í Peking er iðandi veislu-

borð ferskra margfætlna, silkiorma, sporðdreka, bjalla og 
krybba sem oftast eru steikt og þrædd upp á tein. 

● Í Suður-Mexíkó þykja spriklandi engisprettur lostæti, steikt-
ar með eldpipar, límónu og hvítlauk og hægt að nálgast bæði á 
veitingastöðum og mörkuðum. 

● Lirfur trjámölflugna hafa löngum þótt hnossgæti meðal frum-
byggja Ástralíu og bjóðast nú vítt og breitt þar í landi. Ristað-
ar lirfur verða stökkar að utan en gulleitar og minna á mjúka 
eggjarauðu að innan. 

● Í Taílandi er ekkert sjálfsagðara en að snarla á steiktu skor-
kvikindi. Stórar vatnapöddur, krybbur, bambusormar og engi-
sprettur eru alls staðar nálægar og bornar fram í kramarhús-
um eins og hvert annað gotterí. Ef valkvíði læðist að svöngum er 
óþarfi að örvænta því skordýrasölumenn bjóða líka upp á bland 
í poka.

Púpur silkiorma þræddar upp á spjót á Donghuamen-næturmarkaðinum í Kína.

Bærinn Eze á frönsku rivíerunni. Þangað ættu matgæðingar að fara. 



WAGNER Á KJARVALSSTÖÐUM
Anna Jónsdóttir sópransöngkona og Richard Simm píanó-

leikari flytja tónlist eftir Richard Wagner á Kjarvals-
stöðum á morgun kl. 17.00. Á efnisskránni eru þrjú 

frönsk ljóð, Wesendonk Lieder og aríur úr óperunum 
Tannhäuser, Lohengrin og Tristan und Isolde.

FÓTBOLTAHETJA
Baldur Sigurðsson segir 
það hafa gert sig að 
góðum knattspyrnu-
manni að spila fótbolta 
við sér eldri og reyndari 
stráka á uppvaxtar-
árunum í Mývatnssveit. 
Á unglingsaldri fékk 
hann stundum far með 
vöruflutningabílum yfir 
til Húsavíkur til að geta 
stundað æfingar hjá 
Völsungi. Með því liði, 
og aðeins sextán ára, 
fékk hann viðurnefnið 
Smalinn.
MYND/ANTON

Mín fyrstu kynni af fótbolta voru 
í garðinum heima með pabba. 
Þá var ég fjögurra ára og pabbi 

leyfði mér að vinna sig. Það efldi með 
mér sjálfstraust og áhuga á fótboltanum. 
Þegar ég stálpaðist meira var ég alla 
daga í fótbolta með mér eldri og fremri 
strákum og það hjálpaði líka. Á endanum 
skildi ég stóru strákana eftir enda var 
fótboltinn alltaf númer eitt hjá mér og 
skólinn númer tvö,“ segir Baldur, sem í 
fótboltaheiminum gengur undir gælu-
nafninu Smalinn og kann því vel.

„Já, mér þykir vænt um þetta gælu-
nafn því það yljar og minnir á ræturnar. 
Magnús Halldórsson, blaðamaður og fyrr-
verandi liðsfélagi úr Völsungi, kom með 
nafngiftina þegar liðið kom að sunnan og 
ég var í göngum hjá mömmu. Á bænum 
er hvorki farsíma- né sjónvarpssamband 
svo strákarnir óku inn langan dalinn og 

heim á bæ. Þar stóð ég í sveitagallanum 
og vaðstígvélum uppi í brekku og þótti 
svo fyndið að Maggi bjó til þetta gælu-
nafn sem hefur fylgt mér æ síðan,“ segir 
Baldur og hlær.

HEILLAÐUR AF SVEITINNI
Baldur ólst upp hjá föður sínum og systur 
á bænum Reykjahlíð 4 í Mývatnssveit en 
foreldrar hans skildu þegar hann var á sjö-
unda ári. Þá flutti móðir hans að bænum 
Hvammi í Svartárdal í Húnavatnssýslu þar 
sem hún tók við búi eftir lát föður síns.

„Mamma hafði hagsmuni okkar syst-
kina að leiðarljósi þegar við urðum eftir 
hjá pabba því þar höfðum við alist upp 
og áttum orðið góða vini. Samkomulag 
foreldra minna var líka alltaf eins og best 
verður á kosið og til að mynda keyrðu 
þau hvort til móts við annað með okkur 
systkinin þegar við fórum í lengri fríum 

SMALADRENGURINN
SVEITAPILTUR  Mývetningurinn og KR-ingurinn Baldur Sigurðsson er marka-
hæsti leikmaður Pepsi-deildarinnar. Hann vildi nú helst vera í sauðburði. 
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Nefkvef, hnerri og 

eru helstu einkenni frjókornaofnæmis

Nýjung Sinose 100% náttúrulegt efni
sem úðað er í nef og kemur af stað öflugum 
hnerra sem hjálpar til við að hreinsa ofnæmis-
vaka úr nefi en í leiðinni róar það og ver með 
áframhaldandi notkun. 

Sinose er þrívirk blanda 
sem hreinsar, róar og ver. 
Hentar einnig þeim sem 
þjást af stífluðu nefi og 
nef- og kinnholubólgum. 

Hentar  öllum frá 12 mánaða aldri, á meðgöngu 
og meðan á brjóstagjöf stendur. 

Slævir ekki, engin kemísk íblöndunarefni. 

Andaðu léttar og njóttu sumarsins með Sinose
Fæst í flestum apótekum og heilsubúðum 

göngu

áframhaldandi notkun. 
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til mömmu, samanlagt 230 kíló-

metra,“ segir Baldur, sem fer í sveit til 
foreldra sinna við hvert tækifæri og 
tregar það nú að komast ekki norður í 
sauðburð.

„Mér þykir afar vænt um sveitina 
mína og upprunann og nýti hvert 
tækifæri til að nota landsbyggðar-
hrokann á borgarbúa,“ segir Baldur og 
skellir upp úr. „Vorin með sauðburðin-
um og haustin með göngum og réttum 
eru minn uppáhaldstími í sveit. Ég hef 
gaman af öllum bústörfum þótt ég sé 
ekki mikill hestamaður og þótti alltaf 
skemmtilegast að sjá um kindurnar 
því þær eru húsdýr sem bændur 
mynda oft tengsl við. Mér þykir líka 
mikið stuð að rýja, moka skít og 
flórinn og vera innan um bændur, 
sem eru sérstakur þjóðflokkur, með 
sínar sterku skoðanir á hlutunum og 
skemmtilegan kjaft á stundum,“ segir 
Baldur heillaður af sveitinni.

Í FÓTBOLTA TIL AÐ VINNA
Baldur er nú markahæsti leik-
maður Pepsi-deildarinnar og leikur 
á miðjunni með KR sem er efsta lið í 
deildinni.

„Ég er langt í frá besti marka-
skorarinn í deildinni og heiðurinn ligg-
ur hjá liðsfélögum mínum. Þetta hefur 
verið góð byrjun og ég verið réttur 
maður á réttum stað, fengið nokkur 
opin færi og tækifæri til að klára þau 
með sæmd. Ég er því ekki lykilmaður 
í velgengni KR nú; bara heppinn að 
vera í færinu þegar boltinn kemur,“ 
segir Baldur af stakri hógværð.

Spurður hvort atvinnumennska 
í útlöndum freisti segist hann ekki 
mundu segja nei við spennandi til-
boði en að sér líði stórkostlega að 
spila á Íslandi og með KR. 

„Þótt starfsframinn sé að verða í 
meiri brennidepli en fótboltaframinn 
hef ég gríðarlegan metnað í bolt-
anum. Það skiptir mig öllu að standa 
mig vel hjá KR þar sem andinn ein-
kennist af miklum metnaði og pressu 
á árangur. Það er ég ánægðastur með 
þótt stundum sé talað um að KR setji 
of mikla pressu á leikmenn. Fólk ým-
ist elskar eða hatar KR og ég er í fyrr-
nefnda hópnum. Ég er í þessu til að 
vinna leiki og titla, enda það leiðin-
legasta í heimi að tapa.“

ELSKAR PÁLU MARIE OG SONINN
Fótbolti er örlagavaldur í einkalífi 
Baldurs því hann fann ástina með 
Pálu Marie Einarsdóttur, knatt-
spyrnukonu í Val. 

„Við Pála Marie höfðum tekið 
hvort eftir öðru í gegnum fótbolt-
ann en náðum loks saman á fallegu 
sumarkvöldi í bænum aðfaranótt 
þjóðhátíðardags. Ég held að kven-
hylli fótboltamanna skrifist á at-
hyglina sem þeir fá í fjölmiðlum því 
stundum verða þeir jafn áberandi og 
fræga fólkið. Svo spilar trúlega inn í 
sú staðreynd að fótbolti er vinsæl-
asta íþrótt heims.“

Baldur og Pála Marie eignuðust 
son í janúar.

„Það er yndisleg tilfinning að verða 
faðir og breytir tilverunni. Ég var lítill 
barnakarl áður en sonurinn fæddist 
en um leið og maður fær eigið barn 
í hendur breytist allt. Víst eru góðar 
líkur á að snáðinn verði fótbolta-
maður því móðir hans er margfaldur 
Íslands- og bikarmeistari með Val. 
Hann mun því alast upp í fótbolta-
fjölskyldu en gæti allt eins fengið 
ógeð eins og að smitast af fótbolta-
bakteríunni,“ segir Baldur og kímir.

Fjölskyldan er nýflutt í Vestur bæinn 
og blómstrar þar í návígi KR-vallarins. 
„Mér líður yndislega í borginni en 
finnst þægilegt að komast af og til í 
sveitina líka. Ég sé ekki fyrir mér að 
búa í sveit í framtíðinni en sem verk-
fræðingur væri gaman að vinna að 
framkvæmdum á landsbyggðinni,“ 
segir Baldur, sem útskrifast úr bygg-
ingaverkfræði að ári og hóf störf á 
verkfræðistofu í liðinni viku.

„Ég ætlaði alltaf að verða smiður en 
verkfræðin varð óvart fyrir valinu þeg-
ar fyrrverandi kærasti systur minnar 
var í verkfræðinámi og vakti með mér 
áhuga á starfinu. Ég hafði aldrei verið 

sterkur í stærðfræði en skipti strax 
yfir á raungreinabraut til að undirbúa 
mig undir verkfræðinámið og finn að 
starfsumhverfið á vel við mig.“

Um helgina ætlar Baldur að sækja 
tvær æfingar hjá KR, sem á mikilvæg-
an leik á mánudag.

„Ef vel viðrar förum við í göngu-
túr með vagninn og heilsum upp á 
tengdaforeldra mína og vini okkar. 
Þá er klárt mál að ég horfi á stærsta 
leik ársins, sem er úrslitaleikur 
Meistaradeildarinnar í Evrópu. Það 
verður að viðurkennast að ég horfi 
dálítið mikið á fótbolta í sjónvarp-
inu.“ ■ thordis@365.is

BJÖRT FRAMTÍÐ 
Baldur útskrifast úr 
byggingaverkfræði á 
næsta ári og vinnur nú á 
verkfræðistofunni VSÓ 
ráðgjöf þar sem hann 
finnur sig afar vel. 
MYND/ANTON

HELGINHELGIN

Hverfið verður skreytt í 
regnbogans litum og ým-
islegt skemmtilegt í boði.

Frítt verður í Grafarvogslaug 
milli klukkan 9 og 11. Milli 10 og 
12 verður opið hús á svellinu í 
Egilshöll en frítt verður á skauta 
fyrir börn og fullorðna. Þeir sem 
vilja geta fengið kennslu í undir-
stöðuatriðum skautalistarinnar.

Klukkan 13 verður Hallsteinsgarður 
vígður en það verður myndhöggvar-
inn sjálfur, Hallsteinn Sigurðsson, sem 
afhendir Reykjavíkurborg verk sín til 
eignar. Að því loknu verður farin skrúð-
ganga frá garðinum að Gufunesbæ þar 
sem slegið verður upp hátíðahöldum. 
Þar verða hoppukastalar, leiktæki, hest-
ar, andlitsmálning, Sögubíllinn Æringi og 
ýmislegt fleira í boði.

Þá verður opið hús hjá Íslenska gáma-
félaginu en þar verður hægt að sjá sýningu 
á hlutum sem hafa fengið nýtt líf. Hoppu-
kastali og grillaðar pylsur verða að sjálf-
sögðu hluti gleðinnar.

GLEÐI Í GRAFARVOGI
Grafarvogsdagurinn verður haldinn 
hátíðlegur í dag, 25. maí. 
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Helga segist ekki hafa upplifað breytinga-
skeiðið eins og hún átti vona á. „Ég veit þó 
að ég er byrjuð á því þar sem ég var orðin 

mjög slæm af verkjum og stirðleika í stoðkerfinu 
og vöðvum. Eftir að ég byrjaði að nota Femarelle 
fyrir rúmum mánuði hefur svefninn stórlagast. Ég 
hef ekki sofið að jafnaði nema í mesta lagi í fjóra 
tíma í einu síðan ég var um þrítugt en nú sef ég 
eins og ungabarn í átta tíma. Ég gæti meira að 
segja sofið meira,“ segir Helga.  

„Einnig hefur þurrkur í leggöngum lagast en 
ég er með insúlínháða sykursýki og þetta er oft 
vandamál hjá okkur sem erum með sykursýki. 
Reyndar hefur skapið líka lagast því að með meiri 
hvíld verður líðanin öll betri. Ég hef jafnari orku 
yfir daginn og þarf ekki að leggja mig eins og 
áður,“ segir Helga.

LAUS VIÐ VERKJALYFIN – ÞVÍLÍKUR MUNUR 
„Ég las að Femarelle myndi slá á einkenni tíða-
hvarfa hjá konum og ákvað því að prófa. Ég 
taldi að ég væri að fá liðagigt þar sem 
ég var orðin svo aum í liðum 
og mér var alltaf illt í höndum 
og fingrum. Ég notaði verkjalyf 
til að lina þjáningarnar,“ segir 
Kolbrún Jóhannesdóttir. „Eftir 
að ég byrjaði að taka Femarelle 
fann ég fljótlega að liðverkirnir 
hjöðnuðu. Eftir rúmlega viku 
voru verkirnir að mestu horfnir 
og mér líður miklu betur í öllum 
liðum og vöðvum. Ég þarf ekki 
að nota verkjalyfin lengur,“ segir 
Kolbrún. „Að auki sef ég betur 
og hvílist vel þegar ég sef. Það er 
allt annað líf eftir að ég byrjaði að 
nota Femarelle, ég mæli með því 
við vinkonur mínar og hvet allar 
konur til að prófa.“  

FRÁBÆR LÍÐAN AF NOTKUN 
FEMARELLE 
Ásdís L. Runólfsdóttir hafði próf-
að allt, að því er hún segir. „Ég 

breytti mataræðinu, tók 
inn vítamín og bætiefni 
en ekkert virkaði. Þegar 
Femarelle kom á markað-
inn var ég alveg komin að 
því að gefast upp. Hita-
köstin urðu stöðugt verri 
og verri. Ég vissi ekki 
hvernig ég átti að klæða 
mig lengur. Svefnlausar 

nætur vegna nætursvita og hitakasta. Mér leið 
eins og ég logaði innan frá. Það tók Femarelle um 
það bil tvær vikur að virka, á þriðju viku fann ég 
ekki fyrir neinum einkennum. Nú líður mér mjög 
vel bæði andlega og líkamlega. Ég þarf ekki lengur 
að rífa mig úr fötunum þegar ég sit í sófanum á 
kvöldin vegna óbærilegs hita og sef mjög vært í 
langerma náttkjólum á næturnar.“

Femarelle fæst í öllum apótekum, heilsuversl-
unum og heilsuhillum stórmarkaðanna.

MÆLI HIKLAUST MEÐ FEMARELLE
ICECARE KYNNIR  Helga Auðunsdóttir segir að hún hafi átt erfitt með svefn í mörg ár en eftir að hún byrjaði að taka inn Femarelle 
hafi svefninn stórlagast. Öll líðan hafi gjörbreyst.

BETRI LÍÐAN
Helgu Auðunsdóttur 
hefur liðið miklu betur 
eftir að hún byrjaði að 
taka inn Femarelle.
MYND/VALLI

„Dóttir mín á unglingsaldri var búin að eiga 
við óþægindi og kláða á kynfærasvæði í 
nokkra mánuði og hafði prófað ýmis lyf við 
sveppasýkingu. Ekkert virkaði á vanda-
málið. Ég las um Bio-Kult Candéa og ákvað 
að kaupa pakka fyrir hana til að prófa, það 
sakaði ekki þar sem öll sveppalyfin náðu 
ekki niður kláðanum. Fljótlega fann hún 
mun á sér og núna passar hún vel upp á 
að gleyma ekki að taka hylkin, því að í 
sumar þá gleymdist það í nokkra daga 
og þá blossaði sveppasýkingin upp 
aftur. Við mæðgur viljum þakka fyrir 
því að það er svo gott að geta náð 
niður vandamáli á náttúrulegan 
hátt í staðinn fyrir að nota lyf við 
sveppasýkingu. Bestu þakkir, 
Linda.“ 
Fæst í öllum apótekum, heilsu-
verslunum
og heilsuhillum stórmarkað-
anna.

BIO-KULT CANDÉA VIRKAR VEL Á 
SVEPPASÝKINGUNA

Bio-Kult Candéa er blanda af vinveittum gerlum, 
hvítlauk og þrúgukjarnaþykkni sem virkar sem 
öflug vörn gegn Candida-sveppasýkingu í meltingar-

vegi kvenna og karla. Einkenni sveppasýk-
ingar geta meðal annars verið munnangur, 
fæðuóþol, pirringur, skapsveiflur, þreyta, 
meltingartruflanir, brjóstsviði, verkir í lið-
um, mígreni og alls kyns húðvandamál.

BIO-KULT 
CANDEA 
Öflug vörn 
gegn Candida-
sveppasýkingu í 
meltingarvegi.

Einkenni þvagfærasýkingar 
geta verið:

■ Tíð þvaglát
■ Verkir og brunatilfinning við 
þvaglát
■ Óeðlileg lykt og litur af 
þvaginu

Bio-Kult Pro-Cyan hentar fyrir 
alla gegn þvagfærasýkingu.
Skammtur: 2 hylki 1-2 svar á 
dag.

Fæst í öllum apótekum, heilsu-
verslunum og heilsuhillum 
stórmarkaðanna.

BIO-KULT 
PRO-CYAN
– öflug vörn gegn þvag-
færasýkingu

FEMARELLE
Rannsóknir hafa 
sýnt að Femarelle 
örvar estrógen-
nema í staðbundn-
um vef, slær á 
einkenni tíðahvarfa 
og styrkir bein, 
án þess að hafa 
nokkur neikvæð 
áhrif á vef í móður-
lífi eða brjóstum. 
Femarelle eykur 
beinþéttni og við-
heldur heilbrigði 
beina. Femarelle 
hefur ekki áhrif á 
blóðstorknun. 
Til viðbótar við 
sannaða virkni hafa 
rannsóknir einnig 
sýnt fram á öryggi 
Femarelle. 
Notkun:  1 hylki 
2svar á dag, best 
að taka að morgni 
og kvöldi, ekki er 
þörf á að taka með 
mat. 
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Fyrirtækið HUSSE hefur verið starf-
andi í rúmlega 25 ár og hefur því 
yfirgripsmikla þekkingu og reynslu á 

þessu sviði. Til þess að halda kostnaði og 
þar með verði í lágmarki eru HUSSE-vör-
urnar ekki seldar í hefðbundnum versl-
unum, heldur aðeins af þjálfuðum söluað-
ilum og í vefverslun HUSSE, www.husse.is. 

Auður Guðmundsdóttir er söluaðili 
HUSSE í Reykjavík. Hún segir að á vef-
síðunni megi finna allar þær vörur sem 
HUSSE hefur á boðstólum og jafnframt 
þá söluaðila sem starfa á hverju svæði. 
„Einfalt er að finna söluaðila á hverju 
svæði með því að fara á reitinn til hægri á 
síðunni, „finna söluaðila“, og slá inn póst-
númer sitt,“ segir Auður. 

„Söluaðilar Husse geta aðstoðað við að 
velja rétta fóðrið því það er mikilvægt að 
velja það sem hentar þínu gæludýri best. 
Ef fóðrið sem þú kaupir fer ekki vel í dýrið 
þitt þá tökum við það til baka og finnum 
annað sem gæti hentað betur.“ 

Það er nauðsynlegt að hugsa vel um 
dýrin okkar og því þarf að vanda valið 
þegar kemur að fóðri. 

Mikil breidd er í vöruvali þannig að 
HUSSE á til fóður sem hentar flestum 
hundum og köttum. HUSSE Valp er til 
dæmis úrvals hvolpafóður og HUSSE 
Senior er ætlað eldri hundum svo að 
dæmi séu tekin.

Einfalt er að panta HUSSE-vörurnar. 
Aðeins þarf að fara inn á vefsíðuna www.
husse.is og panta. Þegar vara hefur verið 
valin þarf að skrá inn nafn og heim-
ilisfang og fleiri upplýsingar. Sölu-
aðili mun síðan hafa samband og 
kanna hvenær best hentar að fá 
vörurnar afgreiddar heim. Auð-
ur segir að mikil ánægja sé með 
HUSSE-vörurnar hjá viðskipta-
vinum hennar í Reykjavík, enda er 
mikill metnaður lagður í framleiðsluna. 
HUSSE-gæludýrafóður er afgreitt beint 
heim að dyrum.

HÁGÆÐAFÓÐUR FYRIR 
HUNDA OG KETTI
HUSSE KYNNIR  Nú eru gæludýravörur frá hinu sænska fyrirtæki HUSSE loks 
fáanlegar á Íslandi. HUSSE framleiðir hágæðafóður fyrir hunda og ketti sem 
það selur í yfir 40 löndum.

HUSSE 
Mikil breidd er í vöruvali 
þannig að HUSSE á til 

fóður sem hentar 
flestum hundum 

og köttum.

HREYFING Lára G, Sigurðardóttir segir 
að sterkar vísbendingar séu fyrir því að 
hreyfing bæti lífslíkur.  MYND/ANTON

Lára G. Sigurðardóttir læknir segir 
að nýlegar rannsóknir sýni með 
áberandi hætti fram á mikilvægi 
hreyfingar fyrir heilsuna. „Hreyf-
ing er verndandi gegn ákveðnum 
tegundum af krabbameini og nýleg 
rannsókn sem framkvæmd var af 
hinni virtu krabbameinsstofnun 
Dana Farber í Boston sýndi fram á 
að konur sem hafa verið greindar 
með ristilkrabbamein væru tvöfalt 
líklegri til að vera á lífi í lok rann-
sóknartíma ef þær stunduðu líkams-
rækt. Merkilegt er að það skipti 
ekki máli hvort þær höfðu stundað 
líkamsrækt áður en sjúkdómurinn 
greindist. Það er því aldrei of seint 
að byrja að stunda líkamsrækt,“ seg-
ir Lára en Heilsuhlaup Krabbameins-
félagsins verður haldið fimmtudag-
inn 30. maí næstkomandi.

„Alþjóðaheilbrigðisstofnunin 
hefur birt leiðbeiningar um létta og 
þyngri líkamsrækt. Léttari æfingarn-
ar miðast við um það bil 20 mínútur 
fimm daga vikunnar en þær erfiðari 
miðast við 30 mínútur þrisvar í viku. 
Léttari æfingar geta verið að bóna 
bílinn, fara í gönguferðir, hjóla á jafn-
sléttu og þess háttar en þær erfiðari 
eru eins og skokk, hlaup eða þrek-
tímar,“ segir Lára og bætir við að öll 
hreyfing sé góð. „Ganga eða hjóla í 
vinnuna, taka stiga í stað lyftu, allt 
hjálpar þetta. Fjallganga er til dæmis 
mjög góð hreyfing.“

HEILSUHLAUP 

Heilsuhlaup Krabbameins-
félagsins verður haldið  á 
fimmtudaginn 30. maí nk. 
og hefst kl. 19.00 við hús 
Krabbameinsfélagsins að 
Skógarhlíð 8 í Reykjavík. 
Skráning er hafin á hlaup.is.

HREYFING – 
HEILSUNNAR VEGNA
KRABBAMEINSFÉLAG ÍSLANDS KYNNIR

Nánari upp-
lýsingar á 
www.husse.is.

ALMENN LEIÐSÖGN OG GÖNGULEIÐSÖGN

Leiðsöguskólinn  sími: 594 4025

Draumastarfið í draumalandinuDraa

LEIÐSÖGU
SKÓLINN

WWW.MK.IS

Ef þér finnst gaman að ferðast um Ísland og umgangast erlenda ferðamenn þá a ferðamenn þaEf þéér finn
gæti leiðsögunám verið fyrir þig.gæti i leiðsöögunám

Leiðsögunám er fjölbreytt og skemmtilegt og getur opnað dyr að áhugaverðu ð áhugaverðu að ánám er LeiðsLeiðsö nám
og krefjandi starfi í vaxandi atvinnugrein.ndi starfi og kreefjan

INNRRITTUNUN STENDUR TIL 29. MAÍ

KKannt þú erlend tungumál?anna
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Verkefnastjóri
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða til afleysingar 
verkefnastjóra á skrifstofu æskúlýðsmála sem hefur 
yfirumsjón með tómstundamiðstöðvum ÍTH sem staðsettar 
eru í grunnskólum Hafnarfjarðar. Starfið tekur til starfsemi 
félagsmiðstöðva og frístundaheimila sem heyrir undir 
skrifstofu æskulýðsmála í Hafnarfirði ásamt að sinna öðrum 
verkefnum sem skrifstofu ÍTH er falið að sinna.
 
Helstu verkefni: 
• Skipulagning, framkvæmd og umsjón með verkefnum og 

viðburðum tengdum frístundastarfi 
• Fagleg forysta 
• Samskipti við samstarfsaðila og forráðamenn 
 
Menntunar og hæfniskröfur: 
• Umsækjandi þarf að hafa lokið háskólamenntun í Tóm-

stunda- og félagsmálafræði eða sambærilegri  menntun. 
• Reynsla af störfum á vettvangi frítíma 
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum 

 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
 
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 
Möguleiki er á sveigjanlegum vinnutíma á ársgrundvelli. 
 
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um þessi 
störf. 

Nánari upplýsingar veita Linda H. Leifsdóttir  
lindah@hafnarfjordur.is  og Geir Bjarnason starfandi 
æskulýðsfulltrúi geir@hafnarfjordur.is  eða hafa samband 
við skrifstofu æskulýðsmála í síma 585-5500. 
 
Umsóknarfrestur er til og með 31. maí. næstkomandi. 

Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar 
merktar „Verkefnastjóri frístundastarfs“ eða með rafrænum 
hætti á ith@hafnarfjordu.is 

Verkfræðistofan Vista hefur um árabil sérhæft sig í 
mælingum og eftirliti með þeim allt frá uppsetningu á 
búnaði, söfnun gagna og framsetningu þeirra.
www.vista.is

Verkfræðistofan Vista er reyklaus og 
fjölskylduvænn vinnustaður

Við leitum að sjálfstæðum og úrræðagóðum 
starfsmanni til að fást við hönnun og smíði 
mæli- og stjórnkerfa, og viðhald og umsjón eldri kerfa.

Hæfniskröfur:
Verk- eða tæknifræði á rafmagnssviði
Reynsla sem nýtast mun í starfi
Góð enskukunnátta
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

UMSÓKNARFRESTUR er til og með 2. júní.
Tekið er á móti umsóknum og ferilskrám á 
netfangið vista@vista.is 
Fyrirspurnir um starfið skal senda til vista@vista.is

RAFMAGNS-
VERK- EÐA TÆKNIFRÆÐINGURUmsjónarkennari á miðstigi.

Grunnskóli Grindavíkur auglýsir eftir kennara til 
starfa á næsta skólaári. Um er að ræða umsjón 

og kennslu á miðstigi.

Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með um 450 
nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla Grin-
davíkur er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni og lögð 
áhersla á að skapa þannig umhverfi að öllum líði vel og  
allir læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér og umhverfi 
sínu.  Starfsemin skal einkennast af fjölbreytni, sveigjan-
leika og víðsýni þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa, 
áhuga og getu nemenda.  Allur aðbúnaður og umhverfi 
skólans er til fyrirmyndar. Sjá nánar á heimasíðu skólans  
http://www.grindavik.is/grunnskolinn .

Grindavíkurbær er um 2.900 íbúa samfélag í næsta ná-
grenni höfuðborgarsvæðisins. Í Grindavík er lögð áhersla 
á fjölskylduvænt umhverfi, íþróttastarf og heilsueflingu í 
skóla og leikskóla. Starfsmenn Grindavíkurbæjar eru um 
170, en bærinn býður upp á alla helstu opinbera þjónustu. 
Starfsmenn Grindavíkurbæjar hafa sett sér eftirfarandi 
gildi sem unnið er eftir í starfsemi bæjarins, þau eru jafn-
ræði, jákvæðni, þekking, framsækni og traust. 

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. 
Umsóknir  skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 
2, 240 Grindavík eða sendist á netfangið halldorakm@
grindavik.is  í síðasta lagi 5. júní næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Halldóra K. Magnúsdóttir 
skólastjóri í síma 420-1150.

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir stöður
tónleikastjóra og tónlistarstjóra lausar til
umsóknar frá og með 1. september 2013

ber ábyrgð á skipulagningu tónleikahalds hljómsveitarinnar
og framkvæmd tónleika.

Hann hefur yfirumsjón
með sviðsmálum og öðrum praktískum málum vegna tónleikahalds á sviði og í sal.
Tónleikastjóri hefur yfirumsjón með skipulagningu og framkvæmd tónleikaferða.
Hann vinnur náið með tónlistarstjóra og listrænum stjórnanda að mótun
tónleikadagskrár. Tónleikastjóri heyrir beint undir framkvæmdastjóra.

Krafist er háskólamenntunar, sem nýtist í starfi og
æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu og þekkingu á starfsemi
sinfóníuhljómsveita. Reynsla af stjórnunarstörfum og/eða verkefnastjórnun er
nauðsynleg. Krafist er góðrar íslensku- og enskukunnáttu og þekking á tónlist og
íslensku tónlistarlífi er jafnframt mikilvæg. Áhersla er lögð á frumkvæði,
skipulagshæfni og fylgni til framkvæmda.

eggur drög að dagskrá komandi starfsára Sinfóníu-
hljómsveitarinnar og gerir tillögur um hljómsveitarstjóra og aðra listamenn, sem
koma fram með hljómsveitinni. Hann annast samskipti við umboðsskrifstofur, bókar
listamenn og gerir drög að verkefnavali. Tónlistarstjóri starfar náið með listrænum
stjórnanda við að framfylgja listrænni stefnu Sinfóníuhljómsveitarinnar. Hann
kemur að ritun fræðsluefnis og öðrum textaskrifum, styður við fræðslustarf
hljómsveitarinnar ásamt því að taka þátt í kynningarstarfi með ýmsum hætti.
Tónlistarstjóri heyrir beint undir framkvæmdastjóra.

Skilyrði er að umsækjendur hafi yfirgripsmikla
þekkingu á sígildri tónlist, nútímatónlist og tónlistarsögu. Góð þekking á íslensku
tónlistarfólki og tónskáldum er nauðsynleg, en þekking á alþjóðlegum
tónlistarmarkaði er kostur. Nauðsynlegt er að umsækendur hafi mjög góð tök á
rituðu og töluðu íslensku máli og góða tungumálakunnáttu almennt, einkum
ensku. Krafist er háskólaprófs í tónlist og/eða á fræðasviðum tónlistar. Áhersla er
lögð á frumkvæði, skipulagshæfni og fylgni til framkvæmda.

er til og með 10. júní nk.

veitir nánari upplýsingar, en viðtalstími er
frá kl. 13-15, á meðan á umsóknarferli stendur. Vinsamlega sendið starfsferilskrár
til ásamt viðeigandi prófgögnum.

er ein stærsta menningarstofnun landsins með um
100 manna starfslið. Hljómsveitin heldur úti fjölbreytilegri tónleikadagskrá,
hljóðritar til innlendrar og erlendrar útgáfu, fer í tónleikaferðir innanlands og utan,
auk þess sem hún stendur fyrir viðamiklu fræðslustarfi fyrir börn og fullorðna.
Starfsstöð Sinfóníuhljómsveitarinnar er í tónlistarhúsinu Hörpu.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur Vinsamlega athugið að
fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ Starfsráðningum ehf.

Guðný Harðardóttir, gudny@stra.is

stra@stra.is

Sinfóníuhljómsveit Íslands

l

Tónleikastjóri

Tónlistarstjóri

Hann sér um samninga við umboðsskrifstofur og annast
samningagerð við listamenn og þá sem koma að tónleikum.

Tónleikastjóri

Tónlistarstjóri l

www.sinfonia.is

www.stra.is

www.sinfonia.is

www.stra.is

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

SÖLUFULLTRÚAR 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441



Tvö hlutastörf við kirkjuvörslu
Langholtskirkja óskar eftir tveimur starfsmönnum til kirkjuvörslu frá 1. ágúst 2013

Laun eru samkvæmt kjarasamningum VR. 
Umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og skulu sendar á 
langholtskirkja@langholtskirkja.is merktar starfsumsókn.  
Umsóknarfrestur er til og með 14. júní. 
Umsækjendur þurfa að veita heimild til að aflað sé sakarvottorðs.  
Upplýsingar um störfin veitir Björg Dan Róbertsdóttir í síma 6603720.
Öllum umsóknum verður svarað.

Kirkjuvörður/húsvörður 70% staða
Helstu verkefni:
Húsvarsla vegna viðburða í kirkju og safnaðarheimili
Dagleg þrif og létt viðhald
Kaup á rekstrarvörum
Aðstoð við helgihald

Hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg
Frumkvæði og sjálfstæði í  vinnubrögðum
Samviskusemi og hæfni í mannlegum samskiptum

Kirkjuvörður/ritari 50% staða
Helstu verkefni:
Almenn skrifstofustörf
Bókanir og innheimta vegna útleigu á kirkju og safnaðarheimili
Eftirlit vegna skráninga og innheimtu kórskóla
Aðstoð við helgihald

Hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
Góð almenn tölvukunnátta
Samviskusemi og hæfni í mannlegum samskiptum

Bókun og tollskýrslugerð

Óskum eftir að ráða stafsmann í sumar-
afleysingar í bókhalds- og tolladeild.

Starfsmaður þarf að hafa reynslu af 
bókhaldi, tollskýrslugerð og notkun á 
Microsoft Excel.

Unnið er í AXAPTA kerfi og öll reynsla af 
notkun þess kerfis er því kostur.

Áhugasamir vinsamlegast sendið 
tölvupóst með upplýsingum um reynslu 
og fyrri störf til bsh@hekla.is.

  

+ Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á www.icelandair.is 
 eigi síðar en 2. júní 2013.

KOMDU TIL LIÐS VIÐ OKKUR

VERKEFNASTJÓRI  STARFSMANNAMÁLA – ICELANDAIR HOTELS

STARFSSVIÐ:
Aðstoð við val og ráðningar nýrra starfsmanna
Aðstoð við þjálfunar- og fræðslumál
Upplýsingagjöf um starfsmannamál
Aðstoð og stuðningur við stjórnendur og starfsmenn Icelandair Hotels
Móta og útfæra mælikvarða, markmið og eftirfylgni í starfsmannamálum

 í samvinnu við starfsmannastjóra
Kemur að gerð ráðningasamninga og starfslýsinga
Umsjón með frammistöðumati
Önnur verkefni sem upp koma samkvæmt nánari fyrirmælum yfirmanns

HÆFNISKRÖFUR:
Háskólamenntun í starfsmannamálum er æskileg
Reynsla og þekking af starfsmannamálum er nauðsynleg
Reynsla af upplýsingakerfum er nauðsynleg
Færni og lipurð í mannlegum samskiptum
Mjög góð enskukunnátta

Nánari upplýsingar veita:
Kristín Björnsdóttir I stina@icelandair.is
Svali Björgvinsson I svali@icelandair.is 
Magnea Þórey Hjálmarsdóttir I magnea@icehotels.is

Laust er til umsóknar starf verkefnastjóra á starfsmannasviði sem annast m.a. starfsmannamál hjá Icelandair Hotels og verkefni á starfsmannasviði hjá Icelandair.

Icelandair Hotels er stærsta fyrirtæki á sviði hótelrekstrar á Íslandi og rekur hótel undir vörumerkjunum Hilton, Icelandair Hotels og Hótel Edda. Einnig annast 
Icelandair Hotels rekstur á Vox Restaurant og veitingastaðnum SATT.  

Við leitum að öflugum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í líflegu starfsumhverfi, starfsmanni með framúrskarandi samskiptahæfileika og brennandi áhuga á 
að ná góðum árangri. Lögð er áhersla á vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.
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Krikaskóli er leik- og grunnskóli fyrir börn á aldrinum 1-9 ára 
og starfsemin tekur mið af skólastefnu Mosfellsbæjar um 
heildstætt uppeldis- og skólastarf í leik- og grunnskólum.  
Skólaárið 2013-2014 verða börn á aldrinum 2ja-9 ára í 
skólanum. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér skóla-
stefnu skólans á heimasíðu hans áður en þeir sækja um starf.

Skilyrði fyrir ráðningu í Krikaskóla er að viðkomandi hafi 
ánægju af börnum í öllum sínum fjölbreytileika, hafi ríka 
samskiptahæfni í hröðu og lifandi umhverfi skólastarfsins og 
eigi auðvelt með að taka ábyrgð á sjálfum sér.

Auglýst eru laus eftirfarandi störf:

Leikskólakennarar:

Óskað er eftir leikskólakennurum til starfa frá hausti 2013 
með 2ja til 5 ára börnum.  Um lifandi og skemmtilegt starf er 
að ræða sem þróast ört hjá okkur í Krikaskóla.  Viðkomandi 
þarf að vera tilbúin að taka þátt í miklu samstarfi við aðra 
kennara um fjölbreytta menntun barna.  Um 100% framtíðar-
starf er að ræða. 

Grunnskólakennari:

Óskað er eftir grunnskólakennara til starfa í Krikaskóla.  
Grunnskólakennarar í Krikaskóla starfa saman í teymi og 
gert er sérstakt samkomulag við hvern og einn með heimild 
í kjarasamningi. Um 100% starf er að ræða. 
Skilyrði fyrir ráðningu er leyfisbréf grunnskólakennara.

Íþróttakennari:

Óskað er eftir íþróttakennara til starfa í Krikaskóla. 
Viðkomandi þarf einnig að sjá um sundkennslu. 
Íþróttakennari Krikaskóla tekur þátt í starfi með fjölbreyttum 
aldri barna og kemur einnig að öðrum störfum með börnum.  
Samkomulag er gert við íþróttakennara með heimild 
í kjarasamningi.  Um 100% starf er að ræða. 
Skilyrði fyrir ráðningu er leyfisbréf grunnskólakennara.

Myndlistarkennari:

Starfið felur í sér myndlistarkennslu fyrir börn á aldrinum 
5 til 9 ára.  Um 40% starf er að ræða.  Þróun á starfinu er í 
samstarfi við umsjónarkennara, skólastjóra og sviðstjóra.  
Skilyrði fyrir ráðningu er leyfisbréf grunnskólakennara

Tónlistarkennari:

Starfið felur í sér tónlistarkennslu fyrir börn á aldrinum 5 til 9 
ára.  Um 20% starf er að ræða.  Þróun á starfinu er í samstarfi 
við umsjónarkennara, skólastjóra og sviðstjóra.  
Skilyrði fyrir ráðningu er leyfisbréf grunnskólakennara.

Annað starfsfólk:

Auglýst er eftir starfsfólki til starfa í Krikaskóla. Um er að 
ræða ýmis störf með börnum á aldrinum 2ja – 9 ára.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.  
Við hvetjum karla jafnt sem konur að sækja um störfin.

Umsóknarfrestur er til og með 5. júní 2013.

Áhugasömum er bent á að kynna sér heimasíðu skólans 
www.krikaskoli.is og senda má inn fyrirspurn og/eða umsókn 
um starf á netfangið krikaskoli@krikaskoli.is

Allar nánari upplýsingar veitir skólastjóri Krikaskóla, 
Þrúður Hjelm (thrudur@krikaskoli.is eða Ágústa Óladóttir 
sviðstjóri Krikaskóla (agusta@krikaskoli.is) í síma 578-3400.

Lausar stöður 

í Krikaskóla, 

Mosfellsbæ
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Cisco sérfræðingur - netkjarnauppbygging

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 3. júní nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.   
Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál.  Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilskrá.

MPLS
BGP

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Einstakt tækifæri í boði fyrir réttan einstakling.

Hársnyrtir óskast

Óska eftir að leigja út stóla í hluta- 
eða 100% stöðu á hárgreiðslustofu í Hafnarfirði. 

Áhugasamir sendi línu á netfangið liljabraga1701@gmail.com

Hjúkrunarheimili
Árskógum 2, 109 Reykjavík

Starf með yngri einstaklingum  
með langvinna sjúkdóma.

Skógarbær leitar að einstaklingi til að sjá um dægradvöl og félagsskap fyrir 
þennan hóp. Unnið er eftir hugmyndafræði „Strenght Based Perspective” 
en samkvæmt henni er gert ráð fyrir því að sérhver einstaklingur sé 
einstakur og hann búi yfir eiginleikum sem gerir honum kleift að lifa 
jákvæðu lífi þrátt fyrir fötlun og sjúkdóma. Áhersla er lögð á félagsleg 
tengsl einstaklingsins og samskipti hans við umhverfi sitt.  

Um er að ræða tímabundið verkefni frá júní til september 2013. 

Starfshlutfall er samkomulag.  

Verkefnið er styrkt er  af Lionsklúbbnum Frey í Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir Jónbjörg Sigurjónsdóttir hjúkrunarforstjóri í síma 
5102101 / 8985207. Netfang: jonbjorg@skogar.is

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Sálfræðingur

Staða sálfræðings við Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar er laus 
til umsóknar. Mikilvægt er að viðkomandi geti byrjað 1.ágúst 
2013. Um er að ræða framtíðarstarf.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Löggiltur sálfræðingur
• Frumkvæði og samstarfshæfni
• Góðir skipulagshæfileikar
• Viðkomandi hafi áhuga á skólastarfi og reynslu af sál-

fræðistörfum í leik- og grunnskóla
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi við 

aðra sérfræðinga
• Þekking og reynsla af PMT-FORELDRAFÆRNI mikilvæg

Allar upplýsingar um starfið veitir 
Eiríkur Þorvarðarson, yfirsálfræðingur 
í s. 585 5800 netfang eirikurth@hafnarfjordur.is  

Umsóknarfrestur er til 3. júní  2013.

Laun og kjör fara eftir samningum stéttarfélags sálfræðinga 
við launanefnd sveitarfélaga.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði 

www.unak.is
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Leikfélag Akureyraar aaauaa glýssssir eftir að ráða 
starfsmann í bóókkkkkkhhhahhh ld ooooog mmmiðasölu. 

Um er að ræða fámennaannnnnn vinnustaaað oggg gg skippptist starfið 
þannig að um starf bókkaara og símssssvs örun er að ræða 
fyrri part dags og viðveeeerrurr  í miðasöllu seiin ini par itinn.

Starfssvið
• Umsjón með bókhaldi féllagssininininins
• Móttaka og skráning reikkninga,aa, f færsla í bókhalaalaldididi oo oggg 

afstemmingar
• Þriggja mánaða uppgjör í samvinnu viiviððð ð frfrfrfrf amkvæmdar-

stjóra
• Útskrift reikninga, tekjubókhald og innheimta
• Virðisaukaskattsuppgjör
• Viðvera og símsvörun í miðasölu
• Unnið er með DK bókhaldskerfið 

Hæfniskröfur
• Reynsla af bókhaldsstörfum
• Kunnátta í excel er nauðsynleg
• Sjálfstæði, ögun og skipulag í vinnubrögðum
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Leikhúsáhugi

Umsóknarfrestur er til og með 9. júní 2013. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda um-
sóknir á netfangið eirikur@leikfelag.is Umsókn um starfið 
þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf þann 6. ágúst næstkomandi. Nánari upplýsingar 
veitir Eiríkur H. Hauksson, framkvæmdarstjóri Leikfélags 
Akureyrar. 

Starfsmaður í innkaupadeild 
50% starfshlutfall

Iðnvélar hefur í áratugi verið leiðandi fyrirtæki í sölu og þjó-
nustu á vélum , tæknibúnaði og rekstrarvörum  til iðnaðar.
  
Við óskum eftir jákvæðum og talnaglöggum einstaklingi til 
starfa í innkaupadeild Iðnvéla,  sem bætist í samstilltan hóp  
starfsmanna fyrirtækisins.  
Um er að ræða 50% starfshlutfall. 

Í starfinu felst m.a. erlendar pantanir, samskipti við erlenda 
birgja, verðútreikningar og töluleg úrvinnsla.

Leitað er að drífandi og metnaðarfullum einstaklingi sem 
getur unnið sjálfstætt, hefur gaman af  mannlegum  
samskiptum og er reyklaus.

Hæfniskröfur: 
• Reynsla af skrifstofustörfum, helst tengdum innkaupum 

og verðútreikningum
• Góð enskukunnátta 

Vinnutími er eftir samkomulagi.

Umsóknir sendist til Margrétar Hansen,  
margret@idnvelar.is

Ekki er tekið á móti umsóknum í síma

Save the Children á Íslandi

Um starfið
Upplýsingamiðlun og samskipti við hagsmunaaðila eru mikilvægur þáttur í starfsemi Strætó bs. 
Fyrirtækið hefur markað þá stefnu að verða til fyrirmyndar um upplýsingagjöf til almennings  
og allra hagsmunaaðila.

Strætó leitar að reyndum sérfræðingi í starf upplýsingafulltrúa til að móta og leiða verkefni fyrir-
tækisins á sviði samskipta og samfélagsmála.

Um starfið
Upplýsingatækni gegnir æ mikilvægara og veigameira hlutverki í þjónustu Strætó. Stefna fyrir-
tækisins miðar að því að allar upplýsingar til farþega og greiðsla fargjalda verði með rafrænum 
hætti í náinni framtíð.

Strætó bs. leitar að verkefnastjóra sem vill vinna fjölbreytilegt, krefjandi og spennandi starfi við 
að móta og innleiða með okkur nýjungar á sviði rafrænnar miðlunar og upplýsingatækni almennt.

Starfssvið:
Meginverkefni felast í mótun og miðlun 
stefnumótandi upplýsinga, almannatengslum 
og stýringu viðbragðsáætlana (e. crisis 
management) og upplýsingamiðlun og sam-
skiptum við hagsmunaaðila á grundvelli sam-
félagslegra ábyrgðar

Upplýsingafulltrúi tekur virkan þátt í stjórnun 
og stefnumótun Strætó bs. Starfið heyrir 
beint undir framkvæmdastjóra. Starfið krefst 
erlendra samskipta. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla á sviði upplýsingamiðlunar er mjög 

æskileg
• Færni til að tjá sig í mæltu og rituðu máli 

(gott vald á íslensku og ensku)
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• Hæfni í mannlegum samskiptum  

og þjónustulund 

Starfssvið:
Meginverkefni felast annars vegar í rekstri, 
þróun og stefnumótun rafrænnar miðlunar 
og greiðslulausna og hins vegar í yfirumsjón 
annarra upplýsingakerfa og stýringu á útvistun 
þeirra til fagaðila á því sviði. 

Verkefnastjóri tekur virkan þátt í stjórnun 
og stefnumótun Strætó bs. Starfið heyrir 
beint undir framkvæmdastjóra. Starfið krefst 
erlendra samskipta.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 

t.d. verkfræði, tölvunarfræði eða önnur 
sambærileg menntun

• Menntun, þekking og/eða reynsla í 
verkefnastjórnun og stýringu flókinna 
verkefna

• Þekking, reynsla og innsæi í hagnýtri notkun 
rafrænna miðla og miðlun

• Yfirgripsmikil þekking á upplýsingatækni og 
rekstri upplýsingakerfa

• Leiðtogahæfni, jákvæðni og þjónustulund 
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingafulltrúi Strætó Bs.

Verkefnastjóri rafrænnar 
miðlunar og upplýsingatækni

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið
Skriflegri umsókn ásamt ferilskrá skal skilað á netfangið gudfinna@straeto.is. Umsóknarfrestur 
er til og með föstudeginum 7. júní. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Launa-
kjör eru ákveðin í samræmi við viðeigandi kjarasamninga. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Guðfinna Ingjaldsdóttir, starfsmannastjóri. Umsóknum eiga að fylgja starfsferilskrár, kynningar-
bréf og staðfesting á námi.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið
Skriflegri umsókn ásamt ferilskrá skal skilað á netfangið gudfinna@straeto.is. Umsóknarfrestur 
er til og með föstudeginum 7. júní. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Launa-
kjör eru ákveðin í samræmi við viðeigandi kjarasamninga. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Guðfinna Ingjaldsdóttir, starfsmannastjóri. Umsóknum eiga að fylgja starfsferilskrár, kynningar-
bréf og staðfesting á námi.

Er þetta 
þín leið?
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Héraðsdómur Reykjavíkur óskar eftir að ráða móttökuritara í fullt starf.

Leitað er að duglegum og samviskusömum einstaklingi sem á auðvelt með mannleg samskipti, 
hefur ríka þjónustulund, getur unnið sjálfstætt og er sveigjanlegur. 

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 8. júní nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Starfssvið
• Að veita almennar leiðbeiningar til þeirra er leita til dómstólsins
• Símsvörun og afgreiðsla erinda 
• Móttaka dómsmálagjalda og skráning þeirra í bókhaldskerfi
• Skráning dómsmála í málaskrá og birting dagskrár
• Móttaka og flokkun pósts, skönnun og skráning í málalykil
• Almenn skrifstofustörf og önnur verkefni sem undir afgreiðslu 
   heyra hverju sinni

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf er skilyrði
• Grunnþekking á bókhaldi
• Góð íslensku- og almenn tölvukunnátta 
• Enska
• Nákvæm vinnubrögð
• Góð samskiptahæfni, sveigjanleiki og þjónustulund

Móttökuritari

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. september nk.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Héraðsdómur Reykjavíkur óskar eftir að ráða dómritara í fullt starf.

Leitað er að duglegum og samviskusömum einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, er sveigjanlegur 
og á auðvelt með mannleg samskipti.

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 8. júní nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Starfssvið
• Undirbúningur þinghalda í þingbók
• Skráning og frágangur málsskjala
• Bókanir og hljóðupptökur í dómsölum
• Sinna ritarastörfum fyrir dómara
• Almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf er skilyrði
• Háskólapróf er æskilegt
• Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta (ritvinnsla)
• Nákvæm vinnubrögð, skipulagshæfileikar
• Góð samskiptahæfni, sveigjanleiki og þjónustulund

Dómritari

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. september nk.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

25. maí 2013  LAUGARDAGUR6



Landssamband íslenskra útvegsmanna óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra. Leitað er að 
öflugum einstaklingi til krefjandi stjórnunar- og leiðtogastarfa þar sem reynir á samskiptahæfni, 
frumkvæði og skipulögð vinnubrögð. 

Upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Byrjunartími er samkomulag. 

Farið verður með allar fyrirspurnir 
og umsóknir sem trúnaðarmál.  

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 3. júní nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Starfssvið
• Dagleg stjórnun skrifstofu
• Fylgir eftir stefnu og ákvörðunum stjórnar og 
   samþykktum aðalfundar
• Ber ábyrgð á starfsemi LÍÚ gagnvart stjórn
• Stuðlar að góðum tengslum við félög sambandsins 
   um allt land, styður og samhæfir starf þeirra
• Samningagerð 
• Stjórnar og ber ábyrgð á starfsemi félagsins á 
   erlendum vettvangi

Hæfniskröfur
 • Háskólamenntun
• Reynsla af stjórnunarstörfum
• Þekking á sjávarútvegi æskileg 
• Reynsla af erlendri samvinnu
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar 
• Miklir frumkvæðis- og skipulagshæfileikar
• Góð færni í að tjá sig í ræðu og riti   
• Góð tungumálakunnátta er skilyrði, a.m.k. enska 
   og eitt Norðurlandamál

Framkvæmdastjóri LÍÚ

Landssamband íslenskra útvegsmanna á aðild að Samtökum atvinnulífsins. Aðild að útvegsmannafélagi 
og LÍÚ felur jafnframt í sér beina aðild að Samtökum atvinnulífsins með þeim réttindum og skyldum sem 
kveðið er á um í samþykktum þess. Sjá nánar á www.liu.is. 

Bókun ehf., sem er ungt og vaxandi hugbúnaðarfyrirtæki sem þjónustar ferðaiðnaðinn, 
óskar eftir að ráða söluráðgjafa til starfa.

Upplýsingar veita:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Vaka Ágústsdóttir
vaka@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 2. júní nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Starfssvið
• Samskipti við aðila í ferðageiranum, hótel, bílaleigur, 
   afþreyingafyrirtæki o.fl.
• Skipulagning og umsjón funda
• Kynning á hugbúnaðarlausn og þjónustu fyrirtækisins
• Öflun nýrra viðskiptasambanda

 Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Árangursrík reynsla af sölustörfum
• Reynsla af störfum innan ferða- eða hugbúnaðarfyrirtækja kostur
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta

Söluráðgjafi

Bókun er hugbúnaðarlausn fyrir ferðaþjónustugeirann sem stuðlar að hagræðingu, aukinni sölu og betri þjónustu 
við viðskiptavini. Kerfið hentar jafnt birgjum (s.s. gististöðum, ferðaskipuleggjendum, bílaleigum), ferðaskrifstofum, 
bókunarþjónustum og upplýsingamiðstöðvum. Nánari upplýsingar um Bókun má nálgast á www.bokun.is

Við óskum eftir að ráða verkefnastjóra sem getur skipulagt og leitt byggingarverkefni í Osló og 
nágrenni. Við leggjum áherslu á góða leiðtogahæfileika og mikla faglega kunnáttu.

Upplýsingar veita:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 4. júní nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Helstu verkefni
• Stýra verkefnum frá fyrstu stigum til verkloka
• Stýra vinnuhópum (t.d. vegna hönnunar, gerð útboðsgagna, o.fl.)
• Hafa umsjón með og bera ábyrgð á öllum samskiptum við 
   viðskiptavini / verkkaupa
• Umsjón og ábyrgð á framkvæmda-, fjárhags- og tímaáætlunum
• Uppsetning og frágangur tilboða í verkefni
• Ábyrgð á gæðum og framþróun verkefna

Hæfniskröfur
• Byggingaverk- eða tæknifræðingur
• Fagleg kunnátta og reynsla af sambærilegum verkefnum
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar
• Norsku-, dönsku- eða sænskukunnátta, skrifleg og munnleg
• Þekking á norskum byggingalögum er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta

Verkefnastjóri

Oslo ByggeAdministrasjon (OBA)  var stofnað árið 1996 en í dag starfa fimm starfsmenn hjá 
fyrirtækinu. OBA er með starfsstöðvar í Osló og veitir alhliða þjónustu innan verkefnastjórnunar 
við byggingaframkvæmdir. Viðskiptavinir okkar eru opinberir og einkaaðilar í Osló og nágrenni, 
bæði verktakar og verkkaupar.

www.hagvangur.is
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Leikskólinn Aðalþing vill ráða fleiri leikskólakennara til starfa með haustinu
Þingforseti
óskast til starfa á þing yngstu barnanna í Aðalþingi. Stöðunni svipar til stöðu deildarstjóra í kjarasamningi leikskólakennara við sveitarfélögin en kjörin eru að mati Félags leikskólakennara töluvert 
betri. Núna starfa a.m.k. þrír leikskólakennarar á öllum þingum (deildum) í Aðalþingi, því mun væntanlegur þingforseti vinna með stórum hópi kennara og hafa verulegan faglegan stuðning. 

Leitað er að einstaklingi með starfsréttindi leikskólakennara, farsæla reynslu af stjórnun og framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og eða uppeldis- og kennslumála. Jafnframt er gerð krafa um 
færni í vinsamlegum samskiptum og að viðkomandi hafi áhuga á að vinna í leikskóla sem vill starfa í anda Reggio Emilia og hafi brennandi áhuga á að læra meira með okkur.

Staðan er laus frá 1. ágúst eða samkvæmt samkomulagi. Umsóknarfrestur er til 15. júní en nánari upplýsingar gefur Hörður skólastjóri í síma eða á hordur@adalthing.is

Leikskólakennarar með umsjón þróunarverkefna
óskast til starfa við leikskólann Aðalþing. Stöðu leikskólakennara með umsjón þróunarverkefna svipar til stöðu verkefnastjóra í  kjarasamningi leikskólakennara við sveitarfélögin en staðan er þó 
ekki tímabundin.

Leitað er að einstaklingum með starfsréttindi leikskólakennara. Jafnframt er gerð krafa um færni í vinsamlegum samskiptum og að umsækjendur hafi áhuga á að vinna í leikskóla sem vill starfa í 
anda Reggio Emilia og hafi brennandi áhuga á að læra meira með okkur.

Stöður leikskólakennara með umsjón þróunarverkefna eru lausar samkvæmt samkomulagi við umsækjendur. Umsóknarfrestur er til 15. júní en nánari upplýsingar gefur Hörður skólastjóri í síma 
eða á hordur@adalthing.is.

Leikskólinn Aðalþing er austast í Kópavogi, í sex mínútna akstursfjarlægð frá Hafnarfirði og í göngufæri við efstu hluta Breiðholts. 
Veffang skólans er www.adalthing.is og símanúmerið er 515 0930

Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar veita Helgi Kr. Sigmundsson framkvæmdastjóri lækninga,
í síma 450 4500 eða netfanginu helgi@hvest.is og
Þröstur Óskarsson, forstjóri, í síma 450 4500 eða netfanginu throstur@hvest.is.

Yfirlæknir lyflæknissviðs
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða óskar eftir að ráða sérfræðing í lyflækningum í stöðu 
yfirlæknis. Leitað er eftir lækni með fjölþætta reynslu í almennum lyflækningum
og bráðalækningum.

Um er að ræða 100% stöðu frá 1.8.2013, eða eftir nánara samkomulagi. 
Starfið felur í sér bakvaktir. Laun samkvæmt kjarasamningi og stofnanasamningi.

Umsóknarfrestur er til 18. júní 2013.

Vinsamlegast sendið umsóknir til 
Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða
bt. Þrastar Óskarssonar, 
Torfnesi, 400 Ísafirði.

Umsóknareyðublað er að finna á vefnum
www.hvest.is undir viðkomandi starfs-
auglýsingu eða í afgreiðslu á Torfnesi.

Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ráðning hefur verið ákveðin.

Rauðarárstíg 27 - 105 Reykjavík - Sími: 5458980 -Netfang: iceida@iceida.is

Starfsþjálfun – þrjár stöður
Þróunarsamvinnustofnun Íslands auglýsir eftir ungu háskólafólki sem hefur áhuga á 4 mánaða starfsþjálfun í tengslum við 
verkefni á sviði þróunarsamvinnu í þremur samstarfslöndum stofnunarinnar.  Starfstími á vettvangi er frá 16. ágúst til 
15. desember, með möguleika á framlengingu í allt að einn mánuð á heimaskrifstofu stofnunarinnar í Reykjavík.

Hæfniskröfur:
Umsækjendur skulu hafa lokið grunnnámi í háskóla (BA, BSc eða sambærilegri gráðu) og ekki vera eldri en 33 ára. Mjög góð 
enskukunnátta er skilyrði, þar á meðal geta til að skrifa góðan texta, góð tölvukunnátta og undirstöðuþekking í aðferðafræði. 
Gerð er krafa um sjálfstæð vinnubrögð, ábyrgð, áreiðanleika og lipurð í mannlegum samskiptum. Þekking á þróunarmálum, 
þróunarstarfi og afrískri menningu er ákjósanleg.

Verkefni starfsnema í Malaví:
Tilfallandi verkefni á skrifstofu eða fyrir þróunarverkefni stofnunarinnar. Meðal helstu verkefna er upplýsingaöflun í tengslum 
við áætlanagerð, greining og úrvinnsla gagna og aðstoð við tölfræðilegan samanburð á grunnskólum.

Verkefni starfsnema í Mósambík:
Tilfallandi verkefni á skrifstofu eða fyrir þróunarverkefni stofnunarinnar. Meðal helstu verkefna er upplýsingaöflun í tengslum 
við áætlanagerð, greining og úrvinnsla gagna og aðstoð við undirbúning menntaverkefna. Kunnátta í portúgölsku eða spænsku 
er nauðsynleg.

Verkefni starfsnema í Úganda:
Tilfallandi verkefni á skrifstofu eða fyrir þróunarverkefni stofnunarinnar. Meðal helstu verkefna er upplýsingaöflun í tengslum 
við áætlanagerð, greining og úrvinnsla gagna og aðstoð við undirbúning og skipulag. 

Umsóknir skulu hafa borist skrifstofu Þróunarsamvinnustofnunar Íslands fyrir 6. júní nk.

Ertu tungumála-áhugamanneskja/fjölskylda?
Hey! Ég heiti Tarjei (Þorgeir á íslensku), og mig langar til að 
búa á eyjunni í sumar. Ég get unnið (t. d. starfað sem au pair) 
fyrir mat og skjóli og dálítið af vasapeningum. Ég hef líka áhuga 
á því að læra tungumálið betur. Ef þú ert áhugamanneskja um 
tungumál vildi ég gjarnan heyra frá þér. Þú getur kennt mér 
íslensku eða ensku, og ég get kennt þér norsku.  
Vinsamlegast sendu mér tölvupóst á tarjeif90@gmail.com.  
Ég vonast til að heyra frá þér.

Veislan veitingaeldhús á Seltjarnarnesi
óskar eftir að ráða:

• Matreiðslumann sem fyrst í framtíðarstarf. 
 Dagvinna og helgarvinna önnur hvor helgi eða jafnvel
 þriðja hver.

• Sölufulltrúi /Skrifstofustarf.
 100% starf dagvinna frá 9-17. Óskast sem fyrst. 
 Framtíðarstarf

Matreiðslumaður og sölufulltrúi  
óskast sem fyrst

Fáið endilega upplýsingar
hjá okkur í síma 5612031

Eða sendið póst á arny@veislan.is

25. maí 2013  LAUGARDAGUR8
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Spendýrafræðingur

Náttúrufræðistofnun Íslands auglýsir eftir spendýra- 
fræðingi til starfa við stofnunina í Garðabæ. 

Starfið felur í sér: 
• Rannsóknir og vöktun á íslenskum spendýrum, með 

sérstakri áherslu á ref, en einnig vinnu við önnur land-
spendýr og seli.

• Áætlanagerð í samvinnu við samstarfsaðila.  
• Úrvinnsla gagna, greinaskrif og skýrslugerð.
• Vinna við ráðgjöf og álitsgerðir.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistara- eða doktorspróf í dýrafræði.
• Reynsla af rannsóknum.
• Góð kunnátta í íslensku og ensku. 
• Lipurð í mannlegum samskiptum.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Guðmundur Guðmundsson (gg@ni.is). 

Umsókn ásamt ítarlegri starfsferilsskrá, sendist á netfangið 
mariafb@ni.is eða á heimilisfang Náttúrufræðistofnunar 
Íslands, Urriðaholtsstræti 6-8, 210 Garðabæ. 

Umsóknarfrestur er til 9. júní 2013.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga 
opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið. Öllum um-
sóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. Við ráðningar í störf hjá Náttúrufræðistofnun 
Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar.

SJÚKRATRYGGINGAR ÍSLANDS     
LAUGAVEGI 114     
150 REYKJAVÍK     

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. 
Umsóknarfrestur er til og með 9. júní 2013.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda starfsmannaþjónustu Sjúkratrygginga Íslands, rafrænt á 
starf@sjukra.is eða í pósti á Laugavegi 114-116, 150 Reykjavík. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ráðið hefur verið í starfið. Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um. Umsókn gildir í 6 mánuði frá 
lokum umsóknarfrests. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg K. Þorsteinsdóttir, sviðsstjóri Tryggingasviðs, 
í síma 515 0000. Upplýsingar um stofnunina má finna á vefsíðu hennar sjukra.is.

Helstu verkefni:

 sjúkratryggingarnar 

 og sjúklingatryggingar 

 samskipti við lækna LSH og erlendra sjúkrahúsa í  
 tengslum við þær  

 afgreiðslu mála sem snerta læknisfræðileg atriði

 heilsufræði

Helstu verkefni tryggingalæknis:

 sjúklingatryggingar

 afgreiðslu mála sem snerta læknisfræðileg atriði

 heilsufræði

Hæfniskröfur:

 læknisfræðinnar koma til greina  

 starfa sjálfstætt sem og í hópi 

Yfirtryggingalæknir 
og tryggingalæknir

www.sjukra.is 

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi störf á Tryggingasviði þar sem einkum 
er fjallað um réttindi einstaklinga í heilbrigðiskerfinu. Störfin lúta aðallega að 
sjúkratryggingum, slysatryggingum og sjúklingatryggingu.

Sjúkratryggingar Íslands óska eftir að ráða yfirlækni í 100% starf á 
Tryggingasvið stofnunarinnar. Einnig óskar stofnunin eftir að ráða lækni 
í hlutastarf, í allt að 90% stöðugildi.

Vík í
Mýrdal

Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu

umhverfi.

Mýrdalshreppur er tæp-
lega 500 manna sveitar-
félag.  Í Vík er öll almenn 
þjónusta og frábær 
aðstaða til  íþróttaiðkunar.

Náttúrufegurð er rómuð í 
Vík og nágrenni og sam-
göngur greiðar allt árið.  

Við Víkurskóla, Vík í Mýrdal sem er sameinaður grunn- 
leik- og tónskóli eru eftirtaldar stöður lausar til umsóknar.
Leikskólakennari.
• Laus er til umsóknar 100% staða leikskólakennara við leikskóladeild Víkurskóla.

Leiðbeinandi á leikskóla
• Laus er til umsóknar 100% staða leiðbeinanda við leikskóladeild Víkurskóla.

Laun skv. Kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  

Umsóknarfrestur er til 7. júní n.k.

Umsóknir skal senda á: Víkurskóli, Mánabraut 3-5 870, Vík, B.t. Skólastjóra.
Nánari upplýsingar veitir:
Anna Björnsdóttir skólastjóri S. 487 1242 eða 865 0307 anna@vik.is eða
Ragnhildur Einarsdóttir ragnhildur@vik.is 

Mýrdalshreppur  - Austurvegi 17  - 870  - Vík

Veitingastaðurinn Rub23 Reykjavík óskar eftir 
starfsfólki í eftirfarandi stöður:

Matreiðslumenn

Við leitum að áhugasömum og metnaðarfullum 
starfskröftum, reynsla er kostur. Áhugasamir vinsamlegast 

sendið umsókn með ferilskrá á info-reykjavik@rub23.is 

Ármúla 19 
Sími 575-8500

FASTEIGNASALA - SÖLUMAÐUR

Við erum að leita að öflugum sölumanni sem getur hafið 
störf sem fyrst. Löggilding er kostur en ekki skilyrði. 

Allar nánari upplýsingar veitir Pálmi Almarsson 
á skrifstofu okkar í Ármúla 19.

Atlas Endurhæfing ehf, Engjavegi 6, Íþróttamiðstöðinni 

í  Laugardalnum óskar eftir sjúkraþjálfara til starfa.  Atlas 

sérhæfir sig í greiningu, meðhöndlun og endurhæfingu á 

íþróttatengdum stoðkerfisvandamálum.  Frekari upplýsingar 

veitir Róbert Magnússon: robert@atlasendurhaefing.is  

Matreiðslumaður óskast til 
starfa sem fyrst .

Einnig óskum við eftir vönum aðstoðarmönnum  
í eldhús.

Upplýsingar í gegnum job@101hotel.is 
eða í síma 824 1860

LAUGARDAGUR  25. maí 2013 9
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www.tskoli.is

verknáms og atvinnulífs?
Tækniskólinn auglýsir eftir öflugri manneskju í fullt starf tengils 
við atvinnulífið. Um er að ræða nýtt starf við skólann.

Ert þú hlekkurinn á milli 

Við leitum að ferskri manneskju með góða reynslu úr atvinnulífinu, góða hæfileika í 
mannlegum samskiptum og góða almenna menntun sem nýtist í starfi.

Verksvið tengils við atvinnulífið er að stuðla að góðum tengslum milli fyrirtækja og skóla. 
Einnig er verksvið tengils að aðstoða nemendur við að fá starfsþjálfun og vinna með 
fyrirtækjum að skipulagi starfsþjálfunar nemendanna.

Tenglinum er einnig ætlað að virkja betur fagráð skólans og koma að skipulagningu þeirra.

Vinsamlegast sendið umsóknir með mynd og ferilskrá á jbs@tskoli.is fyrir 30. maí nk.  
Nánari upplýsingar veitir Jón B. Stefánsson í síma 894 2269.

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga 
auglýsir eftirfarandi starf  

laust til umsóknar:
Kjararáðgjafa í 40% starf

Um er að ræða tímabundið starf til 12 mánaða.  
Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi viðkomandi 
starfsmanns.  

Starfssvið:
Almenn ráðgjöf til félagsmanna um réttindi og kjör. 
Um er að ræða ráðgjöf til einstaklinga og/eða hópa. 
Utanumhald um trúnaðarmannakerfi Fíh.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á háskólastigi sem nýtist í starfi.
• Hjúkrunarfræðimenntun  ákjósanleg.
• Framhaldsnám í stjórnun æskilegt.
• Reynsla af starfi trúnaðarmanns æskileg.
• Reynsla af vaktavinnu æskileg.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í rituðu máli.
• Góð tölvukunnátta.
• Þekking og kunnátta í framsetningu efnis á myndrænu   
 formi.

• Haldgóð þekking á kjarasamningum. 
• Frumkvæði og hæfni til sjálfstæðra vinnubragða.
• Sveigjanleiki og góðir samskiptahæfileikar.

Upplýsingar um starfið veitir: Cecilie B.H. Björgvinsdóttir, 
sviðstjóri kjara- og réttindamála (cissy@hjukrun.is)

Umsóknarfrestur er til og með 7. Júní 2013.
 
Umsóknir berist til Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, 
Suðurlandsbraut 22, 108 Reykjavík.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

mþykktStarf byggingarfultrúa í  
Hvalfjarðarsveit  er laust  
til umsóknar

Hlutverk og ábyrgðarsvið:
Byggingarfulltrúi  sér um að lögum um mannvirki  
nr. 160/2010  og 7. Gr. skipulagslaga nr. 123/2010 öðrum 
lögum og reglugerðum varðandi byggingarmál í sveitar- 
félaginu sé framfylgt. Hann ber m.a. ábyrgð á skráningu 
mannvirkja, eftirliti með viðhaldi, staðfestingu eignaskipta- 
yfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun  
upplýsinga um mannvirki til íbúa.  

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á svið skipulags- og byggingarmála 

sbr. 8 gr. Mannvirkjalaga nr. 160/2010
 og 7. Gr. skipulagslaga nr. 123/2010
• Þekking á byggingarreglugerð og reynsla af stjórnun 

skilyrði. 
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði, framsýni og skipulags- 

hæfni.
• Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu er 

æskileg.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og 

þjónustulund.
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
• Góð almenn tölvukunnátta. Þekking á One System  

skráningarkerfi æskileg

Um er að ræða 60% starf. Launakjör eru samkvæmt 
samningum stéttarfélaga við sveitarfélögin. Umsóknar- 
frestur er til og með 8. júní  nk. Umsækjendur eru beðnir 
um að sækja um starfið á heimasíðu Hvalfjarðarsveitar
www.hvalfjardarsveit.is. Þar er fyllt út almenn atvinnu- 
umsókn, umsókn þarf að fylgja greinargott
yfirlit yfir nám og störf, meðmæli, upplýsingar um frum-
kvæði, rökstuðningur umsækjanda
og annað það er málið varðar. Öllum umsóknum verður 
svarað
Nánari upplýsingar: Laufey Jóhannsdóttir sveitarstjóri, 
sími 4338500 laufey@hvalfjardarsveit.is 

Sveitarstjóri

Staða rekstrarstjóra í frístundamiðstöðinni Kringlumýri

Skóla- og frístundasvið

Frístundamiðstöðin Kringlumýri stendur fyrir viðamiklu starfi með börnum og ungmennum frá Fossvogi að Sundum. Starfsemi 
Kringlumýrar skiptist í þrjár deildir og 17 starfseiningar.   
Hjá Kringlumýri starfa um 260 starfsmenn í mismunandi starfshlutföllum.
Helsta starfssvið rekstrarstjóra er umsjón með daglegum rekstri frístundamiðstöðvarinnar.
Markmið starfsins er að veita stjórnendum og starfsmönnum frístundamiðstöðvarinnar ráðgjöf, eftirlit og upplýsingar er varða 
rekstur, launa- og kjaramál.
Rekstrarstjóri er hluti af stjórnendateymi frístundamiðstöðva og skrifstofu tómstundamála og tekur þátt í stefnumótun starf-
seminnar.

Launakjör eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Umsækjendur eru beðnir um 
að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Hreint sakavottorð í samræmi við lög, sem og reglur Reykjavíkurborgar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Haraldur Sigurðsson, forstöðumaður Kringlumýri – frístundamiðstöð Laugardals og 
Háaleitis, sími 411-5400.

Helstu verkefni og ábyrgð rekstrarstjóra:
• Áætlanagerð (tekjur, laun og annar kostnaður).
• Eignaskráning - tækjakaup og viðhald.
• Gjaldskrá - Uppgjör - Tekjuskil.
• Reikningagerð og samþykkt reikninga. 
• Rafræn Reykjavík (greiðslulistar, upplýsingagjöf og eftirlit   

með upplýsingum).
• Samskipti við bókhald (eftirlit, varsla bókhaldsgagna og 

samninga).
• Samskipti við launadeild - ábyrgð á launagögnum (s.s. 

ráðningarsamningum, breytingablöðum og vakta-
 útreikningum) og vistun þeirra.
• Rekstur húsnæðis og tækja (eignaskráning, útleiga, viðhald 

og þrif).

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði viðskipta- eða rekstrar.
• Reynsla af stjórnun og rekstri.
• Góð tölvukunnátta - færni í excel og word æskileg.
• Reynsla af bókhalds- og launakerfum æskileg.
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð.
• Hæfni í samskiptum.
• Frumkvæði i starfi.

Óskað er eftir því að með umsókn fylgi ferilskrá.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  
Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2013.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir 
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
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Tæknimaður.
Iðnvélar hefur í áratugi verið leiðandi fyrirtæki í sölu og 
þjónustu á vélum , tæknibúnaði og rekstrarvörum  til 
iðnaðar.
  
Við óskum eftir jákvæðum og sjálfstæðum einstakling til  
starfa í þjónustudeild Iðnvéla,  sem bætist í samstilltan hóp 
starfsmanna fyrirtækisins.  

Í starfinu felst m.a. Uppsetning, þjónusta og bilanaleit í 
ýmsum vélum og vélbúnaði. Með áherslu  á CNC vélar og 
búnað.

Leitað er að drífandi og metnaðarfullum einstaklingi sem 
getur unnið sjálfstætt, hefur gaman af  mannlegum sam-
skiptum og er reyklaus.

Hæfniskröfur: 
• Sveinspróf  í rafvirkjun, rafeindavirkjun eða vélvirkjun  

æskilegt en ekki nauðsynlegt.
• Góð tölvuþekking 
• Góð mannleg samskipti 
• Góð enskukunnátta 

Vinnutími 8-17 alla virka daga.

Umsóknir sendist til Margrétar Hansen,  
margret@idnvelar.is

Ekki er tekið á móti umsóknum í síma.

Starfsmaður óskast  
á Vélaverkstæði í Garðabæ

Upplýsingar í  
S: 697-3390 Hinrik 

www.saft.is

KENNDU BARNINU ÞÍNU AÐ 
SKOÐA EFNI Á NETINU MEÐ 
GAGNRÝNUM HÆTTI

Starfsmaður í miðasölu þarf að geta unnið 
óreglulegan vinnutíma jafnt um kvöld sem 
og um helgar og er lausráðinn. Viðkomandi 
þyrfti að hefja störf 15. ágúst. Starfsmaður 
miðasölu starfar á fjármálasviði Hörpu og 
heyrir undir miðasölustjóra.

Starfssvið
  Sala miða í miðasölu Hörpu.
  Símsvörun og upplýsingagjöf.
  Önnur þau verkefni sem yfirmaður  
felur starfsmanni.

Hæfniskröfur
  Reynsla af vinnu við miðasölukerfi  
midi.is er kostur.

 Nákvæm og öguð vinnubrögð.
  Góð íslensku- og enskukunnátta.
  Hæfni í mannlegum sam skiptum, jákvæðni  
og góð þjónustulund.

  Stundvísi, reglusemi og snyrti mennska.

Ráðstefnutæknimaður þarf að geta unnið 
óreglulegan vinnutíma jafnt um kvöld 
sem og um helgar. Tæknimaður starfar á 
skipulags- og tæknisviði Hörpu og heyrir 
undir skipulags- og tæknistjóra.

Starfssvið
  Tæknileg þarfagreining ráðstefna,  
funda og annarra viðburða.

  Samskipti við viðskiptavini.
  Undirbúningur, frágangur og yfirseta 

    ráðstefna, funda og annarra viðburða.
  Önnur verkefni á skipulags-  
og tæknisviði.

Hæfniskröfur
  Yfirgripsmikil þekking á ráðstefnu- 
   tækni málum (mynd, hljóð, ljós og tölvur).

  Góð reynsla af tæknivinnu við ráðstefnur  
og viðburði.

  Framúrskarandi þjónustulund, hæfni  
í mannlegum  samskiptum og lausna- 
  miðuð hugsun.

Gjaldkeri starfar á fjármálasviði Hörpu 
og heyrir undir fjármálastjóra.

Starfssvið
 Almenn gjaldkerastörf.
 Innheimta.
  Önnur verkefni innan fjármálasviðs.

Hæfniskröfur
  Reynsla af gjaldkerastörfum.
  Reynsla af innheimtustörfum kostur.
 Kunnátta á Dynamics Nav kostur.
 Góð almenn tölvukunnátta.
 Nákvæm og öguð vinnubrögð.

Vilt þú starfa  
í einstöku umhverfi?

Starfsmaður í miðasölu Ráðstefnutæknimaður Gjaldkeri, 50% starfshlutfall

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní nk. 
Umsókn ásamt starfsferilsskrá skal senda til 
aðstoðarmanns forstjóra Hörpu tónlistar- og 
ráðstefnuhúss, Austurbakka 2, 101 Reykjavík  
eða í tölvupósti til huldakristin@harpa.is.
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Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

SBA – Norðurleið leitar að 
bifvélavirkja og bílstjórum

Í boði er:
• Fagþekking og krefjandi verkefni
• Metnaðarfullt og gott vinnuumhverfi
• Næg vinna

Menntunar og hæfniskröfur:
• Áhugi og þekking á stórum bílum skilyrði
• Starfsreynsla af viðgerðum og viðhaldi
• Aukin ökuréttindi kostur
• Almenn tölvukunnátta er kostur
• Enskukunnátta er kostur
• Frumkvæði og skipulag 
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt.

Einnig leitum við eftir bílstjórum,   
jafnt konum sem körlum.

Umsóknum skal skila á skrifstofu SBA í Hjallahrauni 2 eða 
senda með tölvupósti á sba@sba.is fyrir 31. 5. næstkomandi. 

Sölumaður óskast
Fótspor ehf. óskar eftir að ráða sölumann til starfa.

Fótspor ehf. er útgáfufyrirtæki sem  
gefur út samtals níu blöð í dag.   

Hægt er að sjá nánari upplýsingar  
um fyrirtækið á www.fotspor.is

Hæfniskröfur:  Viðkomandi þarf að kunna góð  
skil á excel og reynsla af sölumennsku er æskileg.

Vinsamlegast sendið umsóknir á as@fotspor.is fyrir 1. júní 2013.
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STARFSMAÐUR ÓSKAST
Starf:        Fjórhjólaleiðsögumaður.  Um er að ræða
                  hlutastarf í sumar og jafnvel í vetur.

Skilyrði:  Góð enskukunnátta og mikil þjónustulund 
                  Þú þarft ekki að hafa ekið fjórhjóli áður.
                  Kostur að hafa meirapróf, en ekki skilyrði. 

Nánari uppplýsingar um okkur: www.safarihjol.is  

á quad@quad.is

- Lifi› heil

Við leitum  
að starfsfólki  
Ný og glæsileg verslun Lyfju á höfuðborgarsvæðinu

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. 
hvetjum við karla jafnt sem konur til 
þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

Starfið felst m.a. í lyfjapökkun, aðstoð í receptur, m.a. við frágang og 
afgreiðslu lyfja, afgreiðslu á kassa, af hendingu lyfja gegn lyfseðli, 
afgreiðslu á lausa sölu lyfjum og ráðgjöf um val og notkun þeirra auk 
sölu og ráðgjafar til viðskiptavina við val á öðrum vörum í verslun. 
Vinnutíminn er kl. 11:00–18:00 alla virka daga og þriðja hvern laugardag.

Tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is og 
er umsóknar frestur til 2. júní nk. Farið verður með 
allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 
Ráðið verður í störfin sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um störfin má finna á www.lyfja.is 
og hjá starfsmannahaldi í síma 530 3800.

Við leitum að metnaðarfullum og skipulögðum starfs manni til að 
hafa umsjón með versluninni. Starfið felst m.a. í að hafa yfirumsjón 
með uppstillingu á vörum, fylgjast með sölutölum og stjórna pönt-
unum á vörum í samræmi við ákvarðanir fyrirtækisins, í samskiptum 
við birgja varðandi vörur í versluninni og yfirumsjón með að versl-
unin sé hrein og snyrtileg. Starfið felst einnig í ráðgjöf til viðskipta-
vina um val á vörum, afgreiðslu á kassa, afhendingu lyfja gegn 
lyfseðli, afgreiðslu á lausa sölulyfjum og ráðgjöf um val og notkun 
þeirra. Vinnutíminn er kl. 10:00–17:00 alla virka daga og þriðja hvern 
laugardag.

Við leitum að sjálfstæðum og skipulögðum starfsmanni með ríka þjón-
ustulund í sölu- og afgreiðslustarf. Starfið felst í ráðgjöf til við skipta-
vina um val á vörum, afgreiðslu á kassa, afhendingu lyfja gegn lyfseðli, 
afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf um val og notkun þeirra. 
Vinnutíminn er kl. 12:00–17:00/14:00–18:30 alla virka daga  
og þriðja hvern laugardag.

Lyfjatæknir

Umsjónarmaður 
verslunar

Sala- og  
afgreiðsla

Sölumaður – Tréiðnaður
Iðnvélar hefur í áratugi verið leiðandi fyrirtæki í sölu og 
þjónustu á vélum , tæknibúnaði og rekstrarvörum  til 
iðnaðar.
  
Við óskum eftir öflugum og drífandi sölumanni  í tréiðnaðar-
deild Iðnvéla sem bætist í samstilltan hóp  starfsmanna 
fyritækisins. 

Í starfinu felst m.a. sala og  ráðgjöf á rekstrarvörum tengd-
um tréiðnaði til viðskiptavina fyrirtækisins um allt land.

Leitað er að drífandi og metnaðarfullum einstaklingi sem 
getur unnið sjálfstætt, hefur gaman af  mannlegum sam-
skiptum og er reyklaus

Hæfniskröfur: 
• Reynsla af sölumennsku 
• Góð þekking á tréiðnaði sem og rekstarvörum og  
 tæknibúnaði tengdum tréiðnaði
• Góð enskukunnátta 

Vinnutími er 8-17:00 alla virka daga

Umsóknir sendist til Margrétar Hansen,  
margret@idnvelar.is

Ekki er tekið á móti umsóknum í síma.

SÉRKENNARI 
Fjölskyldusvið Húnaþings vestra auglýsir lausa 
til umsóknar stöðu sérkennara í grunnskólum 

Húnaþings vestra. Um er að ræða 100% stöðugildi. 

Meginverkefni er mótun og umsjón námsvers ásamt allri skipulagn- 
ingu á sérkennslu í grunnskólunum þ.m.t ráðgjöf til kennara. 

Mikilvægt er að umsækjandi hafi menntun sem grunnskólakennari 
og hafi réttindi til starfa sem sérkennari og hafi einnig leyfi til að 

leggja fyrir helstu skimanir og greiningarpróf. Einnig er mikilvægt að 
umsækjandi hafi til að bera góða samskiptahæfni, ríkt frumkvæði og 

samstarfsvilja til þverfaglegs samstarfs. 

Laun eru greidd skv. samningum KÍ og sveitarfélaganna. 
Frekari upplýsingar veitir skólastjóri Sigurður Þór Ágústsson í síma 

4552911 eða í tölvupósti siggi@hunathing.is 
Skriflegar umsóknir er tilgreini menntun, fyrri störf og umsagnar- 
aðila, ásamt leyfisbréfum berist Fjölskyldusviði Húnaþings vestra, 

Hvammstangabraut 5 530 Hvammstanga eða á netfangið  
eydis@hunathing.is. 

Umsóknarfrestur er til 2. júní 2013

 Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni 
sveitarfélagsins með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vesta eru 
um 1.200. Hvammstangi er í alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 
og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og Akureyri. 
Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber þjónusta auk 
annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, 
afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing vestra 
góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk. Skólar í Húnaþingi vestra eru 
grænfánaskólar. Þeir eru staðsettir á Hvammstanga, Laugarbakka og 
Borðeyri. Framhaldsskóladeild frá FNV er staðsett á Hvammstanga. 
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Stórkaup birgðaverslun óskar eftir að ráða starfsmann.  
Starfið er fólgið í daglegum rekstri. Viðkomandi þarf vera  
þjónustulundaður, skipulagður og góður í mannlegum 
samskiptum. Æskilegt er að viðkomandi vinni mjög vel  
undir álagi og hafi lágmarks tölvuþekkingu.

Umsóknum skal skilað til Stórkaups eða í tölvupósti á
starfsmannahald@hagkaup.is. Allar nánari upplýsingar  
veitir Arndís Arnarsdóttir starfsmannastjóri í síma 563 5000. 

Faxafen 8  •  Sími 567 9585  • www.storkaup.is  •  storkaup@storkaup.is

Hagkaup óskar eftir að ráða öryggisverði til starfa. 
Starfið felst í staðbundinni öryggisgæslu og almennu rýrnunareftirliti 
í verslunum Hagkaups. 

Umsóknum skal skilað í tölvupósti smlverslunarstjori@hagkaup.is fyrir 6. júní.

Hagkaup leggur mikinn metnað í öryggismál í verslunum sínum og fá 
öryggisverðir Hagkaups víðtæka þjálfun til að geta sinnt starfi sínu sem 
best. 

Við leitum að einstaklingum sem eru líkamlega hraustir, heiðarlegir, með 
hreint sakavottorð, metnaðargjarnir og útsjónasamir. Viðkomandi þarf að 
hafa fullt vald á íslensku máli, jafnt talmáli sem og rituðu máli.

Umsækjendur yngri en 20 ára koma ekki til greina.

ÖRYGGISGÆSLA 
Í SMÁRALIND

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður 
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til 
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði, 
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um 
850 manns í 500 stöðugildum.

Verkefnastjóri
Samtök fiskvinnslustöðva  leitar eftir að ráða verkefnastjóra 
til að vinna að fjölbreyttum og áhugaverðum verkefnum 
er tengjast fiskvinnslu í landinu og vera félagsmönnum og 
stjórn til ráðgjafar á  fjölmörgum sviðum. Viðkomandi þarf 
að vera sjálfstæður, agaður og faglegur í vinnubrögðum og 
lipur í öllum mannlegum samskiptum.

Æskilegt er að viðkomandi hafi tæknimenntun og/eða aðra 
hagnýta menntun og starfsreynslu sem nýtist í  starfi s.s. 
þekkingu á sjávarútvegi, launakerfum í fiskvinnslu, starfs-
menntamálum fiskvinnslunnar, atvinnu - og  kjaramálum ,  
ásamt  reynslu af rekstri fyrirtækja o.fl.þ.h. Góð excel kunn-
átta er nauðsynleg og leikni í að setja tölulegar upplýsingar 
fram á myndrænan hátt.

Nánari upplýsingar veitir Arnar Sigurmundsson, form. SF í  
síma 822- 0351. 

Umsóknir um starfið sendist fyrir 29. maí nk. 
á netfangið arnar@sf.is

Við Stóru-Vogaskóla í Sveitarfélaginu 
Vogum, vantar kennara í smíði og 
umsjónarkennara á yngsta stigi.

Menntunarkröfur: kennsluréttindi.

Nánari upplýsingar veita:
Svava Bogadóttir, skólastjóri og Hálfdan Þorsteinsson 
aðstoðarskólastjóri í síma 440-6250. Einnig er hægt að 
senda fyrirspurnir og umsóknir á: skoli@vogar.is 
www.storuvogaskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands 
Íslands og Launanefndar Sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 27. maí. 
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Húsnæði óskast fyrir  

erlenda skiptistúdenta

Húsnæði óskast fyrir erlenda skiptistúdenta við Háskóla 
Íslands frá 1. september næstkomandi til loka desember/maí.

Óskað er eftir herbergjum á gistiheimilum, íbúðum þar sem 
nokkrir geta deilt aðstöðu eða stúdíóíbúðum. 

Æskilegt er að hver íbúð/hús sé nægilega stórt fyrir minnst 
3 einstaklinga. Herbergin þurfa að vera búin rúmi, skrifborði, 
stól og fataskáp. Auk þess þarf að vera aðgangur að fullbúnu 
eldhúsi og baðherbergi. 

Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við Skrifstofu 
alþjóðasamskipta Háskóla Íslands fyrir 15. júní með tölvupósti 
á netfangið: laula@hi.is 

Aðalfundur Búmanna
Aðalfundur Búmanna hsf. verður haldinn á Grand Hóteli 

Reykjavík, Sigtúni 38, miðvikudaginn 12. júní kl. 17.00. 

Fundurinn verður í sal hótelsins er nefnist Hvammur.
Dagskrá samkvæmt samþykktum félagsins.

Ásmundur Friðriksson, alþingismaður flytur ávarp.

Stjórnin.

ÚTBOÐ
Ríkiskaup f.h. Isavia ohf. óskar eftir tilboðum í verkið: 

15451 - Gjögurflugvöllur 

Klæðing flugbrautar 2013

Verkið felst í að fjarlægja núverandi malarslitlag, leggja 
efra burðarlag og klæðingu á flugbraut, flughlað og  
snúningshausa við enda flugbrautar á flugvellinum  
að Gjögri. Einnig endurbætur og klæðing á flughlaði.
 
Helstu verkþættir og magntölur: 

Klæðing                5.000 m² 
Efra burðarlag     4.000 m³ 
Neðra burðarlag 1.500 m³ 

Lagningu klæðingar skal lokið fyrir 12. september 2013. 
Verki skal að fullu lokið fyrir 1. október 2013. 

Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.ríkiskaup.is miðviku- 
daginn 29. maí nk. 

Tilboð verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess 
óska 11. júní 2013 kl 15:00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 
105 Reykjavík. 

SÖLUFULLTRÚI ÓSKAST

Fasteignasalan Miðborg ehf. óskar að ráða vanan sölufulltrúa, 
löggilding kostur en ekki skilyrði. 

Við leitum að traustum og heiðarlegum aðila með góða 
samskiptahæfni. 

Góð starfsaðstaða og árangurstengdar tekjur í boði. 

Áhugasamir sendi umsókn á karl@midborg.is  

fyrir 1. júní 2013.

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins 
með glæsilegt forskot á keppinautana. 
Meðallestur Fréttablaðsins í 
aldurshópnum 25-54 ára er 73%  
á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra 
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið 
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga 
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

ÚTBOÐ Ofanleiti 2 
Endurnýjun og uppfærsla 

Reginn hf. auglýsir eftir tilboðum í endurgerð og breytingar 
á innra skipulagi Ofanleitis 2 í Reykjavík. Ofanleiti 2 er 
rúmlega 8.000 m2 skrifstofu- og skólabygging. Verkið felst í 
breytingu á innra skipulagi, innri endurnýjun og uppfærslu til 
að aðlaga hús þörfum nýs leigutaka (Verkís).

Verkefnið skiptist upp í tvo áfanga, stærri áfanginn og sá 
fyrri verður unninn í júní – september 2013.

Útboðsgögn er hægt að nálgast frá og með mánudeg-
inum 27. maí 2013 kl. 13:00 á skrifstofu Arkís Arkitekta
ehf., Höfðatúni 2, 105 Reykjavík, eða með því að senda
tölvuskeyti á Halldór Þ. Arnarson, halldor@ark.is og fá
gögn á rafrænu formi.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Arkís Arkitekta, Höfðatúni, 
eigi síðar en kl. 14:00 föstudaginn 7. júní 2013.

Vakin er athygli á vettvangsskoðun miðvikudaginn 
29. maí kl. 16:00.

F A S T E I G N A F É L A G

Hagasmári  1,  201 Kópavogur Sími :  512 8900 reginn@reginn. is

HESTUR LÓÐ 7 KIÐJABERG  
OPIÐ HÚS LAUGARDAG OG SUNNUDAG 25-26 MAÍ

Um er að ræða heilsárshús á lóð 7A í Hestlandi, Grímsnesi. 
Húsið er bjart með stórum gluggum og hannað með hliðsjón 
af staðsetningu þess sem býður upp á mikið víðsýni, sýn til 
Langjökuls í norðri, suður yfir Flóann allt til Stokkseyrar og 
gengt golfvelli Kiðjabergs til vesturs. Skipulag hússins er 
sniðið að þörfum eigendanna með tvær aðskyldar svefnálmur 
og sérstætt gestahús. Flatarmál aðalhúss er 106 fm. + 25 fm.  
gestahús/geymsla auk 25 fm. alrými á efrihæð hússins yfir 
eldhúsi og borðstofu. Tilv. 131368 

Fáið leiðarlýsingu hjá seljanda í síma 897-9350

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Opið hús á sunnud. 26. maí frá kl. 16:00 – 17:00 - bjalla 03-01

Opið hús á sunnud. 26. maí frá kl. 16:00 – 17:00 - efsta hæðin

Breiðavík 11    

Gvendargeisli 24  

Höfum tekið í sölu fallega 125,4 fm íbúð á efstu hæð í 3ja hæða 
fjölbýli við Breiðavík í Grafarvogi.  Íbúðin með fjórum svefn- 
herbergjum, þar sem fjórða herbergið er tekið af hluta stofunnar. 
Mjög rúmgóð þrjú herb. og mjög rúmgott eldhús.  Falleg íbúð á 
góðum stað í Víkurhverfi Grafarvogs. Verð 29 millj. 

Uppl. veitir Heiðar í s: 693-3356.

Höfum tekið í sölu fallega 127 fm,  4ra herb. íbúð með stæði í 
bílageymslu á efstu hæð(aðeins ein íbúð á hæð) í góðu húsi við 
Gvendargeisla í Grafarholti, þrjú rúmgóð herbergi, fataherbergi 
innaf hjónaherbergi. Þvottarhús innan íbúðar. Útsýni af svölum, 
stutt í skóla og leiksskóla. Verð 32,9 millj.  

Upplýsingar veitir  

Bárður í s:896-5221

Íbúðir til leigu - Kjalarnesi.
Höfum til leigu 2ja og 3ja herb. íbúðir að Arnarholti Kjalarnesi.
Um er að ræða nýinnréttaðar íbúðir í langtímaleigu staðsettar 
á fallegum stað í útjaðri Reykjavíkur.
Vinsamlegast sendið okkur upplýsingar ef þið hafi áhuga á 
að skoða, arnarholt@fylkirehf.is - Fylkir ehf, sími: 822 5100.
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Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Mánastígur - Hf.   
Einbýli 

Einstök húseign og staðsetning. Höfum fengið í einkasölu 
glæsilegt og virðulega húseign á þremum hæðum með 
innbyggðum bílskúr samtals 330 fm. Tvímælalaust eitt allra 
fallegasta steinhús bæjarins. Einstök staðsetning í hrauninu. 
Jaðarlóð, í göngufæri við lækinn, miðbæinn, skóla og fleira. 
Myndir á netinu. Verðtilboð. 

Upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri  gsm. 893 2233.

 Erluás - Hf. 
Glæsilegt einbýli

Frábær staðsetning og útsýni. 
Nýkomið í einkasölu glæsilegt pallabyggt einbýli með innb. 
bílskúr samtals 286 fm. Húsið er glæsilega hannað af Sigríði 
Ólafsdóttur arkitekt. Útsýnisstofa. Vandaðar innréttingar og 
gólfefni. Glæsilegur garður og verandir. Verð 85 millj. 

Frekari uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri í síma 893-2233.
 

Sumarhús -  Vatnsendahlíð

Hraunhamar fasteignasala kynnir nýtt glæsilegt heilsár-
shús í Vatnsendahlíð í Skorradal. Eignin er á 4.823 fermetra 
leigulandi með glæsilegri kjarri vaxinni lóð og frábæru útsýni 
yfir Skorradalsvatn, að Skessuhorni og víðar. Um er að ræða 
fullbúið sumarhús sem er skráð 83,7 fermetrar auk kjallara 
(geymsla) sem er ekki með fullri lofthæð.Eignin skiptist í 
forstofu, gang, þrjú herbergi, baðherbergi, stofu, borðstofu, 
eldhús og geymslu.  Glæsilegir sólpallar, frábær staðsetning 
Verð 29. millj.

Upplýsingar veitur Þorbjörn Helgi sölumaður gsm. 896 0058. 

Kríuás - m/ bílskúr. - Hf. 
Laus strax.

Glæsilega 141,6 fm. þar af er bílskúr 37,3 fm. Eignin er 3-4ra 
herb. á efstu hæð með sér inngangi. Eigni er á frábærum 
útsýnisstað efst í Áslandinu. Eignin skiptist m.a.í stofu, Þvot-
tahús/geymslu, borðstofu, hjónaherbergi, geymslu og bílskúr. 
Fallegar innréttingar og gólfefni, eignin er nýmáluð að innan. 
Tvennar svalir. Verð 29,9 millj. 

Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður gsm. 896 0058.

- með þér alla leið -  

Nánari upplýsingar veitir

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali

sími: 897 4210 
halldor@miklaborg.is

Verð: 82,0 millj.

Glæsilegt einbýlishús

263,6 fm í lokuðum botnlanga

Miklar svalir - Mikið útsýni 

Vandaðar innréttingar og tæki

Instabus rafkerfi

270 MosfellsbæÞrastarhöfði 33

OPIÐ HÚS Í DAG OG Á MORGUN

OPIÐ HÚS í dag laugard. 25.maí  
frá kl. 16:00 - 18:00
Og á morgun sunnud. 26.maí  
frá kl. 16:00 - 18:00

Byggingarverktakar - Athafnamenn
ÍBÚÐALÓÐIR!

Kirkjustétt 4 • 113 Reykjavík • Sími 534 8300 • stefan@storborg.is

Til sölu nokkrar byggingarlóðir í Bryggjuhverfinu í Reykjavík. 
Um er að ræða 7 lóðir samtals, við Tangarbryggju og Nausta-
bryggju. Gert er ráð fyrir að byggja megi allt að 224 íbúðir. 
Lóðirnar eru tilbúnar en ekki er búið að teikna hús. Geta má 
að tvær lóðirnar eru á hafnarkantinum ( sjávarlóðir). Pakkinn 
selt í einu lagi. Engin gatnagerðargjöld fylgja.  
Verð 680 millj. 

Stefán Hrafn hdl. gefur upplýsingar 
í 895-2049 eða stefan@storborg.is

FALLEGT RAÐHÚS Í FOSSVOGI 
KJALARLAND 31 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 26. MAÍ
Á MILLI KL. 15 OG 15:30

Húsið er verulega vel skipulagt og er um 216 fm að stærð. 
Svefnherbergi geta verið 4 eða 5. Húsið hefur fengið gott 
viðhald og er mikið endurnýjað. Verð 62.900.000 kr.

Allar nánarið uppýsingar 
veitir Magnús fasteignasali 
í síma 897 8266 eða á 
magnus@landmark.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

  Verð:  26,9 millj.

Björt og falleg íbúð á efri hæð
84 fm, 3ja herbergja, suðursvalir
Rúmgóð stofa og svefnherbergi
Eignin er talsvert endurnýjuð
Fallegt umhverfi, eftirsóttur staður
Áhvílandi lán frá ILS geta fylgt

Allar nánari upplýsingar gefur 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

105 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Sunnudag 26. maí 16:00 - 17:00

Gunnarsbraut 34 

Þingholt fasteignasala hefur fengið í einkasölu 
LÓNSÁ FERÐAÞJÓNUSTU við bæjarmörk Akureyrar

Um er að ræða 14 herbergja gistiheimili í tveimur húsum og 156 fm íbúðarhús sem stendur á 12,500 fm eignarlóð. Íbúðin er mjög 
rúmgóð og björt. Allt umhverfi er gróið og fullfrágengið. Góð bílastæði eru við gistiheimilið. Möguleiki er á að byggja sumarhús 
og/eða vera með tjaldstæði á lóðinni. Það eru lagnir fyrir slíkt. Lónsá rennur við hlið hússins. Skipulag gerir ráð fyrir frekari 
uppbyggingu ferðaþjónustu á lóðinni. Tilvalið tækifæri fyrir samhenta fjölskyldu að skapa sér framtíðar möguleika í ferðaþjónustu. 
Verð Tilboð. Möguleiki að taka fasteign uppí kaupverð.  Nánari uppl. gefur Sigþór Hákonarson í síma 825-0070 eða sh@vtm.is

Sigþór
gsm 825-0070 

sh@vtm.is

Jónas 
s. 512-3600 

jonas@tingholt.is
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Engjateigur 7 
– til sölu eða leigu 

Glæsileg skrifstofubygging á góðum stað.

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Húsið er byggt árið 2003 úr vönduðum byggingarefnum 
og er í mjög góðu ástandi. Húsrýmið er mjög bjart með 
stórum gluggaflötum.

Byggingin, er afar vel staðsett í grennd við Laugardalinn 
og helstu umferðaræðar. Húsið gæti hentað vel sem 
höfuðstöðvar fyrirtækis eða stofnunar.

Eignin er laus til afnota nú þegar og til sýnis í samráði  
við starfsmenn Fasteignamarkaðarins.

Skrifstofubyggingin er 2.870 fm. að brúttó- 
flatarmáli, kjallari og þrjár hæðir auk 1.051 fm. 
bílakjallara. Fasteignin skiptist m.a. í móttöku, 
stór opin vinnurými, lokaðar skrifstofur, 
fundarsali, stóran  fyrirlestrarsal, góðar 
skjalageymslur með hillukerfi, eldhús, matsal o.fl.

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  – www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, lögg. fastsali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fastsali.

BREIÐABÓLSTAÐUR  
LAND ÁLFTANESI

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17 er með til sölu áhugavert 
land u.þ.b. 7 ha. Landið á réttindi að sjó.  
Nánari upplýsingar á skrifstofu Fm. Tilvísunarnr. 11-0133

Lóðir undir Leiguhúsnæði vantar !!

Kirkjustétt 4 • 113 Reykjavík • Sími 534 8300 • stefan@storborg.is

Undirrituðum hefur verið falið að leita eftir lóðum fyrir 
leiguíbúðir á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Ástæðan er skortur 
á lóðum fyrir slíkt húsnæði. Um er að ræða leigufélögin 
Framtak, Grafarholt og Leiguhúsnæði ehf.
Leitað er að minni og stærri lóðum þar sem hægt er að reisa 
fjölbýlishús með leiguíbúðum.

Allar nánari upplýsingar gefur undirritaður.

Stefán Hrafn Stefánsson hdl, s: 895-2049,  

stefan@storborg.is

Guðlaugur Guðlaugsson löggiltur fasteignasali

Efstaleiti - Keflavík
Gott nýlegt raðhús á góðum stað í Keflavík!
Um er að ræða 4ra herbergja 138fm steypt raðhús á einni hæð, þar 
af er sambyggður bílskúr 32fm. Falleg eign í nýlegu hverfi í 
Keflavík, nærri skólum og íþróttamannvirkjum bæjarins! 
Verð 28.500.000.-

Sími: 420-4000 - Netfang: studlaberg@studlaberg.is

Bæjarlind 4 Kópavogi • Sími 512 3600 • Fax 512 3601  
tingholt@tingholt.is • www.tingholt.is

Glæsilegt 217 fm einbýlishús með rúmgóðum bílskúr á 
eftirsóknarverðum stað í Birkihlíð í Reykjavík. Mjög vel  
staðsett í suðurhlíðunum með útsýni og fallegum garði. 
Eignin þarfnast endurnýjunar að einhverju leyti að innan.  
TILBOÐ ÓSKAST. Uppl. Gylfi S: 822-0700

Birkihlíð 5 
OPIÐ HÚS - SUNNUDAG Á MILLI 16:00 og 16:30

OPIÐ HÚS

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is









BÍLAR &
FARARTÆKI

HYUNDAI Santa fe 4x4. Árgerð 2005, 
ekinn 123 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 1.490.000. Rnr.123776.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

TOYOTA Urban cruiser gx 4wd dísel. 
Árgerð 2010, ekinn 21 Þ.KM, dísel, 
6 gírar. Verð 3.190.000. Rnr.160630. 
Staðgreiðsluverð kr: 2.890.000,-

NISSAN Qashqai. Árgerð 2008, 
ekinn 106 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.990.000. Rnr.110256. 
Staðgreiðsluverð kr: 2.290.000,-

SUBARU Legacy sport sedan diesel. 
Árgerð 2009, ekinn 92 Þ.KM, dísel, 
5 gírar. Verð 3.290.000. Rnr.110728. 
Staðgreiðsluverð kr: 2.790.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

VW Transporter regular cab syncro 
picup 4x4. Árgerð 2007, ekinn 
103 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.300.000.- með vsk Rnr.104814. 
Bílabankinn-588-0700

SKODA Octavia ambiente. Árgerð 
2012, ekinn 36 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 3.190.000. Rnr.106014. 
Bílabankinn-588-0700

SKODA Octavia ambiente combi 
diesel gott verð . Árgerð 2008, 
ekinn 146 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.950.000. Rnr.105959. 
Bílabankinn-588-0700

IVECO Daily 35s 12v. Árgerð 2005, 
ekinn 97 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.980.000. Rnr.103718. Möguleiki á 
100% láni Skoðar ýmis skipti á ódyrari 
eða dyrara Bílabankinn-588-0700

VW Transporter 6 til 12 manna . 
Árgerð 2003, ekinn 135 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 1.590.000. Rnr.191710. Allt 
að 100% lán Bílabankinn-588-0700

RENAULT Megane berline rt h/b. 
Árgerð 1999, ekinn 99 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 350.000. Rnr.105737.100% 
visa eða euro lán til 36 mán 
Bílabankinn-588-0700

TOYOTA Avensis s/d terra. Árgerð 
2001, ekinn 205 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 750.000. Rnr.106047. 
100% visa eða euro lán til 36 mán 
Bílabankinn-588-0700

VW Transporter moli lítið ekinn 88 
þús !!!!!. Árgerð 9/2001 ekinn 88 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 770.000.- 
Möguleiki á 100% láni Visa/euro 
til allt að 36 mán Rnr.154482. 
Bílabankinn-588-0700

TOYOTA Land cruiser 200 vx. Árgerð 
2008, ekinn 60 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 10.200.000. Rnr.105266. uppl 
Bílabankinn 5880700 Bifreiðin er á 
staðnum

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16

www.bilabankinn.is

Lexus GS-300 árg. 2007 ek. 47 þkm, 
einn með öllu !! áhvílandi 3500 þús., 
skoðar skipti !! verð 4980 þús.

Palomino Colt árg. 2009 með fortjaldi, 
ónotað hús, er á staðnum og klárt í 
ferðalagið verð nú 1390 þús.

Tjaldvagn Saurium Space Ægir árg. 
2012 nýr vagn ónotaður, er á staðnum 
verð nú tilboð 1090 þús !!!

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

VIKING 1706 epic. Árg. 1999, 
Fortjald, svefntjöld, grjótgrind, gas 
eldunaraðstaða o.fl., Á staðnum. Verð 
690.000. Rnr.261049.

FLEETWOOD Americana cheyenne. 
Árg. 2006, Markísa, sólarsella, 
svefntjöld o.fl. Verð 1.590.000. 
Rnr.103214.

SUZUKI Grand vitara. Árg. 2005, ek. 
49 Þ., bensín, 5 gíra, leður, rafmagn, 
álfelgur o.fl. Tilboð 1.590.000. 
Rnr.103824.

HOBBY 770 cfe landhaus. Árg. 2012. 
Sólarsella, markísa, TV, o.fl., skoðar 
skipti á minna húsi. Verð 5.500.000. 
Rnr.104096.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

MMC Pajero did antera 33”. 
Árgerð 2005, ekinn 157 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur.Ásett verð 3.290.
Tilboðsverð 2.590.000. Rnr.311283.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
Opið til kl. 21 á fimmtudögum.

www.nyja.is

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss

Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

MERCURY Marquis Brougham. Árgerð 
1980, Sjálfskiptur. Verð 1.200þ. 
Rnr.132767 á www.litla.is Mikið 
endurnýjaður eðalvagn t.d lakk, vél, 
skipting ofl. Sjón er sögu ríkari !

HOBBY 560 Ukf Excellent Með kojum 
ofl. Árgerð 2012, Verð 4.490þ sjá 
myndir á www.litla.is Raðnr.111599. 
Óskum eftir öllu stærðum og gerðum 
af ferðavögnum á skrá og staðinn !

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Eigum gúmmíbáta í stærðum frá 
2,9m - 4,2m á lager til afgreiðslu strax. 
Uppblásnir slöngubátar með álgólfi og 
mikla burðargetu.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

NÝ COLEMAN CHEYENNE 10 FET, 
Ný fellihýsi, Truma miðstöð, 220V, 
ísskápur ofl, 2 ára ábyrgð, Frábært 
verð aðeins frá 1.999þ.kr, ATH aðeins 
4stk eftir, Komdu og skoðaðu,

CHEVROLET Tahoe Z71 4x4 Off Road, 
Árg 1/2012, ek 18 Þ.KM, bensín/metan, 
leður, lúga, Bakkmyndavél, 7 manna, 
Einn með öllu, Flottur bíll, Ásett verð 
11.890.000. Rnr.117696. Er í salnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Opið laugardag kl. 12-17 og sunnudag 12-16

Bíldshöfða 10, 112 Reykjavík, sími 587 8888, br@br.is
TILBOÐSHELGI!
130 BÍLAR Á TILBOÐI UM HELGINA - ALLT AÐ 80% LÁN Á VÖLDUM BÍLUM
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RENAULT MEGANE BERLINE 04/2003, 
ekinn 109 Þ.km, 5 gíra. Tilboðsverð 
590.000. Rnr.250712 á www.bilo.is - 
Sá franski er á staðnum!

TOYOTA LAND CRUISER 100 VX 35” 
breyttur 10/2001, ekinn 286 Þ.km, 
dísel, sjálfskiptur. Mjög flott eintak 
sem er á staðnum! Verð 3.690.000. 
TILBOÐ 2.690.000 stgr. MILLA Í 
AFSLÁTT! Rnr.135635 á www.bilo.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss

Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is

 Bílar til sölu

Nissan Micra árg.2004 skoðaður 2014 
ekinn 150þ þarfnast lagfæringar. Verð 
350þ Sími 777 8400

Toyota Corolla Verso Árg.‘07 1,8 Ssk. 
7 manna. Verð 1.500þús. Uppl. í s. 
693 2991.

Ford transit Disel árg.‘97 Verd 300þ.kr. 
simi 693 2991.

TIL SÖLU 
KIA PICANTO ÁRG ‚05.

Sjálfskiptur, sparneytinn, vel með 
farinn og ekinn 73 þús. Áhvílandi 300 
þús. Afb. um 15 þús. á mán. Tilboð 
630 þús. S. 777 4200.

Til sölu wv Golf station með krók. 
Ek. 227þ. Árg. 2000. Nýleg tímareim. 
Nýlega skoðaður ‚14. Óryðgaður. Verð 
190þ. S. 662 3146

FLOTTUR DEFENDER
Des 2006, ekinn 91 þ, toppeintak. 
Verð 3.900.000 stgr. Uppl. í síma 771 
1100

M.Benz Sprinter árg 2006, ek 320þ. 
Mikið endurn. Föst vinna getur fylgt. 
Skipti mögul. Ásett 2,4millj uppl í 
sima 776 4066

Kia Rio 2007 Diesel ekinn 91.000 km 
áhv 797.000 - afb. 24.000 Verð kr. 
1.390.000 Uppl. í s. 897 2535 Róbert.

seldu strax.....seldur.is

Til sölu WV Polo 1400, árg. 2000, 
ekinn 70.000km. Verð kr. 470.000. 
Uppl. í síma 820 8565.

Kia Sorento EX -3,5 luxory. Bensín, 
árg.‘06 ekinn 90þús.km. Upptekinn 
mótor frá Öskju. VERÐ 1.9Þús. Sími: 
777 4314.

Til sölu Suzuki grand vitara árg 04. Ný 
skoðaður án athugasemda, góður bíll. 
Ek. 131þ. Ásett verð 1.200þ Staðgr. 
950þ. S. 846 5475 Elsa - 869 2960 
Högni.

Subaru Legacy Wagon ‚98. Ek. 237 þús. 
Sjálfskiptur. Eyðsla 10-11 l/100km í 
blandaðri keyrsla. Vél og sjálfskipting í 
góðu lagi. Bremsukerfi ný yfirfarið að 
aftan og fram. Ný rör, diskar og klossar 
að framan. Nýjar dælur að aftur. 
Nýjar glussa leiðslur undir bílnum. 
Dráttarbeisli. Ásett verð 370 þús. Uppl. 
í s. 895 8840.

TOYOTA YARIS DIESEL 20
Ek. 100þús Beinsk. Lit. rúður. Í 
óaðfinnanlegu ástandi og lítur mjög 
vel út. Eyðsla 4-5 l/100km. Verð: 
1.850.000 Uppl. 824 0007

VW Bora árg.2002 1.6v beinsk. Ekinn 
128þ.km nýyfirfarinn, reyklaust og 
gott eintak, sparneytinn. Verð 690þús. 
S. 843 0778.

Pajero Sport ‚01, ek. 130þ, ssk, 
fjarstart, 100%þjónusta, ásett 940þ, 
stgr 650þús, Uppl. í s 897 7571.

VW Polo árg. ‚00. 5 gíra, 5 dyra, 
rafmagn í rúðum. Skoðaður ‚14. Gott 
eintak. Ásett verð 290 þús. Uppl. í s. 
896 3044 Jóhannes.

VW PASSAT COMFORTLINE
Ekinn 70.000, dísel, sjálfskipting, 
krókur og m.fl. Skipti á ódýrari eða 
bein sala 2.490 þús. Uppl í síma 699 
6164

Til Sölu MITSUBISHI PAJERO 3,2 Disel 
Árg 2007. Ekinn aðeins 59þ.km. 35‘‘ 
breyttur, sjálfskipt, leður. 5490 ásett. 
Tilboð stgr 4900þ. Uppl. 867 2028

Til sölu Ford F150 ‚03. Ek. 78 þús. Sk. 
‚13. Glæsilegur bíll í toppstandi. Bíll 
með öllu. Verð 2590 þús. Uppl. í s. 
891 9293.

Til sölu Iveco Daily 35C11D árg 
2000 Keyrður 183.000km tvöfalt hús 
sturtupallur með hliðarsturtum og 
glussa aflúrtak fyrir handverkfæri. 
ATH. Minna prófs bíll. Verð kr.900 Þús 
Uppl. í s.775-5021

Toyota Landcruiser 120 GX Árg. 
10.2003. Diesel, sjálfskiptur. Ný 
skoðaður, dráttarbeysli. Ek. 168 þús. 
Ásett verð. 2.990 þús. Ath. skipti á 
ódýrari. Uppl. í síma 869 1122

Subaru Legacy Outback til sölu árg. 
2008. Ek. 122þús. Verð 2.490.00 Skoða 
öll skipti á ódýrari eða góður stgr. afsl. 
Uppl. í S. 897 0770 Einar.

HONDA CR-V Árg. 2005 ek. 79 þ.km. 
Nýsk. 2014 Verð kr. 2.150.000 Uppl. 
s. 618 1113

Nærri 50% lægra verð. Nissan Leaf 
frá Kr. 2.995.000 heimkomið með 
öllu. Prufukeyrðu hann! Útvegum 
nýja og nýlega bíla frá öllum helstu 
framleiðendum, sýningarbíla, 
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar, 
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín 
og Díselbílar. Höfum selt hundruði bíla 
til Íslands. www.islandus.is S. 5522000.
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CITROEN Berlingo 5 manna. 
Nýskr. 12/04, ekinn 99 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 990.000. 
100% VISA/EURO lán mögulegt. 
Rnr.141556.

MMC Pajero V6 Langur. Nýskr. 
06/98, ekinn 248 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 590.000. 100% 
VISA/EURO lán mögulegt. 
Rnr.151905.

RENAULT Modus Comfort. Nýskr. 
09/06, ekinn 79 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 990.000. 100% VISA/
EURO lán mögulegt. Rnr.200973.

OPEL Corsa Comfort. Nýskr. 05/02, 
ekinn 139 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 490.000. 100% VISA/EURO 
lán mögulegt. Rnr.280676.

FORD Mondeo. Nýskr. 08/03, ekinn 
124 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 890.000. 100% VISA/EURO 
lán mögulegt. Rnr.201239.

OPEL Astra 16V. Nýskr. 06/00, 
ekinn 134 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 450.000. 100% VISA/EURO 
lán mögulegt. Rnr.141566.

KIA Carens 1800. Nýskr. 07/04, 
ekinn 75 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 890.000. 100% VISA/
EURO lán mögulegt. Rnr.190889.

ÚRVAL
GÆÐABÍLA
HJÁ HEKLU

Laugavegi 174  · S.590 5040
heklanotadirbilar.is

MM Pajero GLS 3.5
Árgerð 2004, bensín
Ekinn 110.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 2.590.000,-
Tilboð: 1.990.000,-

VW Golf Trendl. 1,6TDi
Árgerð 2012, dísil
Ekinn 27.000 km, beinsk.
Ásett verð:
3.050.000,-

Audi Q7 3,0TDi
Árgerð 2011, dísil
Ekinn 48.500 km, sjálfsk.
Ásett verð:
10.950.000,-

Porsche Cayenne
Turbo. Árg. 2007, bensín
Ekinn 71.000 km, sjálfsk.
Ásett verð:
8.500.000,-

VW Passat Comfort 
Ecof.Árg. 2011, bensín/metan
Ekinn 59.000 km, sjálfsk.
Ásett verð:
3.590.000,-

PORSCHE BOXSTER S 

HÖFÐAHÖLLIN ehf Funahöfði 1, 110 RVK  S. 567 4840 

nýskr. 04/2003,  
ekinn aðeins 25 
Þ.km, sjálfskiptur, 
blæja og harður 
toppur!  
Verð 3.990.000. 
Rnr.134169 á  
www.bilo.is 
Töffarinn er í 
salnum
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 Bílar til sölu

Toyota Corolla árg. 2005, ek. 68þús! 
Áhv. 600þús. Verð 1.190þús. S. 865 
2360.

DISEL SKODA SSK. 2010
Gullfallegur Skoda Octavia árg 
06/2010 til sölu. Ek. 68þ. Verð. 3.190 
þús Uppl í s. 617 4888

Til sölu Toyota Hiace (2wd) árgerð 
1999 ekinn 123.000km 6 manna, 
bensín Góður bíll. Ásett verð 500.000. 
Upplýsingar 898 5696 Hilmar

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 
615 1815 eða sendu sms.

!!! 0-250ÞÚS STAÐGREITT !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Uppl. í S. 691 9374.

 Jeppar

Til sölu Gallopper árg. 98. Góð dekk 
fylgja. Skoðun gildir til áramóta. Uppl. 
í S. 849 9756

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

HÚSABÍLL TIL SÖLU
Til sölu Fiat Crystall húsbíll árgerð 
2001 ekin 67.000 km. Bíllinn er með 
háþekju, svefnpláss og belti fyrir 
6, sólarsella og ný dekk. Mjög vel 
útbúinn bíll. Ásett verð er 4.700.000. 
Verðtilboð. Upplýsingar í síma 891 
8487.

HÚSBÍLL TIL SÖLU
Fíat Ducato árg. 2003 ekinn 33000 
km. Skoðaður 2014. Mjög góður bíll 
Ný tímareim, ýmis aukabúnaður. Verð 
kr. 4,8m. Ekkert áhvílandi. Uppl. í S. 
860 6353.

Ford E 350. Bensín árg.‘02, innfl. 
‚06. Upprunal. innrétting með öllu. 
Sólarsella, markísa, Í mjög góðu 
ástandi. Ek.75.þús. mílur. Verð 4,7. 
Ath. Skipti Uppl. í s. 892-1950/ 554-
3722.

 Mótorhjól

KAWASAKI - VN900 árg. ‚07 ek. 
8000km nýsk. ‚14. Gott verð 700þús 
s. 693 2991

Til sölu Piaggio vespa nýskr. 2011 
ekinn aðeins 2800 km. Fjórgengis 
bensín vél. Litur dökkblár. Verð kr. 
400.000. Upplýsingar í síma 840 1400.

Honda VT 700 Shadow 1987 ek. 49 þ 
míl. Verð 350 þ eða tilboð. Uppl. í S. 
896 0107

Harley Davidson ultra classic 2005 
ekið aðeins 6200 mílur 6 gíra kassi, 
race tuner, rhinehard púst o.f.l. Fallegt 
og vel með farið hjól. Uppl. í s. 898-
9543

Honda Gold Wing Aspencade 
SE-i 1200 árg. 1986. Ekið 49þ. 
Afmælisútgáfa af þessu glæsilega 
hjóli. Verð 820þ. S. 862 2376.

HD-Dyna Wide Glide 1450 cc 
árg.2005 til sölu. Ekið 13.000 míl. 
Verð 1.890.000- Fallega airbrushað 
og aukahlutir fyrir 1 milljón. Gsm: 
848 0400.

YAMAHA FAZER 600CC 2008
Til sölu Fazer 600cc. FZ6XB árg. ‚08. 
Ek. 13000 km. 98 hö. Ný dekk. Ný 
kerti. Skoðað 2014. Hjól í topp standi. 
Tilboð 830þus. Skoða skipti. Uppl. í s. 
863 0901

Hvitt og svart motorcrosshjól árg. 
2007 fínt fyrir byrjendur er mjög lítið 
notað ekki verið keppt á því eða verið 
með í gryfjum alltaf verið geymt inni. 
Verð 300þús. Enginn skipti er líka 
með buxur og treyju nr. 34 og XL verð 
15þús gallinn er rauður og svartur 
Uppl. í S. 861 6442 eftir kl. 17

Til sölu KTM 450 SX Steve Ramon 
6.gíra árg. 2006 lítið keyrt. Verð 
350.000 stgr. Sími 778 3235.

 Reiðhjól

Til sölu nokkrar gerðir af 
rafmagnsreiðhjólum á frábæru verði 
Uppl. í s. 8974912.

Til sölu mjög gott fjallahjól. Verð 
10þúsund. Upplýsingar í síma: 864 
5290.

 Hjólhýsi

LMC Dominant 560 árg.2007. Vel 
með farið, Alde gólfhitakerfi, fortjald, 
margísa, sólarsella, bakkmyndavél, stór 
ískápur m/frystir, grjótgrind, mikið af 
aukabúnaði. Verð 3,4 ml/kr. Uppl. í S. 
842 5887.

TIL SÖLU LMC 
MUNSTERLAND 500 RBD

Vel með farinn. Árg. 2005. Aukahlutir 
sólarsella ofl. Ásett verð er 2.400.000 
S. 822 2298 Herbert.

HJÓLHÝSI MEÐ ÖLLU 
TILHEYRANDI - HELGAR 

EÐA VIKULEIGA
Einnig heimagisting og bílaleiga. 
Gistiheimilið Njarðvík. Uppl. S. 661 
7069 www.gistiheimilid.is

 Fellihýsi

Starcraft 2407. 12 fet með útdraganl. 
Hlið. Sólarsella,markísa með neti. eins 
og nýtt. Verð 1350 þús. S. 840 2166.

Til sölu Palomino Colt 2005. Sólarsella, 
svefntjöld, fortjald. Toppeintak. Uppl. 
í S. 896 3136

 Vinnuvélar

MultiOne, árg. ‚08, notkun 70 tímar. 
Nýv. 6.5 m. Tilboðsv. 3.5 m. Uppl. 840 
7640.

Til Sölu Steyr 970A árg 1996 7700vst 
4x4 ámoksturstæki. Nýupptekinn 
mótor og ný dekk. Verð.1800 Þús 
Uppl. í s. 775-5021

TIL sölu lítil Hitatchi grafa 2 tonn lítið 
notuð í toppstandi með 2 öxla kerru 
sem ber 2,8 tonn Verð 2,5m. + Vsk 
fyrir gröfu og kerru Hægt að dreifa 
greiðslum í eitt ár vaxtalaust. Uppl. í 
s. 840-6100

 Lyftarar

KÖRFUBÍLALEIGA
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 
35 metrar.   S. 893 3573.

 Hjólbarðar

4 stk. 19‘‘ BRABUS felgur undan Benz 
S 320 ásamt Michelin sumardekkjum, 
stærð 245-40-ZR-19. Allt vel með 
farið. Verð 220 þús. Uppl. í S. 824 
5077 Einar

 Bátar

 Varahlutir

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í 
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía 
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W 
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno 
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 5675040-
7785040.

Til sölu sem ný Nankang heilsársdekk 
stærð 215/65/16. Gott verð. S. 898 
3015

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

GAUI PÍP
Getur bætt við sig verkefnum 
endurlagnir, viðgerðir, skólp, dren, 
snjóbræðsla. Uppl. s. 821 5789

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

 Hreingerningar

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

Fjölbreyttar lausnir í þrifum með 
háþrýstiþvott: Klæðningar - gluggar - 
sorpgeymslur - bílaplön - veggjakrot 
- tyggjó, o.s.frv. GB Þvottur: 
gbthvottur@gmail.com S. 869 4698.

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar 
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. 
Vanir menn, snör handtök. S. 824 
1238.

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur, 
Gokartþjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, 
einnig viðgerðir á fjórhjólum. JS 
Vélaverkstæði. S. 554 0661.

ER ÖSPIN TIL AMA ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

ÓDÝR GARÐSLÁTTUR
Ódýr og mjög vandaður garðsláttur 
trjáklippingar fyrir húsfélög og 
einstaklinga. Engi ehf, sími 615-1605

LOSA GARÐÚRGANG?
Vantar sand-mold-grús? 6Ton Ferðin 
9.900kr/m.vsk Höfb.sv Líka með 
BobCat. S. 896 1933.

 Bókhald

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

 Málarar

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171 & 
egillsverris@gmail.com

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

Getum bætt við okkur verkefnum. 
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

BJÖSSI MÁLARI KEMUR 
HÚSINU Í STAND!

Geri tilboð í málningarvinnu utan 
húss sem innan. Einnig múr- og 
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S: 
896 4824 malarameistarar@simnet.is 
malarameistarar.is

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Proderm-sólarvörnin er sænsk uppfinning sem er sérstaklega þróuð fyrir við-
kvæma norræna húð. Einkaleyfisvernduð formúlan myndar rakafyllta vörn í 
dýpsta hornlagi húðarinnar sem styrkir varnir húðarinnar og ver húðina lang-

virkt tímunum saman. Sólarvörnin þolir vel vatn og svita. Hægt er að þurrka sér 
með handklæði án þess að vörnin fari af eða nuddist í fatnað. 

PRODERM HEFUR VERIÐ VALIN BESTA SÓLARVÖRNIN Í 
ÓHÁÐUM PRÓFUNUM 

Gerður var samanburður við níu þekkt merki í óháðum prófun-
um sem stóðu yfir í heilt ár við ólíkar aðstæður, á sólarströnd, 
í heitum eyðimerkursandi þar sem vindasamt var, í sjósundi 
og í klettafjallgöngum. Mörg erlend tímarit hafa valið Proderm 
sem bestu sólarvörnina og besta kremið eftir sól. Proderm er vörn 

gegn UVB- og UVA-geislum og veitir hámarksvörn gegn húðskaða og 
húðöldrun.

ÖRUGG VÖRN
Sænsku Vitiligo-húðsamtökin hafa útnefnt Proderm sem öruggustu sólarvörnina fyrir meðlimi 
sína.  
Vitiligo eru hvítir húðflekkir sem myndast þar sem litarfrumur vantar í húðina. Þeir sem eru með 
slíka bletti þurfa örugga vörn eins og Proderm SPF 30 sem hefur hlotið meðmæli húðlækna.

ÓÞARFI AÐ LÁTA SÓLINA ELDA HÚÐINA 
Ekkert eldir húðina jafn mikið og skaðlegir sólargeislar, sólarvörn er sérstaklega nauðsynleg þegar lofthiti er ekki 
mikill eða húðin orðin vel brún. Proderm heldur húðinni mjúkri þótt verið sé í sól vikum saman. Hún lagar húð-
þurrk fljótt og vel. Gott fyrir þá sem hafa farið í leisermeðferðir eða eru með sólarbletti eða ör. Ekki má gleyma 
að bera á varirnar sem verða silkimjúkar því vörnin fer ekki af þótt matar sé neytt eða varalitur 
settur yfir. Vörnin er sömuleiðis frábær í hársvörðinn til að vernda hárið og strípur í mikilli sól.
Þekktir förðunarfræðingar sem vinna við kvikmyndaupptökur mæla með og nota Proderm sem 
grunn undir alla förðun við kvikmyndatökur.

ÍÞRÓTTAFÓLK OG OFURHUGAR NOTA PRODERM
Sundkeppnisfólk, pólfarar, siglingarkappar, golfarar og fleiri bera lof á hversu Proderm reynist við 

erfiðustu aðstæður. Íslenskir róðrarsiglingarkappar sem róa frá Noregi til Ís-
lands í heilan mánuð völdu Proderm-sólarvörnina, sem ver húðina einnig 

gegn sjávarseltu og núningi. 

Umbúðirnar eru bakteríuheldar og því þránar sólvörnin ekki og óþarfi 
að henda afgöngum. 
Proderm After Sun gefur mikla og langvirka kælingu eftir heitan 
sumardag, mýkt og raka og er með kælandi aloe vera og kamillu. Hún 

fær mikið lof húðfræðinga og hefur verið valin besta fáanlega kremið 
eftir sól. Frekari upplýsingar á www.proderm.is

LANGVIRK SÓLARVÖRN ÞRÓUÐ FYRIR 
VIÐKVÆMA NORRÆNA HÚÐ
CELSUS KYNNIR  Proderm-sólarvörn hefur fengið frábæra dóma og hlotið margar viðurkenningar í Svíþjóð. Proderm hentar vel fyrir 
alla fjölskylduna, hvort sem er í slökun, í garðinum, í sundi eða á ströndina. Proderm-sólarvörn er mikið notuð af afreksíþróttafólki 
sem þarf hámarksvörn við erfiðustu aðstæður. 
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RAUÐHÆRÐIR 
VERÐA SÓLBRÚNIR

Grunnformúlan í Proderm er 
læknisfræðilega skráð. Proderm 

veitir hámarksvörn gegn sólarexemi og 
ver húðina svo vel að ljós, viðkvæm og 
rauðbirkin húð nær því að verða fallega 
brún, mjúk og rakafyllt án þess að fá neinn 
roða eða bruna. Margir hafa orðið brúnir í 
fyrsta skipti þegar þeir byrjuðu að nota 

Proderm-sólarvörn. Óháð könnun 
leiddi í ljós að Proderm nýtur yfir 

80% viðskiptatryggðar.

BÖRN 
ELSKA AÐ BERA 

PRODERM Á HÚÐINA
Proderm er froða og er því 

helmingi drýgri en venjulegt 
sólarkrem, hún er auk þess langvirk 

og þess vegna er mikill sparnaður í 
notkun hennar. Proderm-froðan er 
mjúk og einstaklega þægilegt að bera 
hana á sig, hún smýgur fljótt inn í 
húðina og er laus við fitu, klístur 

og allan glans.  

Proderm 
KIDS SPF30 hefur 

hæstu mögulegu vörn 
sem hægt er að fá gegn UVA, 

5 stjörnur. Sólarvörnin er fram-
leidd í samvinnu og eftir ráðlegg-
ingum færustu húðlækna, SPF30 
uppfyllir allar kröfur sem gerðar 
eru.

Proderm 
SPF30 KIDS er sér-

staklega vatnsþolin fyrir 
börn frá 6 mánaða aldri og 

veldur ekki ertingu í augum. 
Proderm inniheldur engin para-
ben, engin ilm- eða litarefni, 
enga nanótækni eða jarð-
hnetuefni.

PRODERM-SÓL-
ARVÖRN 
Allir vita að 
sólin getur verið 
varasöm og þess 
vegna er nauð-
synlegt að velja 
vandaða og góða 
sólarvörn til að 
forðast hættulega 
geisla. 



Sem 3ja barna móðir, hlaupari /- þríþrauta-
kona og hársnyrtir verð ég að passa vel upp á 
líkamann minn. Ég er rétt skriðinn yfir þrítugt, 
í líkamlega krefjandi vinnu og var farin að 
finna fyrir stirðleikum í liðum, sérstaklega 
fingrum og ökkla sem hefði getað komið 
niður á starfi og íþróttum. Sú tilfinning var 
óþægileg. En var svo heppin að fá ábendingu 
frá viðskiptavini um ágæti NutriLenk sem ég 
hef notað síðan með frábærum árangri.

Fann árangur fljótt
Ég ákvað að fjárfesta í bæði í Nutrilenk GOLD 
og ACTIVE og tók inn samkvæmt leiðbeining-
um og strax á annarri viku var ég farin að 
finna gríðarlegan mun. Ökklarnir eru orðnir 
miklu betri, minni stirðleiki í fingrum, ég er 
ferskari í líkamanum og get stundað mitt 
sport án þess að finna fyrir verkjum og 
stirðleika.

Nutrilenk verður tekið með morgunmatnum 
mínum um ókomin ár svo ég geti haldið 
áfram að lifa lífinu verkjalaus, sinnt börnunum 
mínum, starfinu og bætt mig í sportinu 
mínu..
 

Nutrilenk er fáanlegt í flestum apótekum, 
heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaðanna

Nánari upplýsingar á www.gengurvel.is
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NUTRILENK Active

   
   

NUTRILENK Gold 

 

        

NUTRILENK
 

- hollráð við liðkvillum. Náttúrleg bætiefni fyrir liðina

NUTRILENK Active 
NUTRILENK Gold Liðheilsan skiptir mig miklu máli

Ebba Særún Brynjarsdóttir
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MÚRVIÐHALD SÍMI 770 
4520 HÚSAVIÐHALD - 

NÝBYGGINGAR
Allar múrviðgerðir - steining 

- múrar - 
áratuga reynsla. 

Smiðir - málarar - háþrýstiþvottur 
- píparar.

Netfang: murvinna@gmail.com

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ MÁLA 
ÞAKIÐ. Tek að mér uppsetningar 
og lagfæringar á Þakrennum, 
Þakviðgerðir, Þakmálun og aðra smíða 
vinnu. Uppl. s. 694 8448 Ólafur.

SÓLPALLA/PARKET-SLÍPUN
Tökum að okkur parket og 
sólpallaslípun, parketlagnir og 
viðgerðir. Vönduð vinna og frábær 
verðtilboð. Láttu okkur gera þér tilboð 
og gera parketið/pallinn eins og nýjan. 
Uppl. í s. 773 4949.

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

LEKUR ÞAKIÐ ?
Þakpappalagnir / Þakviðgerðir. Á 
öll þök fyrir fyritæki, húsfélög og 
einstæklinga. Hagstætt verð, vönduð 
vinna. S: 849 8700.

Tek að mér að mála, flísa, og ýmisl. fl. 
Vönduð vinnubrögð. Gott verð. S. 866 
9784 & 775 6622.

LEKAVIÐGERÐIR
Á bílakjallörum, útveggjum húsa og fl. 
Inndæling í sprungur Föst tilboð eða 
tímavinna. Uppl. í síma 8933733 eða 
gullfoss@internet.is

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

 Nudd

Nudd, nudd, nudd! Slökunarnudd frá 
9-12. Rvk 101, s: 841 6795 Júlija.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

SPÁSÍMI 908 7000
Spámiðlun, tarot, fyrirbænir, algjör 
trúnaður. Opið frá 13-23. S. 863 1987 
visa/euro.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

RAFVIRKJAR S. 618 2610
Tökum að okkur alla almenna 
raflagnavinnu, nýlagnir og töflusmíðar. 
Eignaverk löggiltir rafverktakar.

AH-RAF
 LÖGGILDIR 

RAFVERKTAKAR.
Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll 
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna ahraf@ahraf.is Hermann 
s: 845-7711 Arnar s: 897-9845.

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
hugmyndum. Sérsmíði ehf s. 587 
0777.

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný 
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á 
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150.

ÞARFNAST 
BÍLAPLANIÐ ÞRIFA 

EÐA VIÐHALDS?
Við bjóðum upp á 

eftirfarandi: 

Götusópun 

Gangstéttarsópun 

Þvott á götum, bílastæðum 
og gangstéttum Málun og 
merkingar á bílastæðum 

Malbiks- og 
kantsteinaviðgerðir 

Grasslátt og 
umhverfishreinsun

Allar nánari upplýsingar 
veita ráðgjafar Íslenska 

Gámafélagsins. 
www.gamur.is 

S: 577 5757 eða 
gamur@gamur.is

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

GRÓÐURHÚS TILBOÐ !!!
6fm með hertu gleri 230þ. 9fm með 
hertu gleri 330þ. KLIF ehf, S:552-3300.

Rétt loftræsting lækkar rakastig, 
bætir loftið og dregur úr líkum á 
myglusvepp. Íshúsið ehf www.viftur.is 
S:566 6000

ELDSNEYTIS SPARARI Í BÍLA!
Cyclon SPARNAÐUR: 7% til +27%* 
þetta virkar! Meiri kraftur. VERÐ 
frá 11.900.- kr. 30 daga skilaréttur! 
Tímapantanir S:517-8400 www.
SNJOKEDJUR.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

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

Ál hjólapallar / veggjapallar 

Akralind 8
Sími: 564 6070www.kvarnir.is

Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540
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 Til sölu

Lausfrystar, kæli- og frystiklefar. 
Hægt er að fá klefana með eða án 
vélakerfis. Íshúsið ehf, www.ishusid.is, 
S:566 6000.

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18, 

Kringlan - 3. hæð 
( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

 Sjónvarp

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

 Verslun

 Ýmislegt

Fjölnotatæki : Tætari, greiðusláttuvél 
og hringsláttuvél. Mjög lítið notað. 190 
þús, nýtt tæp 700 þús. S: 8670151.

HEILSA

 Heilsuvörur

GREEN PEOPLE - ORGANIC 
LIFESTYLE

Breyttu um lífstíl og notaðu lífrænt 
vottaðar snyrtivörur. Dömu, herra, 
unglinga og barnalína. Sala og 
dreifing: Ditto ehf, Smiðjuvegi 4 (græn 
gata), 200 Kópavogi. Opið mán-fös 
14-18. Lau 12-15. S 517-8060, www.
ditto.is

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

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg & www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

Slökunarnudd og heilsunudd. S. 561 
6254 Nuddstofan opin frá kl. 9-21.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HEIMILIÐ

 Antík

Óska eftir að kaupa gamlar 
skipsklukkur í hvaða ástandi sem er. 
Geri við gamlar klukkur Guðmundur 
Hermannsson . S. 6918327-5673381

 Dýrahald

HRFI Yorkshire Terrier hvolpar leita að 
góðum eigendum, seljast heilsufarssk, 
afh. Í júní/júlí. Uppl. Veitir Lárus í S. 
864 7707 og larus.atlason@gmail.com

Til sölu langhundahvolpur (rakki), 
örmerktur og bólusettur með ættbók 
frá HRFÍ. Uppl. í síma 863 3660 og á 
www.somahundar.com

HRFI Collie hvolpar leita að góðum 
eigendum, seljast heilsufarssk, afh. í 
mai/júní. Sjá á Faceb. Nætur-Collie. 
Uppl. veitir Guðríður í s. 893 5004 og 
vidvik@mi.is

LANGAR ÞIG Í HUND?
Hundaræktarfélag Íslands er 
aðili að FCI, alþjóðasamtökum 
hundaræktarfélaga, sem tryggir 
rekjanleika ættbóka, beitir sér 
fyrir hreinræktun og kynbótum 
hundategunda. HRFÍ stuðlar 
að góðum samskiptum á milli 
hundeigenda, yfirvalda og almennings. 
Leitaðu upplýsinga á vefsíðu félagsins, 
www.hrfi.is

TILBOÐSDAGAR Í 
DÝRALANDI

30-50% afsláttur af öllum kattaklórum
 Dýraland Mjódd s.587-0711 
 Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
 Dýraland Spöngin 23 s.587-0744.

TILBOÐSDAGAR Í 
DÝRALANDI

Tilboð á svörtum grindarbúrum 
 Stærð 61 cm verð 5.990,- 
 Stærð 76 cm verð 7.990,- 
 Stærð 91 cm verð 9.990,- 
 Stærð 107 cm verð 10.990,- 
 Stærð 122 cm verð 13.590,-
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Ferðalög

FORMÚLAN Á 
NÜRBURGRING Í JÚLÍ.

Eigum 4 sæti laus í vikuferð á 
formúluna 2-9 júlí með heimsóknum 
á söfn Porsche og Mercedes í 
Stuttgart og Bugatti í Mulhouse að 
auki. Hafið samband í síma 897 3015 
eða á jb@isafoldtravel.is og biðjið um 
ferðalýsingu.

 Fyrir veiðimenn

LAX-BLEIKJA-GÆS
Til sölu veiðileyfi í Hjaltadalsá og 
Kolku í Skagafirði. Veiðileyfi frá 
8.700.- stöngin m/húsi. Einnig úvegum 
við veiðileyfi í kornakur í haust. Uppl. 
á www.svfr.is og í s. 868 4043.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

LEIGA.IS
Leigusali auglýstu Frítt 
Leigjandi leitaðu Frítt 
s:450 5544

Hundaskóli Heimsenda Hunda 
daatferlisfræðingurMenntaður hundaþjálfari og hund

Sími. 897 1992 www.hundaskoli.net • S

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

17:45 Meistaradeildin - upphitun
18:30 Dortmund - Bayern München

námskeið

skemmtanir

til sölu
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Anna María vann bókina með breskum vinum 
sínum en síðastliðin fimm ár hafa þau ferðast 
með hópi góðra vina um hálendi Íslands og 

farið jafnvel fjórar til fimm ferðir á hverju ári. „Ég 
myndaði það sem fyrir augu bar án þess að hafa 
bókaútgáfu sérstaklega í huga,“ segir Anna María. 

„Á einhverjum tímapunkti spurðu 
Bretarnir mig hvar væri hægt að fá 
handhæga ljósmyndabók með upp-
lýsingum um hálendisferðir á Ís-
landi. Við ákváðum í sameiningu 
að gefa eina slíka út og krydda hana 
með skemmtilegum sögum og upp-
lifunum fólks frá tólf löndum sem 
ferðast hefur með okkur yfir árin.“

Í bland við ljósmyndir eru 
upplýsingar sem koma sér vel 

fyrir ferðamenn sem hyggjast ferðast um miðhá-
lendi Íslands. „Það er fjallað um vegina, utanvega-
akstur, árnar, fjallakofana, heitar laugar, björgunar-
sveitirnar, hálendisgæsluna og umgengni á hálend-
inu almennt. Í lok bókarinnar imprum við aðeins á 
vetrarferðum en það er svo efni í annars konar bók,“ 
segir Anna María en það er henni hjartans mál að 
miðla upplýsingum til ferðamanna um umgengni við 
náttúruna. 

Bókin er til sölu í Eymundsson, Iðu, á bensín-
stöðvum N1, bílaleigum og nokkrum hótelum. 

Bókin verður einnig fáanleg erlendis sem og á 
Amazon og ferðabókunarvefjum. 

Ferðalag mitt um miðhálendi Íslands
Anna María Sigurjónsdóttir gaf nýlega út ljósmyndabókina „My Trip Through The Interior Of Iceland“. Myndirnar í bókinni tók hún 
á fimm ára tímabili á ferðalögum sínum um miðhálendi landsins. Í bókinni er að finna íðilfagrar náttúrumyndir, auk ýmiss 
fróðleiks um hvernig á að bera sig að á ferðalögum um hálendið og ábendinga um umgengni við íslenska náttúru.

Anna María 
Sigurjónsdóttir 
ljósmyndari.

Farið yfir Blöndukvíslar vestan við Hofsjökul. Ferðamenn við Víti.

Tjald í Hvanngili með Stóru-Súlu í baksýn.

Langar þig að starfa í ört vaxandi atvinnugrein
          – eða ertu starfandi í ferðaþjónustu?

Kynntu þér spennandi nám sem býður upp á mörg tækifæri og möguleika 

Innritun lýkur 31. maí

STARFSTENGT FERÐAFRÆÐINÁM

Lan

þér spen

kur 31

Kynnt

Inn

        
ngar
   – e

þig a
eða e

a

tu þ

itun lý
Ferðamálaskólinn  sími: 594 40204020ólinn  sími:

ÆvintýralegurÆvvi
starfsvettvangurtarst

ý g
FERÐAMÁLA

SKÓLÓLINNIN

WWW.WW.MMK.IS

grein
?

i og m

u

æri

nu
u?

u



Húsbíla & hjólhýsatilboð Færeyjar + Danmörk
27. júní – 23. júlí

Stoppað í fallegu Færeyjum á útleið í 3 daga, siglt til 
Danmerkur á sunnu dagskvöldi. Góða ferð!
Takmarkað pláss – bókaðu snemma.

2 fullorðnir  . . . . . . . . . . . . . . . kr. 175.000
Innifalið í verði: Ferð með Norrænu, 2ja manna klefi án glugga.

2 fullorðnir + 2 börn (3-11 ára) . . kr. 265.000
Innifalið í verði: Ferð með Norrænu, 4ra manna fjölskylduklefi án glugga.

Lengd farartækis allt að 10 metrum.
Aukagjald greiðist fyrir hvern umfram metra.

Afmælis-tilboðSmyril Line 30 ára

Nokkur

pláss
laus

 570-8600 / 472-1111 · www.smyrilline.is

Danmörk

1 fullorðinn með bil

verð
frá   61.000

smyrilline.is/

Danmörk-með-bílinn

Færeyjar1 fullorðinn með bilverð
frá   33.900smyrilline.is/Færeyjar-með-bílinn

Skráðu þig á póstlistann

á www.smyrilline.is og þú

gætir unnið ferð til Færeyja

Stangarhyl 1 · 110 Reykjavík
Sími: 570-8600 · info@smyril-line.is

Fjarðargötu 8 · 710 Seyðisfjörður
Sími: 472-1111 · austfar@smyril-line.is

Stórlækkað verð 
með Norrænu
Smyril Line 30 ára

Verð er fyrir báðar leiðir!
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FYRSTI KVENNAKLÚBBUR
INN Í LUNDÚNUM
Frá átjándu öld síðustu aldar 
hefur konum í London verið 
meinaður aðgangur að sér stökum 
karlaklúbbum sem hafa lifað 
góðu lífi víðs vegar um borgina. 
Nú er 21. öldin hins vegar runnin 
upp og þótti tími til kominn að 
opna sérstakan kvennaklúbb. 
Var það gert fyrir skemmstu og 
er hann sannarlega ekki af verri 
endanum.
Klúbburinn, sem er staðsettur 
í glæsihverfinu Belgravia, heitir 
Grace Belgravia. Þar ríkir mottóið 
fegurðin að innan og er lögð 
höfuðáhersla á heilsurækt, vel-
líðan og lífsstíl meðlima. Þeir hafa 
aðgang að alls kyns útpældum 
lúxusrýmum, líkamsræktarstöð, 
sundlaug og fjölmörgum nudd-
stofum. Boðið er upp á einka-
þjálfun, pilates, jóga, spinning og 
dans. Í klúbbnum er sömuleiðis 
bókasafn og er hægt að skrá sig 
í alls kyns bóka- og samræðu-
klúbba. Þar er líka kaffitería af 
bestu gerð með alls kyns heilsu-
réttum. Á fimmtudögum og 
föstudögum er líka boðið upp á 
kokkteila.
Karlmenn fá ekki að koma inn í 
klúbbinn nema á fimmtudögum 
en þá gefst þeim kostur á að 
snæða þar kvöldmat. Sams konar 
fyrirkomulag hefur löngum tíðk-
ast í karlaklúbbum sem hleypa 
konum inn einu sinni í viku.

MATUR Á FERÐALÖGUM
Mikill vöxtur hefur orðið í matar-
tengdri ferðaþjónustu hérlendis 
undanfarin ár, auk þess sem úrval 
veitingastaða á landsbyggðinni 
hefur aldrei verið meira. Margir 
minni veitingastaðir bjóða upp 
á metnaðarfullan matseðil sem 
byggir að mestu leyti á hráefni úr 
héraði sem oft er matreitt á nýstár-
legan máta. Vefurinn iceland local-
foodguide.is fór í loftið í fyrra og 
var upphaflega ætlaður erlendum 
ferðamönnum. Hann nýtist þó 
Íslendingum líka vel en þar má 
finna lista yfir fjölda veitingastaða á 
landsbyggðinni auk höfuðborgar-
svæðisins. Fjöldi myndbanda er 
einnig á vefnum sem kynna áhuga-
verða veitingastaði og skemmti-
legar matarhefðir ólíkra landshluta. 
Fjölmiðlakonan góðkunna, Vala 
Matt, stendur á bak við vefinn og 
efni hans má einnig finna á Face-
book, Youtube og Twitter. Fyrir þá 
sem vilja nærast á góðum, hollum 

og spennandi 
mat á ferðalagi 
innanlands 
ættu að kynna 
sér vefinn.

Til stendur að breyta skrifstofum á efstu hæð Illums Bolighus í 
Kaupmannahöfn í hótelsvítur. Gestir fá þá útsýni yfir Amagertorv og 
Strikið eins og Túristi.is segir frá.
Herbergin verða í dýrari kantinum en framkvæmdastjóri Illums segir 
í samtali við Berlingske að ákveðið hafi verið að nýta betur efstu 
hæðina, sem í dag hýsir skrifstofur. Þar sé verönd með frábæru útsýni 
yfir borgina. Svíturnar verði tíu talsins en full þörf sé fyrir lúxus-
gistingu í Kaupmannahöfn.
Framkvæmdastjóri Wonderful Copenhagen tekur í sama streng. 
Hann segir framboð af lúxusveitingastöðum og -börum í Kaup-
mannahöfn gott og í raun betra en framboð af lúxusgistingu. Það 
misræmi þurfi að laga. Það geti fælt ferðamenn með mikið milli 
handanna frá ef þeir finna ekki gistingu á sama mælikvarða og mat 
og drykk í borginni.

MEIRI LÚXUS Í KÖBEN

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT.

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ  
MEÐ OKKUR!

Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í tengslum við allar 
komur og brottfarir flugvéla um Keflavíkurflugvöll.

Kauptu miða núna á www.flugrutan.is
Alltaf laus sæti.

BSÍ - Umferðarmiðstöðin
101 Reykjavík

  580 5400

Skannaðu strikamerkið
með snjallsímanum og
kynntu þér áætlunina.

REYKJAVÍK KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR

Frí þráðlaus  
internettenging  
í öllum bílum



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

Room for rent in downtown is 
available now S. 778 9074.

2herb. íbúð til leigu tæplega 60fm á 
góðum stað í Vogunum. Uppl. í síma: 
899-1670.

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

3ja herb., 100 fm íbúð í Vesturbænum 
til leigu í sumar með húsgögnum. 
Leiga 150 þús. Uppl. í s. 618 1113 í 
kvöld og á morgun.

 Húsnæði óskast

Reglusamt par óskar eftir 3ja. herb. 
íbúð. í Rvk. Góð umgengni. S. 669 
9153.

Einstæð 2.barna móðir vantar íbúð 
rvk í langtímaleigu. Er reglusöm, skilvís 
um greiðslum heitið. Emilía S. 823 
8095.

SENDIRÁÐ ÓSKAR EFTIR 
EINBÝLI

Þýskur sendiráðsfulltrúi óskar eftir 
4-5 herb. Einbýlishúsi m/bílskúr á 
höfuðborgarsvæðinu til leigu frá 1. 
ágúst 2013 í 4 ár m/hund +fugla. Uppl. 
s. 530 1100. Myndir/grunnteikningar 
sendist á: info@reykjavik.diplo.de

Herbergi/studio íbúð óskast til leigu í 
Mosó. Fullkomin kvk leigjandi. Uppl í 
S: 773-7357

 Sumarbústaðir

LAND OG BÚSTAÐUR TIL 
SÖLU Á GEYSI.

7.700 FM eignarlóð og 27fm 
bústaður með svefnlofti, 

staðsettur á besta stað við 
golfvöllin á Geysi í Haukadal. 
Bústaðurinn er kominn langt 

á veg þ.e. gólfefni, ásamt 
milliveggjum og búið að klæða 

að innan. Rafmagn og kalt 
vatn við lóðarmörk, frábær 

staðsetning og fallegt umhverfi. 
Verð 6,9 milljónir skoðum alla 

möguleika.
Uppl í S. 822 8071 og 858 2012

Mikið úrval sumarbústaða til leigu 
út um allt land. Búngaló - www.
bungalo.is

Söluskoðanir á S og V-land. Góð sala. 
Jón Rafn hjá Valhöll S: 695-5520.

 Atvinnuhúsnæði

HÖFUM TIL LEIGU 
MARGSKONAR 

ATVINNUHÚSNÆÐI.
Verslunar - Skrifstofu - Iðnaðar 

og Lagerhúsnæði 

- Allar mögulegar stærðir -
Hafðu samband. jonvikingur@
fyrst.is, Símar 533 1316 - 892 

1316 - Alltaf opið.

Snyrtilegt 100fm iðnaðarhúsnæði á 
góðum stað við kársnesbraut. Uppl. í 
S. 896 0551.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Getum bætt við okkur múrurum, 
smiðum, málurum og verkamönnum í 
vinnu uppl. í síma 567 6699.

STALHEIM HOTELL
Tradisjonsrikt hotell som ligger 

i naturskjønne omgivelser, 
ca.2 timer fra Bergen. For 
sommeren trænger vi en 

resepsjonmedarbeider for snarlig 
tiltredelse og frem til ca.25.

september. Må kunne beherske 
et skandinaviskt språk muntlig 

og skriftlig. Vi kan tilby: Full 
opplæring. Bolig på stedet.

Send e-post til Jobs@stalheim.
com eller ring +47 56 52 01 22.

Hressingarskálinn leitar að vaktstjóra 
á dagvakt, þarf að hafa reynslu af 
þjónustu störfum og geta stýrt hópi 
fólks. Um er að ræða langtíma vinnu. 
Áhugasamir sendið ferilskrá á hresso@
hresso.is

APARTMENT HOTEL IN 101 
RVK,

seeks applicants for front desk. 
Both part and full-time positions 
available. Please send applications 
to job@apartmentk.is / Íbúðarhótel í 
miðborg RVK óskar eftir starfsfólki í 
móttökustörf. Hlutastörf + full störf 
í boði. Umsóknir sendast á job@
apartmentk.is

Handyman vanur málun og 
hreingerningum. Bílpróf, 25ára og 
eldri. Uppl. santon@mi.is

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Torfærukeppni í Jósepsdal til styrktar 
langveikum börnum 26 Maí kl. 13.00 
miðaverð 1500 frítt fyrir 12 ára og 
yngri.

 Einkamál

Óska eftir að kynnast reglusamri konu 
á miðjum aldri sem hefur gaman af 
ferðalögum og útivist. Svar sendist 
fréttablaðinu merkt: Gaman.

RAUDATORGID.IS
Símastefnumót. Rómantík, 
skyndikynni, gay karlar. Íslenzkar 
spjalldömur. Skoða núna.

fasteignir

til sölu

Dalvegi 16b Sími: 554-2727

Bakkmyndavélar og skjáir

TD0702A

7" TFT-LCD  skjár

Screen size 7" / 16: 9 display：

Brightness 350cd/m2：

Resolution 336960 pixels：

Video input 2：

Power supply 12V/24V DC：

Power consumption： ≤

TD0704A

7" Quad Digital Skjár

Screen size 7"  / 16: 9 display：

Brightness 350cd/m2：

Resolution 336960 pixels：

Video input 4 QUAD： ，

Power supply 12V/24V DC：

Power consumption： ≤ 7W

5.6" Digital Skjár

(Innolux panel)

5.6"TFT-LCD digital monitor

Screen size 5.6"  / 4: 3 display：

Brightness 300cd/m2：

Resolution 224640 pixels：

Video input 2：

Power supply 12V/24V DC：

Power consumption： ≤

TV832N/P-A 1/3"SONY Color CCD Camera

TV832N/P-B 1/3"SONY Color CCD Camera

TV832N/P-D 1/3"SONY Color CCD Camera

1 Side View Camera、
2 Waterproof resistance IP68、 ：
3 IR LED Light 10 PCS、 ：
4 IR distance approx 6m、 ：
5 Wide viewing angle (diagonal): 110° 120°、 ，
6 Power supply: DC6-20V、

1 Rear View Camera、
2 Waterproof  resistance IP68、 ：
3 IR LED  Light 18pcs、 ：
4 IR distance approx 10m、 ：
5 Wide viewing angle (diagonal) 110° 120°、 ： ，
6 Power supply: DC6-20V、

1 Rear View Camera、
2 Waterproof  resistance IP68、 ：
3 IR LED  Light 18pcs、 ：
4 IR distance approx 10m、 ：
5 Wide viewing angle (diagonal) 110° 120°、 ： ，
6 Power supply: DC6-20V、

TR634N/P-A

1. Color Super Mini Camera with Korea waterproof lens
2. Waterproof resistance: IP 68
3. Wide viewing angle (diagonal): 170°
4. Power supply: DC6-16V
5. With 3 color parking guide lines

TR614N/P-G

1. Color CMOS Rear View Camera with Korea waterproof lens
2. Waterproof resistance: IP68
3. Wide viewing angle (diagonal): 170°
4. Power supply: DC6-16V
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Formúlu 1-kappaksturinn í 
 Mónakó er tilhlökkunarefni fyrir 
alla aðdáendur mótorsports enda 
er kappaksturinn einstakur í heim-
inum. Síðan 1929 hefur verið ekið 
um ótrúlega þröng stræti Monte 
Carlo og hildarleikur háður við 
vegriðin sem þrengja að öku-
mönnum sem þjóta hjá á hátt í 300 
kílómetra hraða.

Kappaksturinn í Mónakó er 
haldinn ár hvert og markar  jafnan 
upphaf sumarfrís hinna ríku og 
þekktu. Sú hefð hefur nefnilega 
skapast að mótið fari fram helgina 
eftir að Gullpálminn í Cannes 
er afhentur og eru kvikmynda-
stjörnur því yfirleitt viðstaddar. 
Þær eiga þó ekki sviðið í þetta 
sinn. Kappaksturinn er nefnilega 

talinn vera einhver mesta raun 
hvers ökumanns sem nær svo 
langt að keppa í Formúlu 1.

Vegna þess hversu hæg  brautin 
er og þröng vega hreinir hæfi-
leikar ökuþóra meira en keppnis-
bílarnir. Þannig hefur það allt-
af verið og verður áfram. Gott 
dæmi um það er Brasilíu maðurinn 
 Ayrton Senna. Hann hafði alltaf 
yfirburði í Mónakó og keppi nautar 
hans sögðu að það væri eins og 
hann færi í gegnum vegriðin, svo 
nálægt þeim fór hann og hratt.

Brautin liggur um helstu 
umferðargötur þessarar fornu 
borgar við Miðjarðarhafið sem 
setur mark sitt á mótshaldið. Dag-
skrá venjulegrar keppnishelgar er 
til dæmis breytt svo æfingar fara 
fram á fimmtudögum í stað föstu-
daga svo daglegt líf fólks rask-
ist ekki um of. Kappaksturinn 
fer í rauninni fram á undanþágu 
frá almennum öryggisreglum í 

 Formúlu 1 enda fengist kappakstur 
á svipuðu brautarstæði aldrei sam-
þykktur í dag. Mónakó er því eini 
keppnisstaðurinn þar sem öryggið 
er látið víkja fyrir hefð og sögu.

Til að undirstrika mikilvægi 
mótsins er það jafnan talið eitt af 
þremur stærstu viðburðunum í 
mótor sporti í heiminum. Hin mótin 
eru Le Mans-sólarhringsakstur-
inn og Indy 500-mótið í Banda-
ríkjunum. Graham Hill, Herra 
Mónakó, er eini maðurinn sem tek-
ist hefur að vinna öll mótin þrjú.

Birgir Þór 
Harðarson
birgirh@frettabladid.is

6. MÓNAKÓ

26. MAÍ

Mónakó er helsta raun ökumanna
Hún gerist varla dramatískari dramatíkin en í Formúlu 1-kappakstrinum í Mónakó. Mótið hefur verið haldið síðan 1929 þar 
sem ekið er um ótrúlega þröng stræti Monte Carlo-borgar. Brautin uppfyllir ekki nútímaöryggisviðmið kappakstursbrauta.

EINSTAKUR KAPPAKSTUR  Kappakstursbrautin í Mónakó hlykkjast um pollana við höfnina í Mónakó. Moldríkir og glamúrsjúkir snekkjueigendur panta sér pláss í höfninni með margra mánaða fyrirvara og njóta 
lífsins um helgina óháð því hvort þeir hafi áhuga á kappakstri eða ekki. Eitt er víst að þeir verða ekki sviknir. NORDICPHOTOS/AFP

Það eru ekki margir ökumenn sem geta státað sig af því að hafa unnið 
kappaksturinn í Mónakó. Þeir eru hins vegar fjórir sem bera af þegar listi 
sigurvegara er skoðaður. Fyrstan ber að nefna Englendinginn Graham Hill 
sem nefndur var „Herra Mónakó“ vegna þess að hann vann fimm sinnum 
á sjöunda áratugnum. Hill var afburða hugrakkur ökuþór enda dugði 
 ekkert minna þegar bílarnir voru eins óöruggir og þá, engin bílbelti og 
vondir hjálmar. Michael Schumacher vann einnig fimm sinnum. 

Franski „prófessorinn“ Alain Prost vann fjórum sinnum í Mónakó en 
sigrarnir hefðu einungis verið tveir ef Ayrton Senna hefði ekki verið 
óheppinn. Senna vann nefnilega sex sinnum en hefði auðveldlega getað 
unnið átta mót í Mónakó. Sem nýliði í Formúlu 1 árið 1984 var hann 
í öðru sæti og sótti hart að Prost í yfirburðabíl McLaren-liðsins, þegar 
keppnin var stöðvuð vegna úrhellis rigningar. Fjórum árum síðar, 1988, 
klessukeyrði hann McLaren-bíl sinn eftir að hafa byggt upp ótrúlegt 55 
sekúnda forskot á liðsfélagann Prost. Senna gekk undrandi heim til sín í 
næstu götu frá slysstaðnum. Síðar sagðist hann hafa verið í leiðslu.

„Þennan dag áttaði ég mig á því að ég væri hættur að aka meðvitað. 
Ég var eins og í öðrum heimi. Brautin var eins og göng fyrir mér sem 
hlykkjuðust áfram, áfram, áfram. Undirmeðvitundin tók öll völd,“ sagði 
Senna um einn ótrúlegasta akstur síðari tíma.

AYRTON SENNA HEFUR OFTAST UNNIÐ

SÍÐASTI SIGURINN  Senna vann síðast árið 1993 fyrir McLaren. Hann fórst svo 
hálfum mánuði fyrir Mónakókappaksturinn 1994.  NORDICPHOTOS/AFP

Þó ótrúlegt megi virðast hafa 
aðeins þrír ökumenn farist í 80 
ára sögu mótsins. Fyrstu árin 
voru heybaggar það sem hindra 
átti bíla í því að aka í höfnina 
eða inn í mannfjöldann. Eldur 
er hins vegar það sem ökumenn 
óttast mest enda hafa fjölmargir 
kollegar þeirra setið fastir í bílum 
sínum á meðan logarnir læsa sig 
í þá og brenna þá lifandi.

Tveir ökumenn hafa ekið 
í höfnina, heimsmeistarinn 
Alberto Ascari árið 1955 og Paul 
Hawkins árið 1965. Báðir sluppu 
ómeiddir úr vatninu.

ÞRÍR HAFA FARIST

BANDINI FERST  Hér sést hvar 
brunaverðir reyna að ná tökum á 
eldhafinu sem umlykur Ferrari-bíl 
Lorenzos Bandini niðri við höfnina.

VEÐURSPÁ FYRIR 
MÓTIÐ Á SUNNUDAG
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Mónakókappaksturinn er í beinni 
útsendingu á STÖÐ 2 SPORT 

klukkan 11.30 á sunnudag.



VERTU Á STAÐNUM
LÁTTU AÐ ÞÉR KVEÐA
VERTU VELKOMIN Á MÁLSTOFU Á VEGUM NIKON Í HÖRPU 28. MAÍ MILLI KL. 12 OG 19.
Harpa, tónlistar og -ráðstefnuhúsið í Reykjavík

Getur þú sagt góða sögu með þínum ljósmyndum?
Nærðu að fanga töfra augnabliksins? Viltu kynnast 
því sem fær fólk til að láta að sér kveða?

Nikon er stolt yfi r því að bjóða þér á málstofu með hinum 
heimsþekkta ljósmyndara Mattiasi Klum.

Ljósmyndarinn Mattias Klum er heimsþekktur fyrir myndir 
sínar af dýralífi , náttúruperlum og stöðum sem eru 
þekktir fyrir fjölbreytt menningarlíf og litskrúðuga náttúru. 

Ljósmyndir Mattiasar eru frægar fyrir listræna dýpt og 
bera persónulegum stíl Mattiasar fagurt vitni.

Á málstofu Nikon í Hörpu gefst gestum kostur á að sjá verk 
Mattiasar og spyrja hann út í þau. Á málstofunni verður einnig 
hægt að ræða við vörusérfræðinga Nikon og kynna sér 
fjölbreytt úrval af hágæða myndavélum og ljósmyndabúnaði.

Ókeypis er á málstofuna meðan húsrými leyfi r. 
Skráðu þig á heimasíðunni 
http://beingthere.nikon.is 



25. maí 2013  LAUGARDAGUR| HELGIN KRAKKAR | 40

Vissir þú?Vissir þú?

Teikningar og texti Bragi Halldórsson

45

„Jæja Kata,“ sagði Lísaloppa. „Nú ert þú búin að æfa þig í að 
leysa sudoku gátur, getur þú leyst þessa?“ „Tja,“ sagði Kata 
með semingi. „Æfa mig og ekki æfa mig, ég er nú bara búin 
að glíma við örfáar.“ „Og hvernig hefur gengið?“ spurði 
Konráð. „Svona upp og ofan en það er rétt að það verður 
auðveldara í hvert skipti að leysa þær,“ sagði Kata. „Þá 
skulum við bara demba okkur í þessa,“ sagði Lísaloppa 
spennt en Kata dæsti. Hún var ekki ennþá orðin það góð í 
að leysa sudoku gátur að hún beint fagnaði því, en verkefni 
er verkefni. „Allt í lagi, sagði Hún ákveðin. „Drífum þá í því.“

Getur þú 
leyst þessa 
sudoku 
gátu?
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Frístundaheimilið Skýjaborgir er 
starfrækt við Vesturbæjarskóla. 
Þar eru fjölmargir klúbbar starf-
andi sem bæði starfsmenn og 
krakkarnir á Skýjaborgum, sem 
eru nemendur í 1. og 2. bekk 
skólans, eiga frumkvæði að. 
Meðal klúbba sem hafa verið 
starfræktir eru tilraunaklúbbur, 
listaverkaklúbbur, drekaklúbbur 
og rokkklúbbur. Margir krakkar 
sem eru á frístundaheimilinu eru 
áhugasamir um Stjörnustríðs-
kvikmyndirnar og höfðu áhuga 
á því að stofna Star Wars-klúbb. 
Halldóra Hafsteinsdóttir starfs-
maður heyrði af þessum áhuga 
og tók verkefnið að sér. „Þessi 
klúbbur hefur alveg slegið í 
gegn og mér þykir sérstaklega 
skemmtilegt að það eru mjög 
margar stelpur í honum. Sumir 
krakkanna vita mjög mikið um 
myndirnar en aðrir hafa bara 
lært um þær í myndunum.“ 

Barist í Skýjaborgum 
með geislasverðum
Áhugasamir krakkar á frístundaheimilinu Skýjaborgum í Vesturbæjarskóla fengu 
þá hugmynd á dögunum að stofna Star Wars-klúbb. Halldóra Hafsteinsdóttir, 
sem vinnur á heimilinu, tók málið í sínar hendur enda áhugasöm um málið.

ALLIR HALDA UPP Á LOGA GEIMGENGIL OG SVARTHÖFÐA  Nokkrir af krökkunum í hinum vinsæla Star Wars-klúbbi. Þau 
heita frá vinstri: Álfheiður, 6 ára, Vigdís Elfur, 6 ára, Elvar, 6 ára, (fyrir aftan) Björn Diljan, 6 ára, Jón Gnarr, 7 ára, og Sigurður, 7 
ára. Þau eiga sér enga sérstaka uppáhaldsmynd í myndaflokknum en halda öll mikið upp á Luke Skywalker, eða Loga Geimgengil 
eins og hann heitir á íslensku, og Svarthöfða. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Meðal annarra klúbba sem hafa verið starfræktir á Skýjaborgum 
er klúbburinn Söngfuglarnir en meðlimir hans æfðu upp nokkur 
lög og sungu fyrir heimilisfólk á elliheimilinu Grund. „Svo höfum 
við hér til dæmis álfa- og tröllasöguklúbb, njósnaraklúbb og bóka-
klúbb,“ segir Styrmir Reynisson hjá Skýjaborgum. „Hugmyndirnar 
koma bæði frá krökkunum og starfsmönnum. Stundum sjá krakk-
arnir alveg um klúbbana, stundum fá þau aðstoð starfsmanna og 
stundum halda starfsmenn alveg utan um starfið. Þetta er mjög 
vinsælt og vel metið hjá krökkunum.“

Söngfuglar sungu á Grund

■ Að í líkamanum eru um 650 
vöðvar. Þegar þú brosir notar þú 
17 vöðva. Þegar þú ert með fýlu-
svip notar þú 43.
■ Að það er hægt að teyma kú upp 
stiga en ekki niður hann.
■ Að yfir daginn þrýstast þófarnir 
milli hryggjarliðanna saman svo að 
við erum styttri þegar við förum 
að sofa en þegar við vöknum á 
morgnana.
■ Að hárið á höfði þér vex í tvö til 
sex ár og venjulega detta 70-100 
hár af daglega. Augnhárin endast 
hins vegar einungis í tíu vikur.

■ Að geimfarar eiga erfitt með að 
gráta úti í geimnum. Þar sem ekk-
ert þyngdarlögmál er geta tárin 
ekki runnið og því svífa droparnir 
bara um.
■ Að fleira fólk notar bláa tann-
bursta en rauða.
■ Að hver maður hefur alls um 
fimm milljónir hára og þau vaxa 
um 12 millimetra á 
mánuði.
■ Að hver manneskja hefur sitt 
eigið sérstaka tungufar sem er 
ólíkt öllum öðrum rétt eins og 
fingraför.

■ Fyrsta myndin sem gerð var um Star Wars var frumsýnd 
árið 1977, fyrir 36 árum. Sú mynd er samt númer fjögur 
í myndaflokknum en alls hafa verið gerðar sex myndir og 
sú sjöunda er á leiðinni.

■ Í fyrstu myndinni eru kynntar til sögunnar hetjur sem 
leika aðalhlutverk í fyrstu myndunum þremur sem frum-
sýndar voru á árunum 1977, 1980 og 1983. Þær myndir 
eru númer fjögur, fimm og sex.

■ Þessar hetjur eru Luke Skywalker, Han Solo, Obi-Wan 
Kenobi, Leia prinsessa, Chewbacca, Darth Vader og 
vélmennin R2D2 og C3PO. Allar þessar persónur 
fengu íslensk nöfn sem eru mismikið notuð. Luke 
heitir á íslensku Logi Geimgengill, Han Solo var 
nefndur Hans Óli, Leia fékk nafnið Lilja, Chew-
bacca heitir Loðinn og Darth Vader er að sjálf-
sögðu Svarthöfði. Yoda kemur til sögunnar í 
mynd númer fimm.

■ Myndir eitt, tvö og þrjú gerast á undan hinum 
en voru búnar til seinna. Þar hittum við ungan 
Svarthöfða sem heitir þá Anakin. Þar eru líka 
Loðinn, Obi-Wan og vélmennin tvö. 

■ Mikið er barist með geislasverðum í Star 
Wars, en þau eru vopn Jedi-riddara. Meðal 

eftirminnilegra bardaga eru: Anakin að berj-
ast við Obi-Wan í mynd númer þrjú, en eftir 
þann bardaga verður Anakin að Svarthöfða, 
og Logi að berjast við Svarthöfða í mynd-
um númer fimm og sex. Í bardaganum 
þeirra í mynd númer fimm kemst Logi að 
því að Svarthöfði er pabbi hans. 

Star Wars

HETJUR  Logi Geimgengill, Lilja prinsessa og 
Hans Óli í góðum gír.

En hvað er svo gert í svona 
Star Wars-klúbbi? „Það var svo 
skemmtilegt að Nexus gaf mér 
fjöldann allan af geislasverðum 
og við höfum verið að æfa okkur 
með þau og prófað að berjast 
með sverðunum. Við höfum 
skoðað bardaga í bíómyndunum 
og sviðsett þá. Svo höfum við 
verið að mála steina eins og pers-
ónur bíómyndanna. Einnig fann 
ég myndir á netinu sem hægt er 
að prenta út og búa til fígúrur 
úr.“

Hvað eru margir í klúbbnum? 
„Það eru fjórtán í klúbbnum í 
einu en við skiptum um meðlimi 
reglulega.“

Halldóra hefur sjálf mjög gaman 
af Star Wars. „Ég er samt eigin-
lega enn hrifnari af Star Trek 
en þær myndir passa ekki fyrir 
aldurshópinn í Skýjaborgum. En 
það er mjög gaman að vinna að 
þessu verkefni með krökkunum 
og alltaf gaman að rifja upp Star 
Wars.“

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is
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KROSSGÁTA

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist klassískt íslenskt bókmennta-
verk. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 29. maí næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt 
„25. maí“.

Vikulega er dregið er úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af bókinni 
Börnin í Dimmuvík eftir Jón Atla 
Jónasson frá Forlaginu. Vinn-
ingshafi síðustu viku var Cecil 
Haraldsson, Seyðisfirði.

Lausnarorð síðustu viku var
Þ J Ó Ð M I N J A S A F N

LÁRÉTT
1 Litlu eldbýlin sem ég elska svo heitt (9)
9 Sé bara einn staf á réttum stað fyrir djús (4) 
11 Gallað klaustur skortir leiðtoga (9)  
12 Moka byttum af tærðum togurum (9) 
13 Aur er orð vitnis (10)
14 Er munur á svita fólks og bænda? (11)
15 Dramb ljóna lagast fái þau feitan mjólkurdreitil 

(10)
16 Eru Norðmenn ekki að norðan? (8)
18 Má nota hljóðfæri eins og stampa? (7)
20 Kornflöt hrein á túngöngu (8)
22 Klárar þegar hún tekur niðri (6)
25 Sýndu þolinmæði nærri Unni (6)
26 Hopp og hí og skemmtanir (10) 
28 Veraldarvarpar í vitgrennstar (11)
29 Ein ferð á árinu óháð veðráttunni (9)
31 Greina mun eftir kúrinn (9)
33 Andskotans skynfæri tekur ekki mark á neinu 

(10)
34 Kjaftur á kratagrasi (4)
35 Æðabygging leiðsluframleiðslu (9)
38 Leik refsingu í lastabæli (9)
39 Skilgreini töf sem togstreitu (11)
40 Furðuveröld Charles L. Dodgson (9)
41 Uppgangsbáknið gefur punkta (11)

LÓÐRÉTT
1 Burðarbil og æði óléttra (12)
2 Partígestir æskja aðstoðarinnar (13)
3 Bestu ár stjórnmálamanns eru fjögur (11)
4 Last minna frá málpípu, enda rugluð (9)
5 Skilja huga við göngin (6)
6 Skemmdist skip í frosti er sköklar birtust (6)
7 Rófuskott er lína löng (8) 
8 Tek hálfan sólarhring af uppsöfnuðum tíðindunum 

af laufhrúgunum (16) 
9 Mikil móða og rösk (9)
10 Er þallaraldin sprungusnakk? (9)
17 Gómsæt skriðfætla dregur úr ljúffengum skjald-

krabba (10)
19 Túttur toga troll í botn (9) 
21 Gagnger breyting aðferða breytir öllu, dæmi: 

Færibandið (12) 
23 Gekk fyrsti landnámsmaðurinn í svefni? (8)
24 Ofsaboran býður ekkert skjól (12) 
27 Haldahvel á höfði tel, hol að innan, heyra vel (10)
29 Stýfði matarmeting úr hnefa (8) 
30 Hér geta minni numið það sem aðrir kunna til hlítar 

(8) 
32 Gefur ári grið, það ár gefur frið (7)
36 Ríf tíð dauðsföll (5) 
37 Lóð er þarfaþing þeirra er skaka (5) 
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Fáðu þér áskrift | 512 5100 | stod2.is

ÚRSLITALEIKUR
MEISTARADEILDARINNAR!
Þá er komið að hinum alþýska úrslitaleik í Meistaradeildinni þegar Borussia Dortmund og 
Bayern München mætast á Wembley í kvöld kl. 18:30. Þessi hápunktur knattspyrnu-
leiktíðarinnar er að sjálfsögðu í leiftrandi háskerpu! 

BORUSSIA DORTMUND
BAYERN MÜNCHEN 
LAUGARDAG KL. 18:30
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ÞORSTEINN J. OG GESTIR KL. 18:00

Ert þú með HD sjónvarp? Tryggðu þér aðgang að 
frábærri dagskrá í bestu mögulegu myndgæðum. 

FÁÐU MEIRA ÚT ÚR SJÓNVARPINU



Reykjavíkur Apótek býður upp á allar 

tegundir lyfja. Mikið og 

fjölbreytt úrval af heilsulyfjum, 

bað- og ilmvörum, gjafavörum

auk ýmissa annarra góðra kosta.

Reykjavíkur Apótek er 

sjálfstætt starfandi apótek sem 

leggur áherslu á persónulega 

þjónustu og hagstætt verð. 

Apótekið þitt
í gamla Héðinshúsinu við Seljaveg 2

Afgreiðslutími:
9-18:30 virka daga

10-16:00 laugardaga

Öryrkjar og eldri borgarar njóta sérkjara hjá okkur



FÉLAGAR Í BYKO KLÚBBNUM NJÓTA SÉRTILBOÐA. 
ÞAÐ MARGBORGAR SIG AÐ VERA MEÐ. 
NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.BYKO.IS.
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Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

Vnr. 50630082
EXCEL 200 gasgrill.
Eldunarsvæði 49,55x35 cm. 6,2 kWkk .WW

KLÚBB verð

Almennt verð 45.990 kr.
29.990kr.

TVÖFALDUR ÁLBRENNARI

NEISTAKVEIKJARI

EXCEL 200 AÐEINS Á KLÚBBVERÐI Í DAG

Vnr. 55095104
Blákorn, 25 kg.

KLÚBB verð

Almennt verð 6.990 kr.
4.990kr.

25 KG

Vnr. 55095013
CASORON
illgresiseyðir, 1 kg.

KLÚBB verð

Almennt verð 3.990 kr.
2.990kr.

Vnr. 54905038
KÄKK RCHER slöngu-
vagn með 20 m
slöngu og tengi.

KLÚBB verð

Almennt verð 16.990 kr.
9.990kr.

59.990kr.

VVnr. 88040049
TTrampó lín með TT
ööryggisneti, 4,2 m.

MEÐ ÖRYGGISNETI

HÁMARKSÞYNGD 100 KG

88 GORMAR

LÁGMARKSALDUR 6 ÁRA

ÐI Í DAG

Vnr. 50630080
Cook Dome  
kolagrill, 57 cm.

KLÚBB verð

Almennt verð 49.990 kr.
39.990kr.



VVnr. 41622140
GGarðhúsgögn, fjórir 
sstólar, borð með
gglerplötu og sólhlíf.26.990kr.
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BYKO KLÚBBSINS 2013
SUMARLEIKUR

TAKTU ÞÁTT!
SKRÁÐU ÞIG Í KLÚBBINN OG FREISTAÐU GÆFUNNAR!

GLÆSILEGIR VINNINGAR

DREGIÐ VIKULEGA

Nánar um sumarleikinn á www.byko.is

LÁGT VERÐ
– ALLA DAGA

SUMAR Í GARÐINUM
Ómissandi upplýsingar og fróðleikur 
fyrir garðeigendur í 60 síðna blaði.

Handbók fyrir 
garðeigendur

Skoðaðu blaðið á www.byko.is

Birkikjarr á staðnum

Birkikjarr á staðnum

Birkikjarr á staðnum

Birkikjarr á staðn

Stöðuvatn eða tjörn
(hæð 0,00)

Bekkur, hæð 55 cm

Loðvíðir

MalarstígurSturta og
snagar

Tröppur T6

Malarstígur

Þyrnirós

Vatnsbakki úr stórsteinamöl

Trétröppur T6

Fjallarós

Einir

Heitur pottur,
rafkyntur og
með nuddi

Vaftoppur

Skjólgirðing G6

Skjólgirðing G6

Fjallafura

Skriðmispill

Trépallur úr gagnvarinni
furu, klæðningarborð
27x70 mm (hæð 1,40)

Trépallur
(hæð 2,00)

Tréþrep

Einir

N

SUMAR Í 

BYKO

ÓDÝRT 
PALLAEFNI

205kr./lm

185kr./lm

Vnr. 0058324  
27x95 mm

Vnr. 0058254  
22x95 mm

210kr./lm
Vnr. 0058325  
27x120 mm 

Fura, alheflað pallaefni, AB-gagnvarið.

165kr./lm
Vnr. 0058224  
22x95 mm

185kr./lm
Vnr. 0058274  
27x95 mm

Fura, alheflað pallaefni,  
gagnvarið, ECO-GR.

lm

lm

Gerðu

samanburð

GGerðuererðrðuu

anbbbbu
saaammmaaannnbbbbbuuurrrðððð
sama burðð
ssaaammamaanaannbnbbbbbubbuururrðrðððVERÐ-

Vnr. 441622156
Garðssett, borð og 
tveir sstólar, plast.8.990kr.
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„Ég hef velt fyrir mér hvort það boði 
einhver undur og stórmerki að verða 
sjötugur en býst við að láta það ganga 
yfir á sem einfaldastan hátt, án mikils 
umróts. Átta mig samt á því að dags-
planið breytist töluvert við að hætta 
að vinna og held að brýnt sé að vera 
með eitthvert plan fyrir daginn,“ segir 
Markús Örn Antonsson, forstöðumaður 
Þjóðmenningarhússins, sem er sjötugur 
í dag. Hann hefur ánægju af göngu- og 
hjólatúrum og býst við að fjölga þeim 
með auknum frítíma. Annað áhugamál 
er eiginlega framlenging af hans fyrra 
starfi sem ljósvakamaður en það er 
margmiðlun. „Ég hef alltaf haft áhuga 
á tækni í fjölmiðlun og lagt töluverða 
áherslu á að setja mig inn í það sem er 
að gerast í þeim efnum,“ segir hann 
og kveðst vinna talsvert með hljóð- og 
myndefni í tölvunni eftir að hann eign-
aðist handhæga myndbandsupptökuvél 
í sextugsafmælisgjöf og einnig hafa 
gaman af útlitshönnun á blaðaefni. 

Fimmtíu ár eru frá því að Markús 
Örn fór af stað með sinn fyrsta útvarps-
þátt í félagi við Andrés Indriðason. „Við 
Andrés föluðumst eftir að vera með þátt 
fyrir ungt fólk og fengum tækifæri til 
þess. Þátturinn hét einfaldlega Með 
ungu fólki og þar var rætt við ungt 
fólk í ýmsum greinum. Einnig var mik-
ill tónlistarflutningur, unglingahljóm-
sveitir sem voru að hasla sér völl, við 
spiluðum Bítlalög sem þá voru ný af 
nálinni og aðrar plötur sem við feng-
um frá einhverjum sem höfðu verið í 
Bretlandi. Þetta var nýlunda því ekki 

var mikið efni ætlað þessum aldurs-
hópi í dagskrá Ríkisútvarpsins á þess-
um árum.“ 

Leið bæði Markúsar og Andrésar lá 
síðan inn í sjónvarpið að fást við hina 
ólíkustu hluti. „Útsendingar hófust 
haustið 1966 og mitt hlutverk var aðal-
lega á fréttastofunni. Við vorum tveir 
fréttamenn í byrjun, Magnús Bjarn-
freðsson og ég, enda var bara sent út 
tvö kvöld í viku í upphafi en fljótlega 
voru útsendingarkvöldin orðin sex svo 
auðvitað fjölgaði í starfsliðinu,“ rifjar 
hann upp. 

Eftir fréttamannsárin varð Markús 
Örn borgarfulltrúi, síðar borgarstjóri, 
útvarpsstjóri og sendiherra og kveðst 
þakklátur forsjóninni fyrir að hafa 
fengið tækifæri til að vinna að fjöl-
breyttum verkefnum. 

Markús Örn er kvæntur Sigrúnu 
Ármannsdóttur kennara, sem starfar 

á menntasviði Reykjavíkurborgar. Þau 
eiga tvö börn, dótturina Sigrúnu Ásu, 
sem er búsett í London og starfar fyrir 
uppboðsfyrirtækið Christie‘s í Hong 
Kong eins og er, og soninn Anton Björn 
hæstaréttarlögmann. 

Inntur eftir veisluhöldum í tilefni 
afmælisins svarar Markús Örn: „Ég 
ætla að kveðja samstarfsmenn mína í 
Þjóðmenningarhúsinu með því að bjóða 
þeim heim til okkar Sigrúnar. Hins 
vegar sé ég til með afmælisveisluna 
vegna þess að sonardóttir okkar, Katrín 
Steinunn Antonsdóttir, er að útskrifast 
sem stúdent úr Verslunarskólanum og 
ég ákvað að gefa henni allan forgang að 
deginum. Hún ætlar að vera með sína 
gesti heima hjá sér, þar á meðal okkur 
foreldrana. En hver veit nema við skell-
um upp veislu ef dóttir mín og tengda-
sonur eiga heimangengt úr sinni vinnu 
síðar á árinu.“  gun@frettabladid.is

Átta mig á að dags-
planið breytist töluvert
Markús Örn Antonsson, fyrrverandi borgarstjóri og útvarpsstjóri, lítur yfi r farinn veg, 
sjötugur. Hann er þakklátur fyrir að hafa fengið að vinna að fj ölbreyttum verkefnum.  

Markús Örn Antonsson ólst upp í Bústaðahverfi og fór í skólabíl öll barnaskóla-
árin í Laugarnesskóla. 

 1965 Útskrifaðist úr Menntaskólanum í Reykjavík 
 1966-1970  Fréttamaður hjá Ríkissjónvarpinu
 1970-1985  Borgarfulltrúi í Reykjavík 
 1983-1985  Forseti borgarstjórnar 
 1991-1994  Borgarstjóri í Reykjavík
 1985-1991 og 1998-2005  Gegndi embætti útvarpsstjóra Ríkisútvarpsins
 2005-til 2008  Sendiherra Íslands í Kanada 

Forstöðumaður Þjóðmenningarhúss frá 2008 en lætur af því embætti um næstu 
mánaðamót.

Ferillinn í stuttu máli

MEÐ SIGRÚNU 
KONU SINNI OG 
AFASTELPUNUM  
 „Við erum þrjú sem 
erum samanlagt 
100 ára á þessu ári 
því Katrín Steinunn 
varð tvítug í mars og 
Ísabella Tara verður 
10 ára í júlí,“ segir 
Markús Örn ánægður 
á svip.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA  

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
vegna andláts og útfarar okkar ástkæru,

MARÍU JÓNÍNU SIGURÐARDÓTTUR
hárgreiðslumeistara,  

Þórunnarstræti 91, Akureyri.

Sérstakar þakkir færum við Oddfellow-
reglunni á Akureyri og starfsfólki 
hjúkrunarheimilisins Lögmannshlíðar fyrir 
einstaka umhyggju.

Gunnar Jónsson  Svanhildur Daníelsdóttir
Daníel Gunnarsson  Sigurður Þorri Gunnarsson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

INGIRÍÐUR VILHJÁLMSDÓTTIR

lést á Hjúkrunarheimilinu Mörk laugardaginn 
18. maí. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í 
Reykjavík þriðjudaginn 28. maí nk. kl. 13.00. 

Ásthildur Salbergsdóttir Friðrik F. Söebech
Vilhelmína Þ. Salbergsdóttir Jóhann G. Hálfdanarson
 Karólína Árnadóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín,

LAUFEY GUÐBRANDSDÓTTIR

sem lést 15. maí á hjúkrunarheimilinu 
Grund, verður jarðsungin frá Fossvogskirkju 
þriðjudaginn 28. maí kl. 15.00.

Berent Th. Sveinsson.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, sonur, 
sambýlismaður og bróðir,

BERGUR JÚLÍUSSON
lést af slysförum fimmtudaginn 16. maí. 
Útförin fer fram frá Glerárkirkju á Akureyri 
mánudaginn 27. maí kl. 13.30. Blóm og 
kransar eru afþakkaðir en þeim sem vilja 
minnast hans er bent á Landsbjörg.

Júlíus Pétur Bergsson
Gyða Ósk Bergsdóttir Stefán Andri Stefánsson
Helga Bergsdóttir Rögnvaldur Björnsson
Júlíus Bergsson Anna Þorsteinsdóttir
Halla Björk Ragnarsdóttir
og systkini hins látna.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
systir, amma og langamma,

ÓLÖF HELGA BENÓNÝSDÓTTIR
lést 21. maí á hjúkrunarheimilinu Sóltúni í 
Reykjavík. Jarðarförin fer fram frá Kristkirkju 
Landakoti, fimmtudaginn 30. maí kl. 15.00. 
Innilegar þakkir til starfsfólks Sóltúns fyrir 
einstaka alúð.

Benóný Ásgrímsson Kristín Ingibjörg Gunnarsdóttir
Ása Ásgrímsdóttir Júlíus Elliðason
Hjördís Halldóra Benónýsdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför okkar 
ástkæru móður, tengdamóður, ömmu og 

langömmu,

VIGDÍSAR DANÍELSDÓTTUR
Ásbraut 19, Kópavogi.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk 
heimahjúkrunar Kópavogs og 
krabbameinsdeildar 11E fyrir hlýhug og góða umönnun.

Guðlaug B. Olsen Árni Hilmar Jónsson
Jónína B. Olsen Guðmundur Kristjánsson
Daníel Olsen Hrafnhildur Svendsen
Sveinborg Steinunn Olsen Unnar Geir Holman
Klara Björg Olsen Bjarni Bentsson
Jóhanna Þórunn Olsen Magnús Helgi Sigurðsson
Bárður Olsen Kristín Vilhjálmsdóttir
Bryndís Olsen Kristinn Bragi Kristinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug 
við andlát ástkærrar móður okkar, 

tengdamóður, ömmu og langömmu,

GERÐU JÓNSDÓTTUR 
Vesturgötu 7, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum Fossvogi  
27. apríl 2013. Bálför hefur farið fram  
í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Einar Ólafsson Jónína Margrét Davíðsdóttir
Margrét Sólveig Ólafsdóttir Gústav Kristján Gústavsson
Berglind Gerða Libungan Bjarni Berg Elfarsson
Lisa Anne Libungan Kjartan Benediktsson
Nói Steinn Einarsson Ingunn Eyþórsdóttir
Hafsteinn Þór Einarsson Eva Hrund Guðlaugsdóttir
Sóley Ósk Einarsdóttir Baldur Freyr Óskarsson
Sindri Fannar Ólafsson
Daníel Pálmar Ólafsson
og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir samúð og vinarhug við 
andlát og útför 

MARGRÉTAR GUÐJÓNSDÓTTUR
Dalsmynni. 

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Brákarhlíðar 
fyrir góða umönnun.

Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.
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Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

GUÐJÓNÍNA SIGURÐARDÓTTIR 
Höfða, Akranesi, 

lést sunnudaginn 19. maí. Útför hennar fer 
fram frá Akraneskirkju þriðjudaginn 28. maí 
kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hennar er 
bent á Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimili á 
Akranesi.

Gunnar H. Elíasson
Sigríður V. Gunnarsdóttir Reynir Gunnarsson
Sigþóra Gunnarsdóttir Hallgrímur E. Árnason
Guðbjörg Gunnarsdóttir Helge K. Kleppe
Guðrún Elsa Gunnarsdóttir Magnús H. Magnússon
barnabörn og barnabarnabörn.

JÓHANNES G. JÓHANNESSON 
Nönnugötu 6, 

sem andaðist á heimili sínu 14. maí, verður 
jarðsunginn frá Áskirkju miðvikudaginn  
29. maí kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast 
hans er bent á Kristniboðið eða Áskirkju.

Petrína Kristín Steindórsdóttir
Sigþrúður Jóhannesdóttir Ólafur Bragason
Kristín Jóhannesdóttir Preben Hansen
Rósa Jóhannesdóttir Helgi Zimsen
Árni Andersen Sigríður M. Jónsdóttir   
Rut Andersen Þorsteinn Gunnarsson 
Steindór Andersen Hrefna Ársælsdóttir
Hólmfríður Jóhannesdóttir Stefán Eggertsson 
Magnús Heimir Jóhannesson Margrét Baldursdóttir
afabörn og langafabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

INGÓLFUR BJARNASON
frá Hlemmiskeiði,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Ási í 
Hveragerði sunnudaginn 19. maí verður 
jarðsunginn frá Skálholtskirkju laugardaginn 
1. júní kl. 11.00. Blóm og kransar eru afþakkaðir en þeir sem vilja 
minnast hans láti líknarfélög njóta þess.

Ómar Örn Ingólfsson Rósa Guðný Bragadóttir
Inga Birna Ingólfsdóttir Árni Svavarsson
afa- og langafabörn.

Innilegar þakkir fyrir hlýhug og auðsýnda 
samúð vegna andláts og útfarar elskulegrar 
eiginkonu, móður, tengdamóður, ömmu og 

langömmu,

HELGU SIGURBJÖRNSDÓTTUR
Espigrund 8, Akranesi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Höfða, 
hjúkrunar- og dvalarheimilis, fyrir góða 
umönnun.

Guðjón Finnbogason
Margrét Guðjónsdóttir Björn Þverdal Kristjánsson
Sigurður Guðjónsson Ása Jóhannsdóttir
Snorri Guðjónsson Brynja Leosdóttir
og ömmubörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir,  
tengdamóðir og amma, 

RAGNHEIÐUR DÓRÓTHEA  
ÁRNADÓTTIR 

Geirlandi við Suðurlandsveg,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 
fimmtudaginn 23. maí.

Bragi Sigurjónsson
Árni Brynjar Bragason Þuríður Ketilsdóttir
Helga Björk Bragadóttir Friðrik Örn Egilsson
Sigurjón Rúnar Bragason Sigrún Sveinbjörnsdóttir
Guðrún Hlín Bragadóttir Narfi Ísak Geirsson
og barnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, langafi, 
langalangafi og langalangalangafi,

GISSUR Ó. ERLINGSSON
fyrrverandi umdæmisstjóri  
Pósts og síma og þýðandi,

sem lést laugardaginn 18. maí verður 
jarðsunginn frá Grafarvogskirkju 
mánudaginn 27. maí kl. 13.00. Þeir sem 
vilja minnast hins látna eru vinsamlegast beðnir um að láta 
styrktarsjóð Rótarýhreyfingarinnar njóta þess. 

Jóhanna G. Erlingson
Kristján Linnet Gissurarson Bjarney Halldóra Bjarnadóttir
 Erla Hilmarsdóttir
Pétur Gissurarson
Kristín Gissurardóttir Páll Vilhjálmsson
Jón Örn Gissurarson Brynhildur Guðmundsdóttir
Auður Harpa Gissurardóttir
barnabörn, barnabarnabörn, barnabarnabarnabörn og barna-
barnabarnabarnabarn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,

GUÐJÓN EIRÍKSSON
Akurgerði 2, Reykjavík,

andaðist á Droplaugarstöðum þriðjudaginn 
21. maí. Útför verður frá Fossvogskapellu 
föstudaginn 31. maí kl. 15.00.

Rannveig Þorsteinsdóttir
Sævar Guðjónsson Ásrún Ellertsdóttir
Úlfar Guðjónsson Marie Fournier
Guðjón Þór Guðjónsson      Anna Jakobína Hilmarsdóttir
barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Hjartans þakkir til allra fyrir auðsýnda 
samúð og hlýhug við andlát ástkærrar 

eiginkonu minnar, móður, tengdamóður, 
ömmu og langömmu, 

EYGLÓAR JÓNASDÓTTUR
Hraunbæ 66, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við frábæru 
starfsfólki líknardeildar Landspítalans  
í Kópavogi.

 
Kristján Gunnarsson
Gunnar Kristjánsson Oddný Bára Ólafsdóttir 
Unnur Kristjánsdóttir Þórir Björgvinsson 
Sigríður Kristjánsdóttir Guðmundur Hilmarsson 
Páll Kristjánsson Sinéad McCarron 
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

SIGURVEIG EBBADÓTTIR 

lést á líknardeild Landspítala Íslands 
mánudaginn 20. maí. Útför hennar fer fram 
frá Kópavogskirkju miðvikudaginn 29. maí 
nk. kl. 13. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er bent á Ljósið, 
Langholtsvegi 43.

Haraldur Hansson
Sigvaldi Elfar Eggertsson Guðmunda Signý Þórisdóttir
Helgi Björgvin Haraldsson Halla Dís Hallfreðsdóttir
Hanna Lovísa Haraldsdóttir
Ástþór Atli Haraldsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför 
okkar ástkæru eiginkonu, mömmu, 

tengdamömmu, ömmu, langömmu og 
systur,

KRISTÍNAR HERMANNSDÓTTUR
Langagerði 128.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk hjúkrunar-
heimilisins Sunnuhlíðar fyrir hlýju og alúð.

Sæmundur Bæringsson
Bæring Sæmundsson Ragnhildur Elín Ágústsdóttir
Ágústa Ingibjörg Sæmundsdóttir Mark E. Wiles
Geir Sæmundsson Marianne Culbert
Eydís Björg Sæmundsdóttir Hólmgeir Hólmgeirsson
Helga Hermannsdóttir Sævar Friðþjófsson
börn og barnabörn.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir og amma,

MARGRÉT S. MAGNÚSDÓTTIR
Víðimýri 16, Akureyri,

lést á dvalarheimilinu Hlíð á Akureyri 
hinn 20. maí. Útför hennar fer fram frá 
Glerárkirkju föstudaginn 31. maí kl. 13.30.

Arthur Bogason
Dagný Elsa Einarsdóttir
Dagbjört Arthursdóttir

Þökkum af alhug auðsýnda samúð og 
vinarþel við andlát og útför eiginmanns 
míns, sonar, föður, tengdaföður og afa,

BJÖRNS ÞORSTEINSSONAR
Víðihvammi 10, Kópavogi.

Sérstakar þakkir fyrir stuðning og hlýju 
sendum við starfsfólki Heimahlynningar 
og líknardeildar LSH í Kópavogi og 
Heimahjúkrunar Kópavogsbæjar.

F.h.  fjölskyldunnar,
E. Sigurlaug Indriðadóttir

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

MERKISATBURÐIR
1660 Konungdæmi er endurreist í Eng-
landi með krýningu Karls II.

1920 Guðjón Samúelsson er skipaður 
húsameistari ríkisins.

1929 Sjálfstæðisflokkurinn er stofnaður 
af þingmönnum Íhaldsflokksins og Frjáls-
lynda flokksins. Fyrsti formaður er Jón 
Þorláksson.

1946 Jórdanía verður til sem sjálfstætt 
ríki.

1977 Kvikmyndin Stjörnustríð er frum-
sýnd í Bandaríkjunum.

1991 Erik Weihenmayer er fyrsti blindi 
maðurinn sem nær tindi Everest-fjalls.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 

ástkærs eiginmanns míns og föður,

EYJÓLFS GUÐNA  
BJÖRGVINSSONAR

viðskiptafræðings,
Kringlunni 81, Reykjavík.

Elsa Rúna Antonsdóttir
Anton Björgvin Eyjólfsson

„Forsetinn kom meðal annars inn á 
hversu öflugt sameiningartákn Slysa-
varnafélagið Landsbjörg er þegar á 
reynir,“ segir Jónas Guðmundsson, 
starfsmaður Landsbjargar og einn 
þeirra sem sitja landsþing hennar á 
Akureyri. Þingið var sett eftir hádegi 
í gær í íþróttahöllinni, að viðstöddum 
forseta Íslands, Ólafi Ragnari Gríms-
syni, sem er verndari félagsins og 
ávarpaði þingið. 

Um 600 sjálfboðaliðar félagsins 
úr björgunarsveitum og slysavarna-
deildum um land allt sitja landsþingið 
þar sem stefna þessa stóra félags til 
framtíðar er mörkuð. Í gærkveldi var 
svo efnt til einnar stærstu grillveislu 
landsins þegar hópurinn gæddi sér á 
hamborgurum sem frambjóðendur til 
stjórnar félagsins sáu um að matreiða 
ofan í svanga gesti.

Í dag keppa hópar frá björgunar-
sveitum um land allt í björgunarleik-
um, meðfram þinginu. Margir þeirra 
hafa æft stíft í vetur fyrir keppnina 
sem felst í að leysa margvísleg verk-
efni sem minna á þau sem sveitirnar 
takast á við í útköllum. 

 Hefðbundnum þingstörfum lýkur 
svo síðdegis í dag og í kvöld verð-
ur dansinn stiginn og dugar ekkert 
minna en íþróttahöllin undir slíka 
samkomu að sögn Jónasar. 

 - gun

Björgunarleikar á 
dagskránni í dag
Landsþing Slysavarnafélagsins Landsbjargar stendur yfi r á 
Akureyri. Þingið sitja um 600 sjálfb oðaliðar af öllu landinu 
og í dag keppa þeir í björgunarleikum. 

Á LANDSÞINGINU  Forseti Íslands er 
verndari Landsbjargar og var meðal gesta við 
setninguna. 

REYKJAVÍKURAPÓTEK  Þetta hús er meðal 
þeirra fjölmörgu sem Guðjón Samúelsson 
teiknaði. 
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BARDAGI
ÁRSINS!

16. FEBRÚAR 

Nú stígur Gunnar Nelson fram á stóra sviðið 
og mætir hinum sterka Jorge Santiago i UFC. 

NÓG AÐ GERAST
Í FORMÚLU 1
Það verður allt á fleygiferð í Formúlunni í sumar þar 
sem hinir bestu í heimi takast á. Frábært sumar fyrir 
áhugafólk þessarar stórkostlegu akstursíþróttar.

Í OPINNI  DAGSKRÁ

HART TEKIST Á 
Í SUMAR Pepsi-deildin hefur farið frábærlega af stað. Sum lið hafa farið betur af 

stað en önnur, eins og gengur og gerist, en það er nóg eftir af mótinu 
og fjöldi spennandi leikja framundan. Snilldartaktar, óvænt úrslit og 
dramatík – í leiftrandi háskerpu.

ÍÍ OPINNI DAGSKRÁÁ

SPENNAN MAGNAST
Í PEPSI-DEILDINNI

BORGUNAR-
BIKARINN
Það verða bikarleikir af bestu gerð í 
Borgunar-bikarnum í sumar. Hverjir 
koma á óvart? Hvaða lið fara alla leið? 
Fylgstu með í allt sumar. 
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NBA

Ert þú með HD sjónvarp? Tryggðu þér aðgang að 
frábærri dagskrá í bestu mögulegu myndgæðum. 

FÁÐU MEIRA ÚT ÚR SJÓNVARPINU

Línur eru farnar að skýrast í 
NBA og aðeins fjögur lið eftir. 
Þegar úrslit ráðast í Austur- 
og Vesturdeildinni er svo 
komið að ögurstundu, 
úrslitunum sjálfum.

SUMAR-
MÓTIN

PEPSI-
MÖRKIN
Í Pepsi-mörkunum er farið yfir helstu atriði 
leikja með þjálfurum og leikmönnum, 
sérfræðingarnir rýna í tölfræði og skoða 
vafaatriðin frá öllum sjónarhornum.

Flottir krakkar sýna snilldartilþrif í 
stórskemmtilegum þáttum um 
fótboltaiðkun æskunnar.
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PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119
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14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

SUDOKU

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

3 1 2 9 8 4 6 7 5
6 4 8 2 7 5 9 3 1
5 7 9 1 3 6 4 8 2
4 2 5 8 9 3 7 1 6
9 3 6 4 1 7 2 5 8
7 8 1 5 6 2 3 9 4
1 5 4 3 2 9 8 6 7
8 9 7 6 4 1 5 2 3
2 6 3 7 5 8 1 4 9

3 6 8 4 7 9 5 1 2
9 7 1 5 3 2 6 4 8
2 4 5 6 8 1 7 9 3
1 9 2 7 6 3 4 8 5
4 3 6 8 1 5 9 2 7
8 5 7 2 9 4 1 3 6
5 2 3 9 4 7 8 6 1
6 1 4 3 5 8 2 7 9
7 8 9 1 2 6 3 5 4

4 9 6 1 2 7 5 3 8
1 3 5 6 4 8 9 2 7
7 8 2 3 9 5 1 4 6
5 4 8 7 1 9 2 6 3
9 6 7 2 8 3 4 5 1
3 2 1 4 5 6 7 8 9
2 7 3 5 6 1 8 9 4
6 5 9 8 7 4 3 1 2
8 1 4 9 3 2 6 7 5

2 6 9 7 3 8 4 5 1
8 7 4 9 1 5 2 6 3
1 5 3 4 2 6 7 8 9
5 4 1 6 7 9 3 2 8
6 8 2 1 4 3 9 7 5
3 9 7 8 5 2 6 1 4
4 1 8 2 9 7 5 3 6
7 3 6 5 8 4 1 9 2
9 2 5 3 6 1 8 4 7

3 5 9 2 8 7 4 6 1
6 8 1 3 4 5 9 2 7
4 7 2 9 1 6 3 5 8
1 9 8 4 3 2 5 7 6
7 3 6 1 5 8 2 4 9
5 2 4 6 7 9 8 1 3
9 1 5 7 2 3 6 8 4
8 6 7 5 9 4 1 3 2
2 4 3 8 6 1 7 9 5

4 9 7 5 6 1 3 8 2
5 1 8 3 2 9 6 7 4
6 2 3 7 4 8 9 5 1
1 3 9 8 5 2 4 6 7
7 5 6 4 9 3 2 1 8
8 4 2 1 7 6 5 9 3
9 8 4 2 1 5 7 3 6
2 6 1 9 3 7 8 4 5
3 7 5 6 8 4 1 2 9

LÁRÉTT
2. ómskoðun, 6. klafi, 8. fyrirboði, 9. 
gums, 11. fyrir hönd, 12. rusl, 14. við-
burður, 16. úr hófi, 17. skammstöfun, 
18. pása, 20. samtök, 21. kvið.

LÓÐRÉTT
1. líkami, 3. sjúkdómur, 4. skynja, 5. 
lík, 7. borðflaska, 10. fálm, 13. því 
næst, 15. útungun, 16. mælieining, 
19. persónufornafn.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. ómun, 6. ok, 8. spá, 9. lap, 
11. pr, 12. drasl, 14. atvik, 16. of, 17. 
ofl, 18. hlé, 20. aa, 21. maga. 
LÓÐRÉTT: 1. hold, 3. ms, 4. upplifa, 
5. nár, 7. karafla, 10. pat, 13. svo, 15. 
klak, 16. ohm, 19. ég.

Bið að 
heilsa!

Finnst eins og ég eigi 
að gera eitthvað! 
Heimsækja hana, 

hugga! Sýna að mér 
sé ekki sama!

Ég upplifi mjög 
mikinn leiða inni í 
mér þegar ég sé 

þetta!

Enn ein stúlkan sem stærir 
sig af því að geta trallað 

en það eina sem hún 
hefur efni á er götóttur 

fatnaður! Og olía!

Ó, Rihanna! 
Vesalings 
stelpan!

Hei strákar, gangið frá þessu! 
Náttúrusjónvarpsstöðin 

er að koma...

Ég get ekki 
beðið eftir því 
að þú kallir mig 

mömmu.
Mamma?

Dagarnir 
eru 
langir...

En 
árin 
eru 
stutt

Mamma?

Mamma?
Mamma?

Mamma?

Mamma?
Mamma?

Mamma?
Mamma?

Mamma?

Ef þú sviptir meðalmanninn lífslyginni sviptir þú hann 
hamingjunni. 

 Henrik Ibsen 

Sigeman-mótið stendur yfir í Malmö 
og í 2. umferð mættust hinn 17 ára 
Richárd Rapport og Nigel Short.
Hvítur á leik 

Rapport nýtti sér stöðu svarta kóngsins 
og lék 46. f5! Eftir 46...gxf5 (ekki 46...
Kxf5 47. De5+ og 48. Hxg6#) tefldist 47. 
Hg1! f4 48. Dh8+ Kf5 49. Dxh5+ Kf6 50. 
Dg5+ Ke6 51. He1+ Kd6 52. Dd5 mát!
www.skak.is Úrslitaeinvígi Íslands-
mótsins í atskák fer fram á RÚV í dag 
kl. 14.
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20:05
THE DESCENDANTS

Áhrifamikil Óskarsverðlaunamynd með George Clooney í 
aðalhlutverki.

7:00-20:00 
BARNAEFNI ALLA DAGA

Vandað talsett barnaefni og skemmtilegir þættir fyrir yngstu
áhorfendurna alla daga á Stöð 2 Krakkar. 

20:50
WALLANDER

Spennandi sakamálamynd þar sem Kenneth Branagh fer með 
hlutverk rannsóknarlögreglumannsins Kurt Wallander.

20:05
HARRY´S LAWAA

Önnur þáttaröðin um stjörnulögfræðinginn Harriet Korn (Kathy 
Bates) sem hætti hjá þekktri lögfræðistofu og stofnaði sína eigin.

19:25  
TOSSARNIR 

Áhugaverðir þættir sem beina athyglinni að hinu mikla 
brottfalli úr framhaldsskólum sem á sér stað hér á landi.

Með áskrift að Stöð 2 fylgja:

FYRSTI
 ÞÁTTUR

FYRSTI
 ÞÁTTUR
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➜ Við reynum að 
draga fram þær 
heimildir sem til 

eru um þetta fólk 
á handritadeildinni. 

Við fengum líka 
Halldór Baldurs-
son til að teikna 

myndir af mörgum 
af þeim einstak-

lingum sem eru til 
umfjöllunar og það 

glæðir hana lífi. 

Sýningin Utangarðs? verður opnuð 
í Þjóðarbókhlöðunni í dag í sam-
starfi við Listahátíð í Reykja-
vík. Á henni verður brugðið ljósi 
á það hvernig var að vera nið ur-
setn ingur, fatlaður, geð veikur, 
glæpamaður, drykkju maður eða 
lista maður á seinni hluta átjándu 
aldar og fram á 20. öld. Ólafur J. 
Engilberts son er sýningarstjóri en 
Sigríður Hjördís Jörundsdóttir og 
Halldóra Kristinsdóttir eru höf-
undar texta. 

„Hugmyndin kom upphaflega frá 
Sigríði Hjördísi, sem hafði rann-
sakað skjöl um glæpamenn á 19. 
öld,“ segir Ólafur. „Hún einbeitti 
sér í fyrstu að Svani Jónssyni, 
ungum manni með listræna hæfi-
leika sem ólst upp við slæm skil-
yrði og lenti upp á kant við sam-
félagið. Svanur var dæmdur fyrir 
smáglæpi, þjófnaði á harðfiski og 
öðru smálegu, og endaði ævi sína 
í betrunarhúsi í Kaupmannahöfn.“ 

Saga Svans varð þannig kveikj-
an að sýningunni og til er mikið af 
efni um fólk sem var utanveltu og 
utangarðs í handritadeild Lands-
bókasafnsins. 

„Sumir eru auðvitað þekkt-
ir, eins og Sölvi Helgason, en við 
vildum draga fram sögur af öðru 
fólki sem lítið hefur verið fjallað 
um fram að þessu. 

Margir voru listamenn; skáld, 
tón list armenn og leikarar og 
nokkrir voru vatns berar  –  á 
meðan sú starfs grein var enn við 
lýði. Enn aðrir höfðu tekjur af ein-
hverri sérgáfu líkt, eins og Gvend-
ur dúllari sem „dúllaði“ eða söngl-
aði, og aðrir voru með leikrænar 
uppákomur.“

Einnig verður fjallað um sér-
kenni utangarðs fólks og hvaða 
atvinnu það stundaði helst. 

„Örar þjóðfélagsbreytingar fólu 
í sér breytta stöðu þeirra sem lentu 
utangarðs við kjarnafjölskylduna 
og sam fé lagið eða nutu ekki þeirr-
ar aðhlynn ingar sem völ er á í 
dag,“ segir Ólafur. „Lög og reglu-
gerðir um flakk og ómagafram-
færslu breyttust, vistarbandið var 
afnumið og ýmis störf lögðust af. 
Sæmundur með sextán skó var 
til dæmis vatnsberi, en það starf 
lagðist af í kringum aldamótin 
1900. Með því að segja sögu þess-

ara einstaklinga viljum við bregða 
ljósi á samfélagsgerðina og hvern-
ig hún var að breytast. Á tímabili 
fór ómögum fjölgandi en svo fækk-
aði þeim aftur.“ 

Ólafur segir að það hafi verið 
snúið að miðla efninu í sýningu. 

„Að hluta til er þetta „ósýni-
legt“ málefni. Við reynum að draga 
fram þær heimildir sem til eru um 
þetta fólk á handritadeildinni. Við 
fengum líka Halldór Baldursson 
til að teikna myndir af mörgum 
af þeim einstaklingum sem eru til 
umfjöllunar og það glæðir hana 
lífi, auk þess sem til eru ljósmynd-
ir af sumum þessara einstaklinga.“ 

Sýningin Utangarðs stendur til 
30. september. 
 bergsteinn@frettabladid.is

 Svanur var dæmdur 
fyrir smáglæpi, þjófnaði 

á harðfiski og öðru 
smálegu og endaði ævi 

sína í betrunarhúsi í 
Kaupmannahöfn.

Athyglinni beint að 
utangarðsmönnum
Hlutskipti utangarðsfólks frá seinni hluta átjándu aldar og fram á þá tuttugustu er 
til umfj öllunar í sýningunni Utangarðs? sem verður opnuð í Þjóðarbókhlöðunni í 
dag. Saga þessa hóps endurspeglar örar þjóðfélagsbreytingar á þessum tíma.

AÐSTANDENDUR  Ólafur J. Engilbertsson sýningarstjóri ásamt Sigríði Hjördísi Jörundsdóttur og Halldóru Kristinsdóttur, sem 
semja texta sýningarinnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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DELUXE  
STILLANLEGT HEILSURÚM

* með 3,5% lántökugjaldi 
og 340 kr. greiðslugj. pr. afb.

2x90x200 cm

Tilboðsverð  
kr. 375.750
Fullt verð 477.000
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FYRIR ÞÍNAR
BESTU STUNDIR
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Cocoa Puffs!

ÍS
LE

N
SK

A/
SI

A.
IS

 / 
N

AT
 5

35
87

 0
2/

11



25. maí 2013  LAUGARDAGUR| MENNING | 54

BÆKUR 

★★★ ★★
Börnin í Dimmuvík
Jón Atli Jónasson
Sterk saga þar sem lífsbarátta for-
feðranna er í brennidepli. Vel dregnar 
myndir sem lifa lengi í huga lesandans 
en þokukennd persónusköpun dregur 
nokkuð úr áhrifunum.  - fsb

DÓMAR 
19.05.2013 ➜ 25.05.2013

Fundir
11.00 Aðalfundur Félags heimspekikenn-
ara verður haldinn í húsnæði Verzlunar-
skóla Íslands. Hildigunnur Sverrisdóttir, 
aðjúnkt og fagstjóri í arkitektúr, heim-
sækir félagið og heldur námskeið fyrir 
fundinn undir yfirskriftinni Skapandi 
dvelur manneskjan–  er hægt að kenna 
henni það. Þátttaka er ókeypis.

Sýningar
12.00 Ný sýning á munum úr safni 
Heimilisiðnaðarfélagsins verður opnuð 
í Þjóðminjasafni Íslands. Sýningin ber 
heitið Kónguló og er sett upp í tilefni 
100 ára afmælis Heimilisiðnaðarfélags-
ins.
14.00 Katherine Pickering opnar mynd-
listarsýninguna Parts of a Waterfall as 
Seen at Night í Populus tremula á Akur-
eyri. Í málverkum sínum kannar lista-
konan tengsl myrkurs og abstraktsjónar 
við upplifun okkar á stöðum.
16.00 Sýning Hugins Þórs Arasonar og 
Andreu Maack, Kaflaskipti og sýnint 
Theresu Himmer, All state, opna í 
Hafnarhúsi Listasafns Reykjavíkur.
17.00 Ný sýning opnar á Skólavörðu-
holtinu á milli Tækniskólans og Hall-
grímskirkju. Sýningin ber heitið Undir 

berum himni–  list í Þingholtunum og á 
Skólavörðuholtinu.
17.00 Sýningin Augliti til auglits opnar í 
Listasafni ASÍ.

Hátíðir
12.00 Listahátíð í Reykjavík heldur 
áfram. Nánari upplýsingar um hátíðina 
má finna á heimasíðunni artfest.is.
Leikrit
16.00 Leikritið Páfuglar heimskautanna 
verður sýnt í Foldasafni í Grafarvogs-
kirkju við Fjörgyn. leikritið er hluti af 
dagskrá Listahátíðar Rýmin og skáldin 
I-VI. Miðasala er á midi.is.
17.30 Leikritið Rökrásin verður sýnt í 
Ársafni í Hraunbæ 119. leikritið er hluti 
af dagskrá Listahátíðar Rýmin og skáldin 
I-VI. Miðasala er á midi.is.
19.00 Leikritið Lán til góðverka verður 
sýnt í Aðalsafni Tryggvagötu 15. Leikritið 
er hluti af dagskrá Listahátíðar Rýmin og 
skáldin I-VI. Miðasala er á midi.is.
Tónlist
16.00 Söngfélagarnir og Norðlending-
arnir Birgir Björnsson, Gunnar Björn 
Jónsson, Snorri Snorrason og Þorsteinn 
Jósepsson flytja lög sem Smárakvartett-
inn á Akureyri flutti á sínum tíma. Tón-

leikarnir eru undir heitinu Í Anda Smár-
anna og fara þeir fram í Hofi, miðaverð 
er 2000 krónur. Nánari upplýsingar á 
menningarhus.is
21.00 Gyða Valtýsdóttir heldur tónleika 
í Vatnasafninu á Stykkishólmi. Með 
henni verður tónlistarmaðurinn fjölhæfi 
Shahzad Ismaily.
22.00 Helgi og Hljóðfæraleikararnir spila 
á tónleikum á Græna hattinum á Akur-
eyri. Miðaverð er kr. 1.500.
22.00 Söngvaskáldið Svavar Knútur 
skemmtir á Café Rosenberg.

23.00 Lifandi tónlist verður á Ob-La-Dí-
Ob-La-Da,Frakkastíg 8.
Leiðsögn
15.00 Sara Vilbergsdóttir leiðir gesti 
um 25 ára afmælissýningu Myndlistar-
skóla Kólavogs í Listasafni Kópavogs 
- Gerðarsafni.
Markaðir
11.30 Bílskúrssala verður haldin að 
Hávallagötu 16 á bakvið Landakotskirkju. 
Allur ágóði rennur til kórastarfsemi Krist-
kirkju, Landakoti.

LAUGARDAGURHVAÐ? 
HVENÆR? 

HVAR?

TÓNLIST 

★★ ★★★
Listahátíð í Reykjavík
Bang on a Can All-Stars í Eldborg, 
Hörpu.
Opnunartónleikar Listahátíðar voru 
vonbrigði.  - js

★★★ ★★
Listahátíð í Reykjavík
Jack Quartet í Norðurljósum Hörpu
Tónleikar Jack kvarettsins á Listahátíð 
voru áhrifamikill sjónrænn gerningur, 
en afar langdregnir.  - js

  KVIKMYNDIR 

★★ ★★★
Fast and the Furious 6
Leikstjórn: Justin Lin
Vonbrigði þrátt fyrir ágæta spretti.  - hva

RÝMIN OG 
SKÁLDIN  
Ragnheiður 
Harpa 
og Marta 
Nordal 
Listahátíð 
í Reykjavík 
2013

Á aldarafmæli danstónverksins Vorblóts taka Sinfóníu hljómsveit Íslands og Íslenski dansflokkurinn 

höndum saman í frumflutningi á nýju íslensku dansverki á sviði Eldborgar, við lifandi flutning á 

tímamótatónsmíðum Stravinskys, undir stjórn eins fremsta hljómsveitar stjóra Frakklands. Eitt af 

lykilverkum finnskrar ballettsögu, Petrúska, verður flutt við sama tækifæri.

Sýningar verða föstudaginn 24. maí og laugardaginn 25. maí.
VÍB er stoltur styrktaraðili Listahátíðar og óskar sýningargestum 

góðrar skemmtunar.

VÍB er eignastýringarþjónusta Íslandsbanka
Kirkjusandi  |  155 Reykjavík  |  Sími 440 4900  |  vib@vib.is  |  www.vib.is |        Finndu okkur á Facebook                             

ÍSLENSKI DANSFLOKKURINN & SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT ÍSLANDS – VORBLÓTIÐ OG PETRÚSKAUHLJÓMSVEIT ÍSLANDS VORBLÓTIÐ OG PETRÚSKA

VÍB styrkir  
Listahátíð í Reykjavík
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Listasmiðja
14.00 Myndlistarmennirnir Harpa Rún 
Ólafsdóttir og Áslaug Íris Katrín Frið-
riksdóttir leiða ilmsmiðju fyrir ungt 
fólk í Hafnarhúsinu. Þar verður spilað á 
skynfærin á skapandi hátt. Aðgangur er 
ókeypis fyrir yngri en 18 ára.
Sýningar
12.00 Sýning á verkum Aðalheiðar 
Valgeirsdóttur opnuð í forkirkju Hall-
grímskirkju. Sýningin er á vegum 
Listvinafélags kirkjunnar og aðgangur 
er ókeypis.

Íþróttir
13.00 TOYO Torfæran verður haldin í Jós-
epsdal, á móti Litlu kaffistofunni. Aksturs-
íþróttafélag Suðurnesja heldur keppnina 
og er öllum velkomið að koma og fylgjast 
með. Aðgangseyrir er kr. 1.500 en ókeypis 
fyrir 12 ára og yngri. Helmingur ágóðans 
rennur til Umhyggju, styrktarfélags lang-
veikra barna.
Hátíðir
14.00 Listahátíð í Reykjavík heldur áfram. 
Nánari upplýsingar um hátíðina má finna 
á heimasíðunni artfest.is
Sýningarspjall
15.00 Berglind Guðmundsdóttir lands-
lagsarkitekt tekur þátt í leiðsögn og 

ræðir við gesti um sýninguna Hellisgerði, 
blóma og skemmtigarður í Sverrissal 
Hafnarborgar.
Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara í 
Reykjavík, Stangarhyl 4. Danshljómsveitin 
Klassík leikur létta danstónlist til kl 23. 
Aðgangseyrir fyrir félaga FEB í Reykjavík 
er kr. 1.500 og kr. 1.800 fyrir aðra gesti.
Tónlist
15.00 Harmonikufélag Reykjavíkur 
heldur vortónleika sína í Ráðhúsinu við 
Vonarstræti sunnudaginn. 
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur og kynnir 
lög af hljómplötum á Ob-La-Dí-Ob-La-
Da,Frakkastíg 8.

Leiðsögn
14.00 Boðið verður upp á ókeypis 
leiðsögn um sýninguna Silfur Íslands á 
Þjóðminjasafni Íslands.
15.00 Sara Vilbergsdóttir leiðir gesti 
um 25 ára afmælissýningu Myndlistar-
skóla Kópavogs í Listasafni Kópavogs-
Gerðarsafni.
Markaðir
11.30 Bílskúrssala verður haldin að 
Hávallagötu 16 á bakvið Landakotskirkju. 
Allur ágóði rennur til kórastarfsemi Krist-
kirkju, Landakoti.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá þá 

inni á visir.is.

SUNNUDAGUR
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STÓRUM HLUTA NEMENDA 
LEIÐIST Í SKÓLA

MINNIHLUTI ÚTSKRIFAÐUR 4 ÁRUM EFTIR 
INNRITUN Í FRAMHALDSSKÓLA
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■ Strákar í 9. og 10. bekk
■ Stelpur í 9. og 10. bekk

■ Útskrifuð eft ir 4 ár
■ Dottin út
■ Enn í námi

52%

25%

23%

LÓA PIND ALDÍSARDÓTTIR  Sjónvarpskonan góðkunna gekk hinn hefðbundna menntaveg, sem hentar alls ekki öllum eins og 
brottfallstölur úr framhaldsskóla sýna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Syni mínum, sem er 22 ára í dag, 
gekk bara ágætlega í grunnskóla. 
Síðan gerist það að hann gengur á 
vegg um leið og hann er kominn í 
framhaldsskóla. Námsefnið höfðar 
ekki til hans og framsetning þess 
enn síður. 

Þetta varð til þess að hann hætti 
í skóla og fór að vinna og sem 
betur fer fékk hann vinnu en hann 
hefur verið að streitast við og leit-
ast við að ná þessu stóra takmarki 
sem stúdentsprófið er með því að 
taka einn og einn kúrs með mis-
jöfnum árangri,“ segir Lóa Pind 
Aldísardóttir, en þáttur hennar, 
Tossarnir, verður sýndur á Stöð 2 
á sunnudögum. 

Í þeim fjallar Lóa um íslenska 
skólakerfið og beinir sjónum 
sínum að brottfalli í framhalds-
skólum. Hún hefur haft áhuga á 
málefninu síðan sonur hennar hóf 
nám í framhaldsskóla og hvert 
ungmennið á fætur öðru í kring-
um hana fór að slugsa í námi eða 
flosna upp úr framhaldsskóla.

Lóa segir meðal annars gagn-
rýnisvert hversu mikil áhersla er 
á bóknám í íslenska skólakerfinu. 
Hún segir að eftir að hún fór að 
rýna í tölur hafi henni orðið ljóst 
að ungmennin í kringum hana 
voru ekki einangruð tilvik, heldur 
væri brottfallið slíkt að stór hluti 
af hverjum árgangi gæfist upp á 
námi eða færi að flakka á milli 

skóla með tilheyrandi kostnaði 
fyrir sig og samfélagið. 

„Ég var svo svo heppin að fá 
tækifæri til þess að kynna mér 
efnið í þaula fyrir sjónvarps-
þættina. Í þeirri vegferð komst 
ég meðal annars að því að einn 
meginvandi framhaldsskólanna er 
að það vantar fjölbreytni í náms-
framboði, ég komst líka að því að 
brottfall nemenda á sér oft mjög 
djúpar rætur. Krakkar sem geng-
ur illa í skóla á fyrstu árum skóla-
göngunnar eiga mjög á hættu að 
detta úr skóla í framhaldsskóla. 
Tengslin við skólann hafa þá löngu 
trosnað og versnað. Áhugaleysi 
nemenda í grunnskóla getur svo 
leitt til þess að þau hætta í fram-
haldsskóla.“

Lóa Pind segir að krakkar sem 
falla út úr skóla upplifi margir 

hverjir að þeir hafi beðið skip-
brot. „Það er ekkert skrítið við 
það vegna þess að það er svo 
mikil áhersla á það að ganga hefð-
bundinn menntaveg. Það er farið 
að gera kröfu um stúdentspróf í 
margvíslegum fögum og velta má 
fyrir sér hvort þörf sé á því, til 
dæmis þarf stúdentspróf til þess 
að gerast slökkviliðsmaður og 
myndlistarmaður.“

Þegar Lóa var að undirbúa 
þættina tók hún viðtöl við yfir 
100 manns. „Ég komst að því að 
málið er mjög flókið og það eru 
kannski ekki einfaldar lausnir til, 
en lausnin á þessum vanda er að 
minnsta kosti ekki að leggja svo 
mikla áherslu á bóknám og nú er 
raunin. Brottfallið er sönnun þess 
að sú leið er ekki góð.“

 sigridur@frettabladid.is

Sonurinn innblástur 
að þáttaröðinni
Lóa Pind Aldísardóttir fékk áhuga á brottfalli í menntaskólum þegar sonur 
hennar missti fótanna þegar hann kom í framhaldsskóla. Í vetur hefur hún 
sökkt sér ofan í efnið og birtist afrakstur rannsóknanna í nýrri þáttaröð.

Í þáttum Lóu Pind, Tossarnir, er fylgst með fimm 
einstaklingum sem hefur gengið illa að fóta sig í 
skólakerfinu. „Sá yngsti er í níunda bekk en sá elsti er 
borgarstjóri Reykjavíkur, Jón Gnarr. Honum tókst að rísa 
til virðingar í leiklist og stjórnmálum eins og kunnugt 

er en hann var algjörlega á skjön í skólakerfinu. 
Við förum meðal annars með honum á 
barna- og unglingageðdeildina, BUGL, þar 
sem hann dvaldi en það var talið á sínum 
tíma að hann væri heilaskaddaður og ekki 
fær um að hefja skólagöngu.“

Borgarstjórinn talinn heilaskaddaður

Grafið hér til vinstri er unnið upp 
úr upplýsingum Rannsóknar og 
greiningar. Skífuritið er byggt á 
upplýsingum Hagstofunnar.



HEITASTI LISTAMAÐUR SAMTÍMANS ENDAR HEIMSTÚRINN Á ÍSLANDIHEITASTI LISTAMAÐUR SAMTÍMANS ENDAR HEIMSTÚRINN Á ÍSLANDIHEITASTI LISTAMAÐUR SAMTÍMANS ENDAR HEIMSTÚRINN Á ÍSLANDI

BESTA PLATA ÁRSINS AÐ MATI ALLRA HELSTU
GAGNRÝNENDA OG FJÖLMIÐLA HEIMS
FRÉTTABLAÐIÐ, SPIN MAGAZINE, MOJO MAGAZINE,
THE NEW YORK TIMES, TIME og fleiri.
•Tvenn Grammy verðlaun
•Brit Awards 2013
•Q Awards

MIÐASALA FER FRAM Á MIÐI.IS OG Í SÍMA 540 9800
PÓSTLISTAFORSALA SENU FER FRAM KL. 10 Á ÞRIÐJUDAGINNNÁNAR Á WWW.SENA.IS/FRANK

4 DAGAR
Í MIÐASÖLUU!!
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Framleiðslufyrirtækið RVK 
Studios er að hefja framleiðslu 
á sjónvarpsþáttaröðinni Ófærð. 
Hún mun verða dýrasta íslenska 
þáttaröðin sem hefur verið fram-
leidd hér á landi. Um er að ræða 
tíu 58 mínútna langa þætti og 
hefjast tökur eftir áramót, hugs-
anlega á Seyðisfirði.

„Serían gerist í litlum bæ úti 
á landi. Það er vont veður og 
lík rekur á land. Maðurinn er 
greinilega nýlátinn og allar 

líkur eru á því að hann hafi 
verið myrtur og morðinginn er lík-
legast í bænum. Það er allt ófært 
og enginn kemst spönn frá rassi,“ 
segir Sigurjón, spurður út í sögu-
þráðinn. Ólafur Darri Ólafsson 
leikur aðalhlutverkið, lögreglu-
stjórann Andra sem rannsakar 
málið.

Náðst hefur samkomulag við 
DR (Danmarks Radio) um með-
framleiðslu á þáttaröðinni. Það 
heyrir til tíðinda því danska sjón-
varpið gerir ekki oft slíka samn-
inga við aðrar ríkisstöðvar. Aðrir 
meðframleiðendur og samstarfs-
aðilar eru RÚV, YLE í Finnlandi 
og Bavariafilm í Þýskalandi.

„Það er verið að vinna í því 
að þetta verði sýnt í helstu lönd-
um Evrópu,“ segir Sigurjón, sem 
er spenntur fyrir þessu stærsta 
skrefi á handritshöfundarferli 
sínum til þessa. 

Ófærð er byggð á hugmynd 
Sigur jóns og leikstjórans Baltas-
ars Kormáks. Sigurjón fer fyrir 

Hundraða milljóna 
sjónvarpsþáttaröð
Spennuþáttaröðin Ófærð verður tekin upp hér á landi skömmu eft ir áramót.

Í vor- og sumarlínu tískuhússins Cél-
ine mátti sjá loðsandala og hælaskó 
úr litríku loði. Fótabúnaðurinn hefur 
skipt fólki í tvo hópa; þeim sem þykir 
skórnir flottir og skemmtilegir og svo 
þeir sem telja skótauið með því ljót-
asta sem hannað hefur verið.

Sandalarnir eru komnir í sölu og 
geta aðdáendur þeirra keypt par á 
heilar 112.272 krónur.       - sm

Ljótustu sandalarnir
Sitt þykir hverjum um loðskóna úr vorlínu Céline.

RVK Studios var stofnað í lok árs í fyrra af þeim Baltasar Kormáki, 
Magnúsi Viðari Sigurðssyni og Sigurjóni Kjartanssyni. Fyrirtækið leggur 
áherslu á leikið efni fyrir sjónvarp og bíó. RVK Studios er framleiðandi 
nýrra teiknimyndaþátta Hugleiks Dagssonar sem verða frumsýndir í 
Sjónvarpinu í haust. Fyrirtækið hefur einnig nýhafið samstarf við CCP um 
þróun á sjónvarpsþáttaröð byggðri á tölvuleiknum Eve Online.

handritshöfunda teyminu, sem 
einnig er skipað þeim Ólafi Egils-
syni og Jóhanni Ævari Gríms-
syni. „Ég og Magnús Viðar höfum 
verið mikið að vinna saman undan-
farin ár í þessum seríum sem við 
gerðum hjá Saga Film, eins og 
Rétti og Pressu. Þær seríur hafa 
ekkert ferðast að ráði til útlanda 
enda voru þær framleiddar hér á 
landi fyrir íslenska peninga fyrir 
íslenskar sjón-
varpsstöðv-
ar fyrst og 
fremst. Núna 
erum við að 
vinna með 
erlendum 
sjónvarps-
stöðvum, þó 
svo að þetta 
sé allt 

tekið á Íslandi og verði mjög 
íslenskt í allri áferð og stemn-
ingu.“

Aðspurður segir Sigurjón að 
kostnaðurinn við Ófærð nemi 
hundruðum milljóna króna. „Það 
myndi teljast ódýr sería á alþjóð-
legan mælikvarða en mjög dýr á 
íslenskan.“ 

Sökum þess hve verkefnið er 
umfangsmikið munu nokkrir leik-
stjórar koma að seríunni. Baltasar 

ætlar að leikstýra 
fyrstu tveimur 
þáttunum og 
eru viðræður í 
gangi við aðra 
leikstjóra um að 

starfa við hina 
þættina.  
 freyr@frettabladid.is

Framleiða þætti Hugleiks og Eve Online

MENNIRNIR Á BAK VIÐ ÓFÆRÐ 
 Hugmyndin að Ófærð kemur frá 
Sigurjóni Kjartanssyni og Baltasar 
Kormáki.LOÐNIR OG 

LJÓTIR?  Skiptar 
skoðanir eru á 
loðsandölunum frá 
tískuhúsinu Céline. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

KOSTAR SITT  Skóparið kostar yfir hundrað þúsund 
krónur. 
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Engin plata hefur selst hraðar 
á árinu í Bretlandi en Random 
Access Memories með franska 
rafdúettnum Daft Punk. Hún 
seldist í 133 þúsund eintökum á 
aðeins fjórum dögum og sló met 
Michaels Bublé, sem seldi 121 
þúsund eintök af plötu sinni fyrr 
á þessu ári fyrstu vikuna eftir að 
hún kom út. 

Sú plata sem hefur selst hrað-
ast í Bretlandi fyrr og síðar er Be 
Here Now með Oasis sem seldist í 
600 þúsund eintökum fyrstu vik-
una árið 2007. Liam Gallagher, 
fyrrverandi söngvari Oasis, seg-
ist ekki vera hrifinn af smáskífu-
lagi Daft Punk, Get Lucky, og 
segir að hann hefði getað samið 
það á einni klukkustund. 

Hraðamet í 
Bretlandi

DAFT PUNK  Franski rafdúettinn hefur 
selt plötu sína hraðast allra á árinu.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Fyrrverandi Bítillinn Paul 
McCartney hefur skrifað bréf 

til stuðnings 
Mariu Alyokh-
inu, meðlimi 
rússnesku 
pönksveitar-
innar Pussy 
Riot. Hún 
ætlar í hungur-
verkfall vegna 
þess að henni 
var neitað um 
að vera við-
stödd fund þar 
sem úrskurðað 
verður hvort 
hún fái reynslu-

lausn úr fangelsi.
McCartney skrifaði einnig 

stuðningsbréf vegna annars með-
lims Pussy Riot, Nadezhdu Tolo-
konnikovu, sem var neitað um 
reynslulausn í síðasta mánuði. 
Bréfin hafa verið sent til rúss-
neskra yfirvalda þar sem óskað 
er eftir því konunum tveimur 
verði sleppt úr haldi. 

Skrifaði bréf 
til Rússlands

PAUL 
MC CARTNEY 
 Bítillinn fyrr-
verandi hefur 
skrifað bréf til rúss-
neskra yfirvalda. 

„Ég bjó úti í Kaupmannahöfn 
í ein níu ár og var í MA-námi í 
umhverfis verkfræði. Svo fór ég að 
halla mér að Bakkusi, lenti í slysi 
og braut á mér báðar lappirnar og 
varð í kjölfarið fyrir mikilli and-
legri vakningu. Ég flutti síðan heim 
til Íslands árið 2011 og hóf mína 
edrúgöngu,“ segir Sverrir Steinn 
Sverris son, sem kveðst hafa málað 
sig úr umhverfisverkfræðinni og 
inn í nýtt líf. Sverrir er sjálfmennt-
aður í málaralistinni og hélt sína 
fyrstu sýningu í Molanum í Kópa-
vogi síðasta sumar. 

Hann kveðst hafa sinnt málara-

listinni lítillega fyrir slysið en snúið 
sér í meira mæli að listinni eftir 
það. „Ég var í gifsi á báðum fótum 
upp að hnjám og gat því lítið annað 
gert en að mála í þrjá mánuði.“

Sýningin í Molanum bar yfir-
skriftina Göngutúr með almættinu 
og mældist hún vel fyrir meðal sýn-
ingargesta. „Eins og nafn sýning-
arinnar gefur til kynna voru þetta 
verk sem ég hafði gert bæði áður 
en ég braut mig og eftir að ég var 
kominn aftur á fætur og farinn að 
ganga annan veg í lífinu.“

Í vetur ákvað Sverrir Steinn að 
sækja tíma hjá listakonunni Þuríði 

Sigurðardóttur og bæta færni sína í 
olíumálun. „Ég vildi fyrst og fremst 
læra reglurnar. Þuríður sagði að ég 
hefði byrjað á því að brjóta allar 
reglurnar og að nú yrði ég að fara 
eftir þeim. Sem er kannski svo lítið 
í takt við líf mitt,“ segir hann og 
hlær.

Aðspurður viðurkennir Sverrir 
að hið nýja áhugamál hafi komið 
fjölskyldu hans töluvert á óvart. 
„Þetta kom þeim ágætlega á óvart, 
en þó aðallega vinum mínum. 
Draumurinn er að geta lagt meiri 
stund á málaralistina í framtíðinni,“ 
segir Sverrir Steinn að lokum.  - sm

Málaði sig úr verkfræði og inn í nýtt líf
Sverrir Steinn Sverrisson sneri sér að málaralistinni eft ir slys. Hélt sína fyrstu sýningu síðasta sumar. 

MÁLAÐI SIG INN Í NÝTT LÍF  Sverrir 
Steinn Sverrisson sinnir málaralistinni 
af miklum móð.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Söngkonan vinsæla Ke$ha hefur 
vakið reiði ýmissa foreldrasam-
taka í Bandaríkjunum með því 
að drekka eigið hland í raunveru-
leikaþætti sínum á MTV.

Í þættinum Ke$ha: My Crazy 
Beautiful Life, sem sýndur var á 
MTV í vikunni, er atriði þar sem 
söngkonan pissar í plastflösku og 
fær sér sopa.

Í viðtali við Hollywood 
Reporter sagðist Ke$ha sjálf lítið 
skilja í hamaganginum í kring-
um atriðið. „Ég frétti að þetta 
væri hollt. Ég er líka þannig gerð 
að ég hræðist ekki áskoranir, 
svo ég prófaði þetta. En ég mæli 
ekki með þessu. Þetta var frekar 
ógeðslegt og ég græddi ekkert 
á þessu, svo ég myndi ekki gera 
þetta aftur,“ sagði söngkonan.

Hlanddrykkja 
vekur reiði

KE$HA  Söngkonan skilur ekkert í hama-
ganginum í kringum pissudrykkju sína.

Taktu daginn frá fyrir Kvennahlaupið 8. júní
Sjóvá Kvennahlaup ÍSÍ er orðinn fastur hluti af lífi þúsunda kvenna. 
Hlaupið er haldið á 90 stöðum víðs vegar um land og á 20 stöðum erlendis. 

Í ár er hlaupið í samstarfi við styrktarfélagið Göngum saman, sem árlega veitir 
myndarlega fjárstyrki til íslenskra grunnrannsókna á brjóstakrabbameini. 

Sjá nánar á www.sjova.is
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Mjög myndarlegt fólk 
Ben Stiller kom einnig fram í 
spjallþætti Jimmy Kimmel í fyrra 
og talaði að sjálfsögðu um hversu 
fallegt væri á Íslandi. „Sólin sest 
aldrei og fólkið er mjög myndar-
legt.“ Spurður hvort það væri gott 
að sólin skuli aldrei setjast sagði 
hann: „Já, þegar fólkið er svona 
myndarlegt.“

Stiller tók upp hluta kvik-
myndarinnar The Secret Life of 
Walter Mitty á Íslandi í fyrra.

Eins og í Lord of the Rings
Leikkonan Julia Stiles var nýlega í við-

tali við bandarísku sjónvarpsstöðina 
Fox News og hafði þetta að segja 

um landið:
„Einn af mínum uppáhalds-

stöðum sem ég farið til í 
vinnuferð var Ísland. Það var 

draumi líkast, algjör drauma-
staður–  mjög aðlaðandi og 
fallegur. Þú verður að fara á 
réttum tíma því ég held að það 
sé dimmt meirihluta vetrarins. 
Það er svo mikið hægt að 
gera þar, eins og náttúrulegir 
hverir og svo er mjög góð 
tónlist þar,“ sagði hún og 
bætti við að umhverfið væri 
eins og í Lord of the Rings-
myndunum. 

Hún lék í kvikmynd-
inni A Little Trip to 

Heaven sem var 
tekin upp hér á 
landi og kom út 
2005.

Stjörnur elska Ísland 
Það kitlar alltaf hégómagirnd Íslendinga þegar erlendar stjörnur tala fallega um 
litlu eyjuna okkar í norðri. Hér eru nokkur nýleg dæmi um slík ummæli.

Grænar geimgufur
Fyrr í þessum mánuði spurði 
vefsíðan Bahighlife.com 
Dave Grohl, forsprakka rokk-
sveitarinnar Foo Fighters, um 
eftirminnilegustu nóttina á 
tónleikaferðalagi og þar stóð 

ekki á svari. 
„Ísland. 

Landslagið 
þar er ólíkt 

öllu öðru í 
heiminum, eins 

og virkilega fallegur 
hluti af Mars. Við sáum 
norðurljósin, sem litu 
út eins og grænar gufur 

úr geimnum. Það var 
töfrandi. Algjörlega ótrúlegt.“

Grohl spilaði í Laugardalshöll 
árið 2003 og aftur í Egilshöll 
tveimur árum síðar.

Sigu ofan í eldfjall
„Hefur einhver komið til Íslands hérna?“ spurði Tom 
Cruise gesti í spjallþætti Jimmy Kimmel í Bandaríkjunum 
í apríl. 

Í þættinum talaði hann fallega um Ísland og ævintýrin 
sem hann upplifði hér. Hann sagðist elska Ísland og var 
undrandi á því að enginn í áhorfendasalnum hefði komið 
hingað. „Sólin settist aldrei að meðan við vorum þarna og 
við gátum tekið upp allan daginn. Við fórum í jeppaferð 
upp á jökul og létum okkur síga ofan í eldfjall. Þetta er 
gullfallegt land.“

Cruise var staddur hérlendis síðasta sumar við tökur á 
kvikmyndinni Oblivion, sem var frumsýnd fyrr á þessu ári.

Skeggin frusu 
Kit Harington, einn af leikurunum úr Game of 

Thrones, talaði um Ísland í viðtali við vefsíðuna 
Cntraveler.com í fyrra. 

„Þetta var eins og að lenda á tunglinu. Það eru 
öfgar í allar áttir. Þarna eru risastórir jöklar sem 
rísa upp úr flötu landsvæði. Það er magnað að 
sjá þetta,“ sagði hann. „Þegar ég var fimmtán 

ára og fór til Íslands var sumar og hlýtt en 
þegar ég var að taka upp Thrones að 

vetri til var bara dagsljós í fjórar 
eða fimm klukkustundir 

og kuldinn 
getur 

farið niður 
í mínus 
þrjátíu 
gráður. 
Skeggin 
á okkur 
frusu.“

Kit Harington 
lék í annarri og 
þriðju þáttaröð 
Game of Thrones 
sem voru teknar 
upp að hluta til 
hér á landi. 

Fjárfestir - meðeigandi
Fyrirtæki í alþjóðlegri netþjónustu leitar að fjárfesti til áframhaldandi 
uppbyggingar. Félagið hefur nú þegar vísi að starfsemi í nokkrum löndum.  
Mjög áhugaverður fjárfestingarkostur fyrir réttan aðila. 
Félagið tók þátt í Start up Reykjavík og öll gögn og áætlanir eru til staðar. 

Áhugasamir hafi vinsamlegast samband við fulltrúa Ráðgjafa ehf.  
í síma 544-2400 á skrifstofutíma eða jhg@radgjafar.is

Á morgun, sunnudaginn 26. maí, verður haldin ein 
skemmtilegasta torfærukeppni sumarsins. Hún fer fram 
í Jósepsdal (á móti Litlu Kaffistofunni) og hefst kl. 13:00  

Helmingur ágóðans rennur til Umhyggju, 
styrktarfélags langveikra barna. Við skorum á sem 

flesta að mæta á skemmtilegt mót og styðja 
verðugt málefni í leiðinni.

Frítt er fyrir börn 12 ára og yngri, en 1.500 kr. 
fyrir fullorðna. Styrktaraðili keppninnar er Bílabúð Benna, 

umboðsaðili Toyo. Akstursíþróttafélag Suðurnesja 
stendur að keppninni.

TOYO TORFÆRAN
 JÓSEPSDALUR - SUNNUDAG 26. MAÍ:

Styðjum Umhyggju!



OPIÐ 
VIRKA DAGA 11 – 18
LAUGARD. 11 – 16
SUNNUD. 13 –16

Hjá okkur má
skila og skipta

Börn
Bolir  1.990,- 

Flíspeysur  2.990,- 

Softshell peysur  4.490,- 

Zip off buxur  4.990,- 

Softshell buxur  5.490,- 

Regnbuxur  1.990,- 

Regnjakkar  2.490,- 

Skór  6.990,-

 

Dömur & herrar
Bolir  1.990,- 

Skyrtur  3.990,- 

Flíspeysur  3.990,- 

Softshell peysur  5.990,- 

Core Stretch peysur 4.990,- 

Buxur  4.990,- 

Softshell buxur  7.990,- 

Zip off buxur  8.990,- 

 

Stretch buxur  8.990,-

Regnbuxur  1.990,- 

Regnjakkar  2.990,- 

Hjólajakkar  5.990,- 

Isotex 20000 jakkar 16.490,- 

Skór  7.490,- 

Bakpokar  4.990,- 

o.fl. o.fl.

NÝJAR VÖRUR!
SUMAR 2013

 

VERÐDÆMI

KÁPUR 7.490.-

FLÍSPEYSUR 3.990.-

BOLIR 1.990.-
JAKKAR 8.490.-

JAKKAR 12.990.-

JAKKAR 9.490.-

OKKAR VERÐ
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BAKÞANKAR 
Karenar
Kjartansdóttur

Fyrstu önn mína í grunnskóla gekk ég í 
barnaskólann á Stokkseyri. Á miðjum 

vetri fluttu foreldrar mínir svo á Akranes 
þar sem pabbi hafði fengið betra skips-
pláss. Sumarið eftir fengum við systurnar 
að heimsækja krakkana á Stokkseyri aftur. 
Við féllum strax aftur í hópinn og skemmt-

um okkur hið besta. Bar þar að garði telpu 
sem alltaf hafði verið útilokuð frá leikj-
um árið áður án þess að við kynnum á 
því nokkra skýringu. Af gömlum vana 
byrjuðum við systir mín að kyrja 
ógeðsleg uppnefni þegar við urðum 
hennar varar og héldum að við 
værum ægilega sniðugar. Eitthvað 
hafði greinilega breyst því börnin í 

kring tóku ekki undir með okkur 
heldur sneru sér forviða að 
okkur, spurðu okkur hvers 

vegna við værum að segja 
svona, svona gerði enginn 

lengur. Einhver Olweus 
hafði greinilega komið við í 
fjarveru okkar. Mér er enn 
minnisstætt hve vandræða-
legt mér þótti þetta en af 
einhverju undarlegu stolti 
barns á sjöunda ári ákvað ég 

að halda fantaskapnum áfram frekar en að 
leika mér í sátt við hin börnin.

ÞETTA rifjaðist upp fyrir mér þegar ég 
las pistil Gísla Marteins Baldurssonar 
borgarfulltrúa. Í honum sagði hann að kyn-
slóðin sem nú væri að sópast af sviði stjórn-
málanna á Íslandi væri orðin svo vígamóð 
og langrækin að það hefði staðið endur-
reisn Íslands fyrir þrifum. Ekki hefði verið 
hægt að gleðjast yfir góðum verkum síðustu 
ríkisstjórnar, svo stæk hefði heiftin í garð 
pólitískra andstæðinga verið.

VITANLEGA láta gamlir meistarar í upp-
nefningum og heiftúðugum stjórnmálum í 
sér heyra þegar svona hugmyndir heyrast. 
Þannig spurði Björn Bjarnason, fyrr verandi 
dómsmálaráðherra, sig í pistli hvort menn 
sem skrifuðu eins og Gísli, það er að segja 
menn sem reyna að stilla til friðar og hvetja 
til uppbyggingar, væru tengslalausir við 
samtímann. Hvaða samtíma er hann að tala 
um, samtíma þar sem endalaust tíðkast að 
kalla hvort annað uppnefnum á borð við 
komma og burgeisa? Sá tími er löngu liðinn 
– nema í hugum fólks sem aldrei vill láta af 
vondum siðum.

Í leit að glötuðum tíma

SIGHTSEERS (16) LAU - SUN 18:00, 20:00, 22:00

ON THE ROAD (16) LAU - SUN 20:00

IN MEMORIAM? (L) LAU - SUN 18:00

HANNAH ARENDT (12) LAU - SUN 17:50

THE HUNT (JAGTEN) (12) LAU - SUN 20:00, 22:10

DÁVALDURINN (16) LAU - SUN 22:20

HANNAH ARENDTS I G H T S E E R S IN MEMORIAM? JAGTEN

EFTIR

ÓMAR  RAGNARSSON

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS 
Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

NEMAR, ÖRYRKJAR, ELDRI BORGARAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS! 
BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%*LAUGARDAG  **SUNNUDAG

ALL ROADS LEAD TO THIS
EIN STÆRSTA SPENNUMYND SUMARSINS!

5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

*LAUGARDAG  **SUNNUDAG

FORSÝNING

BAYERN - DORTMUND 3D KL. 6* L
EPIC 3D ÍSL.TAL. FORSÝNING  KL. 1 (TILBOÐ)** L
EPIC 2D FORSÝNING  KL. 3.15** L
FASTFF  & FUT RIOUS 6     KL. 1 (TILBOÐ) - 5.15 - 8 - 10.45  12
FASTFF  & FUT RIOUS 6 LÚXUS KL. 1** - 5 - 8 - 10.45  12
STAR TREK 3D KL. 1 (TILBOÐ)*- 5.15 - 8 - 10.45  12
STAR TREK 2D  KL. 5.15 - 8**  12
THE CALLL KL. 10.45   16
EVIL DEAD KL. 8 - 10.10  18
THE CROODS 3D ÍSL. TAL KL. 1 (TILBOÐ) - 3.10 L
THE CROODS 2D ÍSL.TAL. KL. 1 (TILBOÐ) - 3.10 - 5.45** L

EPIC 3D ÍSL.TAL. FORSÝNING KL. 3.30 (TILBOÐ)* L
EPIC 2D ÍSLÍ

ÍSLÍS
.TAL. FORSÝNING KL. 3.30 (TILBOÐ)* L

FASTFF  & FUT RIOUS 6 KL. 3 (TILBOÐ) - 6 - 9  12
THE GREAT GATSBY 3D ÓTEXTAÓ ÐAA KL. 6 - 9  12
THE GREAT GATSBY  KL. 3 (TILBOÐ)** - 6 - 9  12
PPLALACCEE BEYOBEYONDND THETHE PIPINNESES KL KL. 6 - 9. 6  9  12
FALSKFF UR FUGL KL. 4  14
THE CROODS 2D ÍSLÍ .TAL. KL. 3.30 (TILBOÐ)** L

EPIC 3D ÝFORSÝNING KL. 3.40 L
FAST & T THE FUE RIOUS 6 KL. 5.40 - 8 - 10.20 12
MAMA KL. 10.20   16   /   NUMBERS STATION KL. 6    12
CROODS 3D KL. 3.40 (TILBOÐ)   L //L OBLIVION KL. 8 16

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

AKUREYRI

EMPIRE

FILM

T.V. - BÍÓVEFURINN

THE GUARDIAN

H.K. - MONITOR

T.V. - BÍÓVEFURINN 

FAST & FURIOUS 2, 5.20, 8, 10.40(P)      2, 5.20, 8, 10.40(P)
EPIC 3D/2D 2 - 3D 2 - 2D
STAR TREK 3D 5.20, 8, 10.40             5.20, 8, 10.40

MAMA 8                                8
OBLIVION 5.30, 10.30               5.30, 10.10
THE CROODS 3D 2                               2

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

T.V. - Bíóvefurinn

 

 

 
 

EIN STÆRSTA 
SPENNUMYND SUMARSINS

H.K. - Monitor

5%

KL. 1 SMÁRABÍÓI

MEÐ
ÍSLENSKU

TALI

2D

3D

KL. 3.30 2D HÁSKÓLABÍÓ

KL. 1 SMÁRABÍÓ

KL. 3 HÁSKÓLABÍÓI

MEÐ
ÍSLENSKU

TALI 2D
3D

KL. 3.30 Í HÁSKÓLABÍÓI Í 3D OG 2D   -   KL. 1 SMÁRABÍÓI Í 3D   
ATH: AÐEINS LAUGARDAG ATH: AÐEINS SUNNUDAG

www.saft.is

KENNDU BARNINU ÞÍNU AÐ 
SKOÐA EFNI Á NETINU MEÐ 
GAGNRÝNUM HÆTTI



ATH: Þeir sem koma með Cheerios afrifu með strikamerkinu og afhenda í miðasölu 
viðkomandi kvikmyndahúsa fá 2 fyrir 1 eða 4 fyrir 2 á myndina!
Tilboðið gildir eingöngu á forsýningar dagana 25. og 26. maí.
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ÚRSLITALEIKUR MEISTARADEILDARINNAR 2013
Laugardagurinn 26. maí

Wembley-leikvangurinn í London

Jafntefl i 29

Innbyrðisleikir 
liðanna

Dortmund 26 Bayern 45

Hafa mæst fj órum sinnum á þessu 
tímabili, gerðu 2 jafntefl i í deildinni 

en Bayern vann bæði í bikarnum og í 
Meistarakeppninni. 

Leiðin í úrslitaleikinnEfst í D-riðli á 
undan Real Madrid

Efst í F-riðli á 
undan Valencia16 liða úrslit

Shakhtar 2-2 (úti), 3-0 (heima) Arsenal 3-1 (ú), 0-2† (h)

8 liða úrslit
Malaga 0-0 (ú), 3-2 (h) Juventus 2-0 (h), 2-0 (ú)

Undanúrslit
Real Madrid 4-1 (h), 0-2 (ú) Barcelona 4-0 (h), 3-0 (ú)

† Áfram á fl eiri 
mörkum á útivelli

LEIKBOLTINN
Finale Wembley er nafnið á 20. opinbera boltanum sem Adidas hannar 
fyrir Meistaradeildina. Stjörnurnar tákna þá sex úrslitaleiki sem hafa 
farið fram á Wembley.

FÓTBOLTI „22 leikmenn elta einn 
bolta í 90 mínútur og svo vinna 
Þjóðverjarnir“ hefur einhvern 
tíma heyrst áður hjá enskum 
knattspyrnuspekingum. Það á 
aldrei betur við en á Wembley-
leikvanginum í kvöld þegar 
þýsku liðin Bayern München 
og Borussia Dortmund spila til 
úrslita í Meistaradeildinni. 

Bayern hefur verið í rosalegum 
ham á tímabilinu og er á góðri leið 
með að landa þrennunni í fyrsta 
sinn. Liðið vann Barcelona sam-
tals  7-0 í undanúrslitunum og er 
með 25 stiga forskot á Dortmund 
í þýsku deildinni. 

Í viðbót við það missir ein 
helsta stjarna Dortmund-liðsins, 
Mario Götze, af leiknum vegna 
meiðsla og „sleppur“ jafnframt 
við að mæta verðandi liðsfélögum 
sínum en þessi tvítugi leikmaður 
fer til Bayern í sumar.

Á Dortmund þá einhverja 
mögu leika? Bayern var líka 
sigur stranglegra í úrslitaleikjun-
um 2010 og 2012 og nánast allir 
bjuggust við sigri hjá Bayern 
fyrir ári þegar liðið var á heima-
velli á móti Chelsea. Uppskeran í 
bæði skiptin – sárt tap og silfur 
um hálsinn.  

Það hefur bara tvisvar sinnum 
gerst að lið hefur tapað úrslita-
leik Meistaradeildarinnar tvö ár 
í röð (Juventus 1997-98 og Val-
encia 2000-01) og ekkert félag 
hefur tapað þrisvar á fjórum 

árum. Pressan er því öll á Bæj-
urum í leiknum í kvöld og Jürgen 
Klopp og lærisveinar hans hafa 
allt að vinna í þessum leik. Dort-
mund hefur blómstrað við slík-
ar aðstæður í Meistaradeildinni 
í vetur. Hver bjóst þannig við að 
liðið kæmist upp úr dauðariðl-
inum, næði að skora tvö mörk í 
uppbótartíma á móti Malaga til 
að bjarga sér í átta liða úrslitun-
um eða burstaði Real Madrid 4-1 í 
fyrri leiknum í undanúrslitunum? 
Það má því aldrei afskrifa Dort-
mund.

Það er örugglega flestum í 
fersku minni hvernig þessi tvö 

frábæru þýsku lið fóru illa með 
spænsku stórliðin Barcelona og 
Real Madrid. Hápressa, hnit-
miðaður sóknarleikur og heil-
steypt leikskipulag sá til þess 
að margir af bestu knattspyrnu-
mönnum heims litu út sem hálf-
gerðir byrjendur í boltanum. Það 
er því von á veislu á stóra sviðinu 
í kvöld og í viðbót við það að vinna 
ein eftirsóttustu verðlaunin í bolt-
anum vegur það örugglegt þungt 
fyrir þýska þjóðarstoltið að geta 
sótt sigur á enska grundu. Það 
er líka öruggt að þýskt lið vinn-
ur Meistara deildina í fyrsta sinn 
síðan 2001. ooj@frettabladid.is

Á Dortmund-liðið 
einhverja möguleika?
Bayern sýndi mátt sinn og megin þegar liðið rassskellti stjörnum prýtt lið 
Barcelona og liðið mætir Dortmund í úrslitaleik á Wembley í dag. Pressan er samt 
öll á Bæjurum, sem hafa tapað tveimur úrslitaleikjum á þremur árum. 

SÚRT OG ENN SÚRARA  Bastian Schweinsteiger sést hér eftir tapið í úrslitaleiknum í fyrra og á hinni myndinni óskar hann Jose 
Mourinho, þjálfara Internazionale, til hamingju með sigurinn í úrslitaleiknum á Santiago Bernabéu 2010.   MYND/AFP

LÍKLEG BYRJUNARLIÐ

ÞÓR HF  |  Reykjavík: Krókhálsi 10  |  Sími: 568-1501  | Akureyri: Lónsbakka  |  Sími: 568-1555  |  www.thor.is 
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STOFNAÐ 1971 RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • www.sm.is
ALLAR GERÐIR

MINNISKORT

VORÚTSALA
ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR

SJÁIÐ ÖLL TILBOÐIN Á SM.ISOPIÐ VIRKA DAGA 9-18 - LAUGARDAGA 10-16

MÖRG HUND ÚTSÖLUNNIRUÐ VÖRUR 

JBL BÍLHÁTALARAR JBL BÍLHÁTALARAR 
með allt að 

41% AFSLÆTTI

HEYRNARTÓL 
með allt að

40% AFSLÆTTI

MYNDAVÉLAR
með allt að 

38% AFSLÆTTI

HLJÓMTÆKI
með allt að 

39% AFSLÆTTI

etoothPhilips Bluetooth

Verð áður 199.990
Tilboð 159.990
Sparið 40.000ð 40.0

ÁTTUR20% AFSLÁTTURFSLÁ

Philips 32“ 3D 

Verð áður 129.990
Tilboð 94.990oð 
Sparið 35.000ð 3
7% AFSLÁTTUR7% AFSLÁTTUR27% AFSLÁTTUR

D Panasonic 55“ 3D

0Verð áður 149.990
Tilboð 99.990T
Sparið 50.000S

UR33% AFSLÁTTUR3% AFSL

S
60

Epson 3D
IIRPIHEIMABÍÓSKJÁVARPI

Panasonic 32  
LED SJÓNVARPARP

Panasonic 1000w 5.1 1 Panasonic 1000w 5.
3D HEIMABÍÓ

p
HHÖÖ ARINN HÁTALARIÖGGVARINN HÁTALARI

í fríið

p
Ambilight SJÓNVARP
Verð áður 219 990

SSmartViera SJÓNVARP
Verð áður 499.990

D2“ Full HDFull HD

HÖÖGGV
Frábær í fríið

Ver
Fu

Sparið 30.000 0.00
0% AFSLÁTTURÁTT RTUR

Epson 3DEpson 3D Panasonic 32Ponic 1000w 5.1.1asonic 1000w 5.

Verð áður 219.990
Tilboð 149.990

000

Verð áður 499.990
Tilboð 399.990Ti
Sparið 100.000S
20% AFSLÁTTUR

Frábær í fríið.
rð aðeins 19.990 
ullt verð 49.9909.9

arið 30.000 0 00

Tilbo
Sparið 70.000

UR32% AFSLÁTTURTTU

asonic 32“ Full HFul

20% AFS

LOKADAGUR

VVerð
Tilboð 89.990
Sparið 30.000

2525% AFSLÁTTUR

Olympus Pen DSLM 
MMYNDAVÉL MEÐ LINSU

Verð áður 79.990
ilboð 59.990

l HDDHDl H Panasonic 2.1 3Dnic
HEIMABÍÓKERFIERFI

Sparið 2
29% AFSLÁTTUR

Tilboð 59.99
Sparið 20.000

25% AFSLÁTTUR

Thomson 39“ Full HDThomson 39“ Full HDThomson 39“ Full 
LED SJÓNVARP

VVerð áður 119.990
9 990

HEIMABÍÓK
Verð áður 84.990rð áð 84 99

Tilboð 59.990
Sparið 25.0000

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

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 Kaninn 

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2

SKJÁREINN

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Golf fyrir alla 15.00 
Eldhús meistaranna 15.30 Suðurnesjamagasín 
16.00 Hrafnaþing 17.00 Græðlingur 17.30 
Svartar tungur 18.00 Björn Bjarnason 18.30 
Tölvur, tækni og kennsla. 19.00 Fiskikóngurinn 
19.30 Á ferð og flugi 20.00 Hrafnaþing 21.00 
Auðlindakistan 21.30 Siggi Stormur og helgar-
veður 22.00 Hrafnaþing 23.00 Gestagangur hjá 
Randver 23.30 Eldað með Holta 

06.00 ESPN America 06.35 Crowne Plaza 
Invitational 2013 (3:4) 11.05 The Open 
Championship Official Film 1986 12.00 BMW 
PGA Championship (2:2) 17.00 Crowne Plaza 
Invitational 2013 (3:4) 22.00 BMW PGA 
Championship (2:2) 01.00 ESPN America

20.00 Viltu vinna milljón? 
21.20 Pushing Daisies  (6:13) 
22.05 Krøniken  (17:22) 
23.05 Ørnen  (17:24) 
00.05 Viltu vinna milljón?
01.25 Pushing Daisies  (6:13) 
02.10 Krøniken  (17:22) 
03.10 Ørnen  (17:24) 
04.10 Tónlistarmyndbönd

09.10 Wedding Daze  
10.40 Smother
12.10 Love and Other Disasters
13.40 The Descendants
15.30 Wedding Daze
17.00 Smother
18.30 Love and Other Disasters  
20.05 The Descendants  
22.00 Walk the Line  
00.15 In Bruges
02.00 London Boulevard
03.45 Walk the Line  

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Nágrannar  Endursýndir þættir 
vikunnar
13.25 The Kennedys  (1:8) 
14.10 Mr Selfridge  (1:10) 
15.05 How I Met Your Mother  (23:24) 
15.30 Anger Management  (8:10) 
15.55 2 Broke Girls  (24:24) 
16.20 Suits  (7:16) 
17.10 Hið blómlega bú  Ný íslensk 
þáttaröð sem fjallar um kokkinn Árna 
Ólaf Jónsson. Hann lét draum sinn ræt-
ast um líf í íslenskri sveitasælu ásamt 
framleiðendum þáttanna, Bryndísi Geirs-
dóttur og Guðna Páli Sæmundssyni. 
17.35 60 mínútur  Reyndustu frétta-
skýrendur Bandaríkjanna fjalla um mikil-
vægustu málefni líðandi stundar.
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Frasier  (23:24) Marg verðlaunaðir 
gamanþættir um útvarpsmanninn dr. 
Frasier Crane.
19.25 Tossarnir  Áhugaverðir þættir 
sem beina athyglinni að hinu mikla 
brottfalli út framhaldsskólum sem á sér 
stað hér á landi, eitt það mesta í Evrópu. 
Lóa Pind Aldísardóttir fylgir eftir fimm 
einstaklingum á ýmsum aldri sem hafa 
flosnað upp úr skóla.
20.05 Harry‘s Law  (1:22) Önnur þátta-
röðin um stjörnulögfræðinginn Harriet 
Korn sem hætti hjá þekktri lögfræði-
stofu og stofnaði sína eigin. 
20.50 Wallander  (2:3) Spennandi saka-
málamynd þar sem Kenneth Branagh 
fer með hlutverk rannsóknarlögreglu-
mannsins Kurt Wallander.
22.20 Mad Men  (7:13) Sjötta þátta-
röðin þar sem fylgst er með dag legum 
störfum og einkalífi auglýsinga pésans 
Dons Draper og kollega hans í hinum lit-
ríka auglýsingageira á Madison Avenue 
í New York.  
23.10 60 mínútur
23.55 The Daily Show: Global Editon   
00.25 Suits  (7:16)
01.10 Game of Thrones  (8:10)
02.05 Big Love  (8:10) 
03.05 Breaking Bad  (8:13)
03.50 The Listener  (13:13) 
04.30 Numbers  (7:16)
05.15 Hið blómlega bú
05.40 Fréttir

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.00 Dr. Phil
13.05 Once Upon a Time (21:22)
13.50 Shedding for the Wedding (4:8)
14.40 Common Law (2:12)
15.30 How to Be a Gentleman (2:9)
15.55 Solsidan (9:10)
16.20 Royal Pains (3:16)
17.05 Parenthood (7:18)
17.55 Vegas (18:21)
18.45 Blue Bloods (13:23)
19.35 Judging Amy (14:24)
20.20 Top Gear USA (13:16)   
21.10 Law & Order (5:18)  Banda rískur 
sakamálaþáttur um störf rannsóknar-
lögreglumanna og saksóknara í New 
York-borg. 
22.00 The Walking Dead (16:16) 
 Óhugnanlegasta þáttaröð sjónvarps-
sögunnar og vinsælasti þátturinn í 
áskriftarsjónvarpi vestanhafs. 
22.50 Lost Girl (9:22)  Ævintýra legir 
þættir um stúlkuna Bo, sem reynir að 
ná stjórn á yfirnáttúrulegum kröftum 
sínum. 
23.35 Elementary (20:24)  Vinsælir 
bandarískir þættir sem fjalla um besta 
einkaspæjara veraldar, sjálfan Sherlock 
Holmes. 
00.20 The Mob Doctor (2:13)  Hörku-
spennandi þáttur sem fjallar um skurð-
lækninn Grace sem skuldar mafíu-
foringja greiða. 
01.05 Excused
01.30 The Walking Dead (16:16)
02.20 Lost Girl (9:22)
03.05 Pepsi MAX tónlist

08.00 Morgunstundin okkar
10.40 Ungir evrópskir tónlistarmenn 
2012 (e)
12.30 Söngfuglar (e) 
13.45 Afinn (e)
15.20 Undir stjörnuhimni (e)
16.50 Í garðinum með Gurrý (3:6)  (e)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Poppý kisuló
17.41 Teitur
17.51 Skotta Skrímsli
17.56 Hrúturinn Hreinn
18.00 Stundin okkar (4:31)
18.25 Basl er búskapur (8:8) 
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Ljósmóðirin (Call the Midwife 
II)  Breskur myndaflokkur um unga ljós-
móður í fátækrahverfi í austurborg 
London árið 1957. 
21.05 Íslendingar: Þorvaldur Þor-
steinsson  Þorvaldur starfaði jöfnum 
höndum að myndlist og ritstörfum auk 
þess sem hann stundaði kennslu og 
efndi til fyrirlestra og námskeiða um 
listsköpun.  
22.05 Sunnudagsbíó–  Írska leiðin 
(Route Irish)  Saga verktaka á sviði 
öryggis mála í Írak sem hafnar opinberri 
skýringu á dauða vinar. Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi barna.
23.50 Titanic (1:2)  Bresk sjónvarps-
mynd í tveimur hlutum. 
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

09.40 Vesturdeildin: Memphis - San 
Antonio, leikur 3
11.30 Formúla 1: Mónakó  BEINT
14.30 2013 Augusta Masters saman-
tekt
15.25 Þýski handboltinn: Melsungen 
- Kiel  
17.00 Meistaradeild Evrópu: 
Dortmund - Bayern
19.00 Þorsteinn J. og gestir: 
meistara mörkin
19.45 Pepsi deildin: Fylkir - Þór 
 BEINT
22.00 Einvígið á Nesinu
22.50 Pepsi deildin: Fylkir - Þór  
00.30 Austurdeildin: Indiana - 
Miami, leikur 3  BEINT

17.00 Swansea - QPR  
18.45 PL Classic Matches: Chelsea - 
Man. Utd 1999  
19.15 Premier League World  
19.45 1001 Goals  Bestu mörk úrvals-
deildarinnar frá upphafi.
20.40 Man. City - Newcastle  
22.20 Newcastle - Sunderland  

07.00 iCarly  07.45 Njósnaraskólinn  08.30 
Victorious 08.50 Big Time Rush  09.15 Svampur 
Sveinsson 10.00 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
 10.45 Áfram Diego, áfram! 11.05 Könnuðurinn 
Dóra  11.50 Doddi litli og Eyrnastór 12.10 
Strumparnir  12.35 Skógardýrið Húgó 13.00 
Waybuloo 13.20 UKI  13.30 iCarly  14.15 
Njósnaraskólinn  15.05 Victorious 15.25 Big 
Time Rush 15.50 Svampur Sveinsson 16.35 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  17.20 Áfram 
Diego, áfram!  17.45 Könnuðurinn Dóra 18.35 
Doddi litli og Eyrnastór  18.55 Skógardýrið 
Húgó  19.20 Waybuloo 19.45 UKI  

17.50 Simpson-fjölskyldan  (21:22) 
18.10 Sjáðu
18.35 The Cleveland Show  (5:22) 
19.00 Friends  
19.25 Simpson-fjölskyldan  (4:25) 
19.45 Glory Daze  (6:10) Gamanþættir 
sem gerast árið 1986.
20.30 Brickleberry  (4:10) Bráð smellnir 
teiknaðir gamanþættir um hóp mis-
heppnaðra þjóðgarðsvarða.
20.55 Sons of Tucson  (8:13) Gaman-
þættir um þrjá bræður sem eiga hús í 
bænum Tucson.
21.20 Funny or Die  (6:10) Skets þættir 
frá Will Arnett og HBO byggðir á efni á 
samnefndri heimasíðu sem grínmeistarinn 
Will Ferrell heldur úti ásamt félaga sínum.
21.45 The Cleveland Show  (5:22) 
22.05 The Secret Circle  (1:22)  (2:22) 
23.35 Glory Daze  (6:10) 
00.15 Brickleberry  (4:10) 
00.40 Sons of Tucson  (8:13) 
01.05 Funny or Die  (6:10) 
01.30 Tónlistarmyndbönd

Rás 1 kl. 11.00
Guðsþjónusta í 
Bústaðakirkju
Útvarpað verður 
beint úr guðsþjón-
ustu í Bústaðakirkju. 
Sóknapresturinn þar 
á bæ, séra Pálmi 
Matthíasson, leiðir 
messuna og ann-
ast prédikun.

Brittany Murphy
„Ég myndi elska að fá að 
prufa að vera karlmaður 
í einn dag. Bara til að sjá 
hvernig það væri öðruvísi.“
Leikkonan heitna fer með aðal-
hlutverkið í myndinni Love and 
Other Disasters sem er sýnd á Stöð 
2 Bíó í dag klukkan 12.10 og aft ur 
klukkan 18.30.

> Stöð 2 kl. 19.25
Tossarnir 
Gríðarlegt brottfall er úr framhaldsskólum hér á 
landi, eitt það mesta í Evrópu. Í þáttunum Tossarnir 
fylgir Lóa Pind Aldísardóttir eft ir fi mm einstaklingum 
á ýmsum aldri sem hafa fl osnað upp úr skóla eða eru 
líklegir til þess. Þeirra á meðal er Jón Gnarr borgar-
stjóri. Þessir einstaklingar segja sögur sínar og við 
fáum að fylgjast með þeim í ólíkum aðstæðum. Birt-
ar verða sláandi tölur um stöðu unglinga í íslenskum 
skólum og rýnt í brottfall úr framhaldsskólum lands-
ins, sem nánast er hvergi meira í Evrópu og þó víðar 
væri leitað. Fróðlegir heimildarþættir þar sem grafi st 
verður fyrir um rót vandans.

Fjölskyldan hefur aldrei veriðdrei verið

SKJÁREINN

595 6000 

www.skjarinn.is

Vertu 

með í sumrinu

Mob Doctor

Elementary

NYC 22

House of Lies

Leverage

Hawaii Five-O

The Biggest Loser

The Voice

CSI: New York
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Blue Bloods

Psych
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Gerum hús að heimili TEKK COMPANY og HABITAT   |   Kauptúni   |   Sími 564 4400
Opið mánudaga til  laugardaga kl. 11-18 og sunnudaga kl. 13-18 Vefverslun á www.tekk.is

ÖLLUM
20AF

SUMAR-
VÖRUM

MAUI sólstóll
grind: 10.000 kr.
taubak: 2.200 kr.

Litir: Orange 
og blátt

TEKK borð, þv.m.180cm 
196.000 kr.
TEKK stóll – 27.600 kr.
BEACH Sólhlíf – 4.720 kr.
Ljósasería m/sólarrafhlöðu
 – 3.960 kr.

FREDDIE púði
3.920 kr.

MACADAM klappstóll
3.920 kr.
Margir litir

BAAABAAAALELELELELELELLEEEEEEEE 
hrhrhrhhhrinininingbgbgbororororrð ð ððð - - 393939393 .22.22.20000000 kkkkr.rrr
kokokokkok llllllararr -- 2 2223.3.3.3333.33 202020202 0 00000 krkrkkrk . .
(2(2(2(2222 s sssstktktkttktkkkkk. . sasasasasassaamammmaam n))))

SUMARIÐ
ER KOMIÐ!
Í ALVÖRUNNI...

SEMENT
blómapottar
verð frá 3.040 kr.

BELLBIRD
mataráhöld

úr plasti
Verð frá 

480 kr.

BLANCHE línan:
borð- 116.000 kr.
klappstóll - 15.600 kr.
bekkur - 47.200 kr.
leikstjórastóll - 23.600 kr.

TEVA sólstóll
9.960 kr.
Litir: orange, blár,
hvítur, ljósblár

BLANCHE sólstóll
63.200 kr.

BLANCHE hliðarborð
19.600 kr.

Blómapottur 
- 5.600 kr. BELLBIRD púði - 3.120 kr.
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 Kaninn 

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2

SKJÁREINN

17.00 Gestagangur hjá Randver 17.30 Eldað 
með Holta 18.00 Hrafnaþing 19.00 Gestagangur 
hjá Randver 19.30 Eldað með Holta 20.00 
Hrafnaþing 21.00 Græðlingur 21.30 Svartar 
tungur 22.00 Björn Bjarnason 22.30 Tölvur 
,tækni og kennsla. 23.00 Fiskikóngurinn 23.30 Á 
ferð og flugi 00.00 Hrafnaþing

06.00 ESPN America 07.40 PGA Tour - Highlights 
(20:45) 08.35 Crowne Plaza Invitational 2013 
(2:4) 11.35 Inside the PGA Tour (21:47) 12.00 
BMW PGA Championship (1:2) 16.30 Ollie´s 
Ryder Cup (1:1) 17.00 Crowne Plaza Invitational 
2013 (3:4) 22.00 BMW PGA Championship (1:2) 
01.00 ESPN America

20.00 Atvinnumennirnir okkar
20.40 Fangavaktin
21.25 Réttur  (3:6) 
22.10 X-Factor  (9:20) 
23.00 Atvinnumennirnir okkar  
23.40 Fangavaktin
00.25 Réttur  (3:6) 
01.10 X-Factor  (9:20) 
02.00 Tónlistarmyndbönd

09.00 Run Fatboy Run
10.40 Charlie St. Cloud
12.20 Arctic Tale
13.45 Get Shorty
15.30 Run Fatboy Run
17.10 Arctic Tale  
18.35 Charlie St. Cloud
20.15 Get Shorty  
22.00 The Double  
23.40 Volcano
01.25 Vampires Suck
02.45 The Double  

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Bold and the Beautiful Endur-
sýndir þættir vikunnar
13.25 One Born Every Minute  (2:8) 
14.20 Modern Family  
14.45 ET Weekend
15.35 Íslenski listinn
16.10 Sjáðu  
16.40 Pepsi mörkin 2013
17.55 Latibær
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Íþróttir  
18.55 Heimsókn   Sindri Sindrason 
heimsækir sannkallaða fagurkera sem 
opna heimili sín fyrir áhorfendum.
19.10 Lottó  
19.20 The Neighbors  (2:22) Bráð-
skemmtilegur gamanþáttur um Weaver-
fjölskylduna sem flytja í nýtt hverfi í 
New Jersey sem að þeirra mati er líkast-
ur paradís á jörð. Smám saman kemst 
Weaver fjölskyldan að því að þau skera 
sig talsvert úr í nýja hverfinu, þau eru 
einu íbúarnir sem ekki eru geim verur. 
19.45 Wipeout  Stórskemmtilegur 
skemmtiþáttur þar sem buslugangur-
inn er gjörsamlega botnlaus og glíman 
við rauðu boltana aldrei fyndnari. Hér 
er á ferð ómenguð skemmtun sem ekki 
nokkur maður getur staðist og er því 
sannkallaður fjölskylduþáttur.
20.30 Moneyball  Mögnuð mynd sem 
byggð er á ótrúlegri sannri sögu og sam-
nefndri metsölubók og fjallar um Billy 
Beane sem ákveður að synda á móti 
straumnum og fara gegn öllum hefðum 
varðandi það hvernig maður byggir upp 
öflugt íþróttalið. Hann finnur öflugan fé-
laga í utangátta tölfræðiséní og saman 
hefja þeir við að brjóta allar reglurnar 
með Brad Pitt, Jonah Hill, Philip 
Seymour Hoffman og Robin Wright í 
aðal hlutverkum.
22.45 Warrior  Áhrifamikil mynd um 
ungan mann sem snýr aftur á heima-
slóðir til að biðja föður sinn um að 
þjálfa sig upp í blönduðum bardaga-
íþróttum. 
01.05 The Lazarus Project  Dramat-
ískur tryllir með Paul Walker í aðalhlut-
verki.
02.45 Hit and Run
04.10 Sideways 

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.55 Dr. Phil
13.35 Dr. Phil
14.20 7th Heaven (21:23)
15.05 Judging Amy (13:24)
15.50 Design Star (8:10)
16.40 The Office (7:24)
17.05 The Ricky Gervais Show (5:13)
17.30 Family Guy (5:22)
17.55 The Voice (9:13)
20.25 Shedding for the Wedding 
(4:8)  Áhugaverður þættir þar sem pör 
keppast um að missa sem flest kíló fyrir 
stóra daginn. 
21.15 Once Upon a Time (21:22)  Einn 
vinsælasti þáttur síðasta árs snýr loks 
aftur. Veruleikinn er teygjanlegur í Story-
brook þar sem persónur úr sí gildum 
ævintýrum eru á hverju strái. 
22.00 Beauty and the Beast (15:22) 
 Bandarísk þáttaröð þar sem þetta sígilda 
ævintýri er fært í nýjan búningi. Aðal-
hlutverk eru í höndum Kristin Kreuk og 
Jay Ryan. 
22.45 Live and Let Die  Áttunda Bond-
myndin og sú fyrsta sem skartar Roger 
Moore í aðalhlutverki. 
00.50 Seven Deadly Sins (1:2)
02.20 Excused
02.45 Beauty and the Beast (15:22)
03.30 Pepsi MAX tónlist

08.00 Morgunstundin okkar
10.55 Gulli byggir (5:6) (e)
11.25 Heimur orðanna–  Notkun og 
misnotkun (3:5) (Planet Word) (e)
12.25 Austfjarðatröllið (e)
13.00 Landinn (e)
13.30 Fagur fiskur í sjó (5:10) (Sushi-
skólinn) (e)
14.00 Íslandsmótið í atskák 2013 
 BEINT
15.50 Pina (Pina)  Heimildarmynd um 
danshöfundinn Pinu Bausch.
17.30 Ástin grípur unglinginn (64:85) 
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Úrval úr Kastljósi
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Enginn má við mörgum (1:6) 
(Outnumbered 4) 
20.15 Hraðfréttir
20.25 Blóraböggull (The Scapegoat) 
 Árið 1952 hittir kennarinn John Stand-
ing tvífara sinn sem er aðalsmaður. Tví-
farinn hverfur síðan og John tekur á sig 
margvíslegar skyldur hans. 
22.15 Járnmaðurinn II (Iron Man II) 
 I  ðnjöfurinn Tony Stark sem er ofurhetja 
í hjáverkum reynir að verja uppfinningu 
sína og á í baráttu við öfluga óvini. At-
riði í myndinni eru ekki við hæfi ungra 
barna.
00.20 Uppljóstrararnir (The 
Informers)   Myndin sem gerist á einni 
viku í Los Angeles árið 1983. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi barna.
01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.55 Formúla 1: Mónakó 2013, 
Æfing 3  BEINT
10.00 Michelle Wie á heimaslóðum
10.50 Spænsku mörkin  
11.20 Meistarad. Evrópu: fréttaþáttur
11.50 Formúla 1 2013 - Tímataka  BEINT
13.35 La Liga Report
14.05 Austurdeildin: Miami - In-
diana, leikur 2  
15.55 Pepsi mörkin 2013  
17.15 Meistarad. Evrópu: Sagan öll
17.45 Þorsteinn J. og gestir: upphitun  
18.30 Meistaradeild Evrópu: Dort-
mund - Bayern  BEINT frá úrslitaleikn-
um í Meistaradeild Evrópu. Leikurinn fer 
fram á Wembley.
20.50 Þorsteinn J. og gestir: mörkin
21.30 Þýskaland Hamburg - Füchse 
Berlin  
23.05 Meistaradeild Evrópu: Dort-
mund - Bayern  
01.00 Vesturdeildin: Memphis - San 
Antonio, leikur 3  BEINT

17.00 Premier League World
17.30 PL Classic Matches: Liverpool 
- Chelsea, 1997  
18.00 Football League Show
18.30 Premier League Review Show
19.25 Norwich - Man. City  
21.10 Arsenal - Tottenham
22.55 Everton - Aston Villa  

07.00 iCarly  07.45 M.I. High  08.40 Victorious 
09.00 Big Time Rush 09.25 Svampur Sveinsson 
10.05 Mörgæsirnar frá Madagaskar  10.50 
Áfram Diego, áfram! 11.15 Könnuðurinn 
Dóra 12.00 Doddi litli og Eyrnastór 12.20 
Skógardýrið Húgó 12.45 Strumparnir 13.05 UKI 
 13.10 Waybuloo 13.30 iCarly  14.15 M.I. High 
 15.10 Victorious 15.30 Big Time Rush 15.55 
Svampur Sveinsson 16.40 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  17.25 Áfram Diego, áfram! 17.50 
Könnuðurinn Dóra 18.35 Skógardýrið Húgó 
 19.00 Waybuloo 19.25 Strumparnir 19.50 UKI

17.55 Simpson-fjölskyldan  (20:22) 
Lísa er að falla í leikfimi og til að koma 
í veg fyrir það fær Skinner skólastjóri 
handa henni einkaþjálfara. 
18.15 Hart of Dixie  (3:22) Dramatísk 
þáttaröð með léttu ívafi um unga stór-
borgarstúlku sem finnur sjálfa sig og ást-
ina í smábæ í Alabama. 
19.00 Friends  
19.25 Simpson-fjölskyldan  (3:25) 
19.45 Hart of Dixie  (3:22) 
20.30 Arrow  (19:23) Bandarísk þátta-
röð um ungan milljónamæring og 
glaumgosa sem snýr aftur eftir að hafa 
verið strandaglópur á eyðieyju í fimm ár 
og var talinn af. 
21.15 Billboard Music Awards  Sýnt 
frá tónlistarverðlaununum sem fóru 
fram 19. maí síðastliðinn.
00.15 Hart of Dixie  (3:22) 
01.00 Arrow  (19:23)
01.45 Sjáðu
02.10 Tónlistarmyndbönd 

FM 957 kl. 16.00
Íslenski listinn
Söngkonan Þórunn Antonía sér um 
að kynna íslenska listann á FM957 og 
á Stöð 2 alla laugar-
daga. Macklemore 
& Ryan Lewis voru 
á toppi listans í 
síðustu viku með 
lagið Can‘t Hold 
Us. Það verður 
spennandi að 
sjá hvort þar 
verði breyting 
á í dag.

SKJÁR 1 KL. 17.30

1 Family Guy  Ég 
elska svartan 
húmor og það 

er nóg af honum í 
þessum þáttum. 

RÚV KL. 20.15

2 Hraðfréttir 
 Frábærir þættir. 
Benedikt og 

Fannar koma mér 
alltaf til að hlæja.

STÖÐ 2 VIRKA DAGA

3 Ellen  Ég horfi  
mikið á spjall-
þætti og elska 

Ellen. Hún er alltaf 
svo góð við alla og 
alltaf að gefa öllum 
milljónir.

STÖÐ 2 KL. 20.30
Moneyball 
Brad Pitt leikur aðalhlutverkið í Money-
ball, sem byggð er á sannri sögu um 
hafnaboltaþjálfarann Billy Beane sem 
ákveður að synda á móti straumnum 
og fara gegn öllum hefðum varðandi 
það hvernig maður byggir upp 
öfl ugt íþróttalið. Hann fi nnur 
öfl ugan félaga í utangátta 
tölfræði séníi og saman brjóta 
þeir allar reglurnar í íþróttinni. 
Önnur helstu hlutverk leika 
Jonah Hill, Philip Seymour Hoff -
man og Robin Wright.

Ég er með zom-
bie -æði og reyni 

að horfa á allt með 
zombie-um. Þætt-
irnir The Walking 
Dead eru til 
dæmis í miklu 
uppáhaldi. 

SIGSTEINN SIGURBERGSSON, LEIKARI
LAUGARDAGUR Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 
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„Ég vissi að ég mundi 
ala barnið mitt ein. Ég 
var undirbúin og ég 
var spennt. Ég hef ekki 
tíma fyrir neitt annað 
en son minn og veit 
ekki hvernig ég ætti að 
hafa tíma fyrir maka.“ 
MAD MEN-LEIKKONAN 
JANUARY JONES, SPURÐ 
ÚT Í FAÐERNI SONAR SÍNS Í 
VIÐTALI VIÐ TÍMARITIÐ THE 
EDIT. LEIKKONAN HEFUR 
ALLA TÍÐ NEITAÐ AÐ RÆÐA 
MÁLIÐ VIÐ FJÖLMIÐLA. 

ILMUR Í ÚTVARPIÐ
Leikkonan Ilmur Kristjánsdóttir er 
mætt við hlið Andra Freys Viðars-
sonar í útvarpsþáttunum Virkir 
morgnar á Rás 2. Þar leysir hún Guð-

rúnu Dís Emilsdóttur 
af, en hún eignaðist 
barn á dögunum. 
Ilmur mun allavega 
stjórna þættinum í 
sumar ásamt Andra 

Frey, en undan-
farið hefur hún 
verið að leika í 
sjónvarpsþátt-
unum Ástríði, 
sem verða 
sýndir á Stöð 2 
í haust.  - áp

„Það er mikill heiður að fá að tak-
ast á við hlutverk Hamlets og ég er 
fullur tilhlökkunar,“ segir leikar-
inn Ólafur Darri Ólafsson en hann 
hefur landað hinu eftirsótta hlut-
verki í jólasýningu Borgarleikhúss-
ins á næsta ári. 

Hamlet er ein þekktasta leiksýn-
ing allra tíma og hlutverk danska 
prinsins eftirsótt í leikhúsheimin-
um. Þetta er í fyrsta sinn í sautján 
ár sem sýningin er sett upp hér á 
landi en það er Jón Páll Eyjólfsson 
sem leikstýrir verkinu. 

Ólafur Darri er nýkominn til 
landsins eftir tveggja mánaða dvöl 
í Hollywood þar sem hann tókst á 
við þrjú stór verkefni í borg engl-
anna umvafinn stórum nöfnum í 
kvikmyndaheiminum. Hann lék í 
spennumyndinni A Walk Among 
the Tombstones, þar sem sjálfur 
Liam Neeson fer með aðalhlut-
verkið, auk tveggja sjónvarps-
sería. Annað var aukahlutverk í 
nýrri HBO-seríu sem nefnist True 
Detectives. Þeir þættir voru teknir 
upp í Louisiana en Woody Harrel-
son og Matthew McConaughey 

leika aðalhlutverkin. Einnig fékk 
Ólafur Darri hlutverk í seríunni 
Banshee sem er úr smiðju hand-
ritshöfunda True Blood. 

Þó að Ólafur Darri sé nú kominn 
heim er hann með fjölmörg verk-
efni í pípunum þarna úti sem ekki 
er unnt að segja frá enn þá.

Leikarinn hefur einnig gengið frá 
fastráðningarsamning við Borgar-

leikhúsið í kjölfarið, eitthvað sem 
hann er mjög glaður yfir, enda 
hefur leikarinn verið með annan 
fótinn í leikhúsinu um hríð, nú síð-
ast sem Lenny í Mýs og Menn, en 
sýningar á því leikriti eru að hefjast 
að nýju núna. Þá leikur hann aðal-
hlutverk í nýrri sjónvarpsþátta-
seríu, Ófærð, sem fjallað er um á 
síðu 58 í blaðinu.  alfrun@frettabladid.is

Heiður að leika Hamlet
Leikarinn Ólafur Darri fer með hið eft irsótta hlutverk Hamlets í jólasýningu 
Borgar leikhússins á næsta leikári. Hann er nýkominn heim frá Hollywood, þar 
sem hann hefur tekið þátt í þremur stórum verkefnum. 

FULLUR TILHLÖKKUNAR  Ólafur Darri fer með hlutverk hins hefnigjarna prins Hamlets í jólasýningu Borgarleikhússins.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

■ Hamlet er ein mest leikna sýning Shakespeares.
■ Sautján ár eru síðan hún var sett upp síðast á Íslandi.
■ Jafnan eru það leiðandi leikarar hverrar kynslóðar sem fara með hlut-
verk Hamlets. 
■ Þröstur Leó Gunnarsson lék hinn unga prins 
árið 1988 og Hilmir Snær Guðnason var svo 
Hamlet árið 1996, síðast þegar verkið var sett 
upp hér á landi. 
■ Meðal leikara sem hafa farið með hlut-
verkið í eftirminnilegum erlendum upp-
færslum eru Sir Laurence Olivier, John 
Gielgud, Jonathan Pryce, Mark Rylance og 
Simon Russell Beale.
■ Ilmur Stefánsdóttir hannar leikmyndina 
og María Ólafsdóttir sér um búningana. 

Eftirsótt hlutverk í vinsælli sýningu

HITTI COOPER
Kristján Hafþórsson, heimspekinemi 
og einn af aðalleikurum kvikmyndar-
innar Falskur fugl, var svo heppinn 
að rekast á leikarann Bradley Cooper 
í London á fimmtudag. Kristján hitti 
Cooper á veitingastað í borginni og 
spjallaði við hann á leiðinni út af 
staðnum. Háskólaneminn ungi var 
hinn kátasti með uppákom-
una enda ekki á hverjum 
degi sem maður nær tali af 
manni sem Cooper. Krist-
ján lék handrukkarann 
og fíkniefnasalann 
Hödda í kvikmynd-
inni Falskur fugl 
og var hlutverkið 
hans fyrsta á hvíta 
tjaldinu.  - sm

„Við erum að fara að vaða í tökur 
á þessu. Við ætlum að gera þetta 
eins skemmtilegt og við mögu-
lega getum,“ segir Bragi Valdimar 
Skúlason. 

Hann og Brynja Þorgeirsdóttir 
stjórna sjónvarpsþættinum Orð-
bragð sem fer af stað í Sjónvarpinu 
í haust. Leikstjóri og framleiðandi 
er Konráð Pálmason.

Bragi hefur undanfarið stjórnað 
þættinum Tungubrjótur á Rás 1, 
þar sem íslenskt mál hefur verið 
krufið til mergjar. Sá þáttur er 
á leið í sumarfrí og verður Orð-

bragð að einhverju leyti byggður á 
honum. „Þetta verður ekki Tungu-
brjótur. Við ætlum að leyfa honum 
að hírast á Rás 1 en við nýtum 
okkur eitthvað af því sem ég er 
búinn að röfla. Þetta verður hressi-
legri nálgun en oft áður en það hafa 
reyndar ekki verið málfarsþættir í 
sjónvarpinu síðan þeir voru að reka 
út úr sér tunguna og framkvæma 
önghljóð árið 1985,“ segir hann. 
„Þetta er skemmtileg tilraun og ég 
er ánægður með að Rúv skuli ráð-
ast í þetta verkefni.“ 

 - fb

Hressir þættir um íslenskt mál
Bragi Valdimar Skúlason og Brynja Þorgeirsdóttir stjórna þáttunum Orðbragð.

ORÐBRAGÐ  Bragi, Brynja og Konráð 
sjá um þáttinn Orðbragð.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Mannbætandi    
  konfektmoli

„Enginn getur gert fyrir þig það
sem þú getur gert fyrir sjálfan þig.“

Jorge Bucay

Bók sem gerir hið flókna einfalt 
og lífið skiljanlegra

„Enginn getur

 

Metsölubók  
um allan 

heim!

NÝTT PAR?
„Ég ætla hvorki að segja nei eða já“ 
sagði María Birta Bjarnadóttir, leik- og 
athafnakona, þegar falast var eftir 
viðbrögðum hennar við sögusögnum 
þess efnis að hún og Kolfinna 
Kristófersdóttir fyrirsæta væru 
nýjasta parið í bænum.

María Birta hefur leikið 
í bíómyndum á borð 
við Svartur á leik 
í leikstjórn Óskars 
Þórs Axelssonar og XL 
í leikstjórn Marteins 
Þórssonar. Kolfinna 
flutti til Íslands fyrir 
skömmu en hún 
hefur unnið við fyrir-
sætustörf í New York 
síðastliðin ár.  - ósk





Mest lesið
1 Sökudólgurinn fundinn: Varist 

innfl utt frosin jarðarber
2 „Háskólinn tekur ekki tillit til 

fatlaðra“
3 Dýrasta íbúðarhús heims til sölu á 23 

milljarða
4 Kannski vont fyrir meðalmanneskju

Mest lesið

„Ég kynntist Eygló á sérstæðan hátt. 
Var lögð inn á meðgöngudeild Land-
spítalans sumarið 2006 á stofu með 
henni. Þar lágum við saman í fimm 
vikur og urðum vinkonur fyrir 
lífstíð. Hún er vinur í raun, 
hefur mikla samhygð með 
fólki og á auðvelt með að 
setja sig í spor annarra.“ 
Soffía Eydís Björgvins-
dóttir, vinkona Eyglóar.

„Eygló tengdadóttir mín er ákveðin 
og fylgin sér. Lætur fátt stoppa sig, 
bíti hún eitthvað í sig. Mér þótti hún 
stundum fulluppátækjasöm fyrr á 
árum, en allt fór þó vel 
að lokum. Hún er ljúf 
og góð manneskja og 
hugsar vel um sitt fólk.“ 
Vilhelm G. Kristinsson, 
tengdafaðir Eyglóar.

„Eygló var mikið fyrirmyndarbarn. Hún 
var námshestur mikill, góð í borðtennis 
og eyddi frímínútum í skólanum með 
bók í hönd. 
Eygló er hrifnæm og tilfinningarík. Ég 

er viss um að hið nýja starf á ekkert 
eftir að breyta henni því að 
hún kemur ávallt til dyranna 
eins og hún er klædd.“
Óskar Harðarson,

bróðir Eyglóar 

NÆRMYND

Eygló Harðardóttir 
41 árs ráðherra.

FORELDRAR: Hörður Þ. Rögnvaldsson 
verktaki og Svanborg E. Óskarsdóttir 
framkvæmdastjóri og kennari.
EIGINMAÐUR: Sigurður E. Vilhelmsson 
framhaldsskólakennari.
DÆTUR: Hrafnhildur Ósk og Snæfríður 
Unnur.
Eygló er nýr félags- og vinnumála-
ráðherra. Hún fylgir Framsókn að 
málum og var fyrst kjörin á þing árið 
2008 fyrir Suðurkjördæmi. Hún er með 
próf í listasögu frá Stokkhólmsháskóla. 
Hefur setið í ótal ráðum og nefndum, 
var meðal annars framkvæmdastjóri 
Þorsks á þurru landi í átta ár og í 
stjórn Visku, fræðslu- og símenntunar-
miðstöðvar í þrjú.

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 
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